
UNIVERSITY OF OULU  P .O. Box 8000  F I -90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

Professor Esa Hohtola

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Director Sinikka Eskelinen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-1293-7 (Paperback)
ISBN 978-952-62-1294-4 (PDF)
ISSN 2342-6950 (Print)
ISSN 2342-6969 (Online)

H
 4

AC
TA

Leena Soudunsaari

OULU 2016

H 4

Leena Soudunsaari

VUOROVAIKUTTEINEN 
ALUEIDEN KÄYTÖN 
SUUNNITTELU
SUUNNITTELUKÄYTÄNTÖJEN ARKI 
POHJOISSUOMALAISISSA KUNNISSA

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO, 
ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA

H4_etukansi.kesken.fm  Page 1  Wednesday, June 15, 2016  12:45 PM





A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S
H  A rc h i t e c t o n i c a  4

LEENA SOUDUNSAARI

VUOROVAIKUTTEINEN ALUEIDEN 
KÄYTÖN SUUNNITTELU
Suunnittelukäytäntöjen arki pohjoissuomalaisissa 
kunnissa

Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden
tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti
tarkastettavaksi Arkkitehtuurin tiedekunnan Apajan salissa
(Aleksanterinkatu 4–6), 2. syyskuuta 2016 kello 12

OULUN YLIOPISTO, OULU 2016



Copyright © 2016
Acta Univ. Oul. H 4, 2016

Työn ohjaaja
Professori Helka-Liisa Hentilä

Esitarkastajat
Tohtori Aija Staffans
Tohtori Erja Väyrynen

ISBN 978-952-62-1293-7 (Paperback)
ISBN 978-952-62-1294-4 (PDF)

ISSN 2342-6950 (Printed)
ISSN 2342-6969 (Online)

Kannen suunnittelu
Raimo Ahonen

JUVENES PRINT
TAMPERE 2016

Vastaväittäjät
Tohtori Leena Rossi
Tohtori Aija Staffans



Soudunsaari, Leena, Interactive land use planning. The everyday planning
practices of the municipalities in Northern Finland
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Oulu School of Architecture
Acta Univ. Oul. H 4, 2016
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The requirements for interactive land use planning, a statutory function of municipalities, are
based on the Land Use and Building Act. The objective of land use planning is to promote a high
quality living environment and ecologically, economically, socially and culturally sustainable
development. Ideally, planning consists of an interactive process in which aspects of
administration, residents, economic life and policy making are interconnected. The everyday
planning practices of municipalities are significant in implementing interactive planning.

This thesis analyses the interactive planning practices and collaboration cultures of the
municipalities, the ELY Centres, and the Regional Councils, together with the representatives of
mining companies, and consultant planners. The realisation of planning practices was specifically
studied within the scope of land use planning and mining due to the fact that there are several
ongoing ore exploration and mining projects in the municipalities of Northern Finland. The study
focuses on municipal planners’ experiences in interactive planning.

The thesis is based on a mixed methods approach, integrating both qualitative and quantitative
data. The main research material, which is qualitative data, is comprised of interviews with
municipal planners, representatives of ELY Centres, Regional Councils, and mining companies,
as well as consultant planners. The quantitative data was generated from a survey directed to
municipal planners working in the Northern municipalities. The qualitative data was
supplemented with workshop material collected through participatory action research, which was
carried out in order to study and develop the interactive planning process.

The findings of this thesis demonstrate that the municipalities in Northern Finland have
generally fulfilled the statutory minimum requirements in their interactive planning practices. The
results indicate that interaction based on statutory and informal municipality policies would
increase the possibilities of different stakeholders’ participation in the planning process. In
addition, interaction would improve municipal planning practices, and would provide continuity
in policy making. The results of this thesis offer valuable insight into planning practices, and could
inform and enhance the current reform process of central and regional administration.

Keywords: collaboration culture, interaction, land use planning, municipalities,
participation, planning practice, planning process, urban planning





Soudunsaari, Leena, Vuorovaikutteinen alueiden käytön suunnittelu.
Suunnittelukäytäntöjen arki pohjoissuomalaisissa kunnissa
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta
Acta Univ. Oul. H 4, 2016
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Maankäyttö- ja rakennuslaki muodostaa perustan vuorovaikutteiselle alueiden käytön suunnitte-
lulle, joka on yksi kuntien tehtävistä. Kunnilla on kokonaisvastuu suunnittelusta, jolla tavoitel-
laan hyvää elinympäristöä ja kestävää kehitystä. Suunnittelu perustuu lakisääteiseen vuorovai-
kutteiseen kaavoitusprosessiin. Ideaalitilanteessa vuorovaikutuksessa ovat hallinnon, kansalais-
ten, elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon näkökulmat. Kuntien suunnittelukäytännöt
ovat tärkeässä asemassa vuorovaikutteisen suunnittelun toteuttamisessa.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida vuorovaikutteisen alueiden käy-
tön suunnittelun käytäntöjä ja toimintakulttuuria Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kunti-
en suunnitteluorganisaatioiden, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kaivosyhtiöiden edustajien
ja konsulttisuunnittelijoiden välisessä yhteistyössä. Käytäntöjen toteutumista tarkastellaan erityi-
sesti alueiden käytön suunnittelun ja vaikutuksiltaan merkittävän kaivostoiminnan vuorovaiku-
tuksessa, koska Pohjois-Suomen kunnissa on vireillä useita malminetsintä- ja kaivoshankkeita.
Tutkimuksessa painotetaan kuntakaavoittajien kokemuksia vuorovaikutteisesta suunnittelusta.

Väitöskirjatutkimus on lähtökohdaltaan monimenetelmällinen. Laadullinen pääaineisto muo-
dostuu eri toimijaryhmien teemahaastatteluista. Määrällinen aineisto käsittää Kainuun, Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa työskennelleille kaavoittajille lähetetyn kyselyn. Laadullista
aineistoa täydentää toimintatutkimuksellisella otteella toteutettujen, suunnitteluprosessin vuoro-
vaikutusta tutkineiden ja kehittäneiden työpajojen aineisto.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelukäy-
tännöissä noudatetaan useimmiten lakisääteisiä vuorovaikutuksen minimivaatimuksia. Tulosten
perusteella lakisääteisten ja kuntien omien vapaamuotoisten käytäntöjen yhdistäminen lisäisi eri
osapuolten vaikutusmahdollisuuksia suunnittelussa, mikä toisi myös jatkuvuutta kunnan suunnit-
telukäytäntöihin ja päätöksentekoon. Väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa ajankoh-
taisessa keskustelussa valtion ja paikallishallinnon työnjaosta sekä itsehallinnon uudistuvista
muodoista.

Asiasanat: alueidenkäyttö, kaavoitus, kunnat, osallistuminen, prosessi,
suunnittelukäytäntö, toimintakulttuuri, vuorovaikutus, yhdyskuntasuunnittelu
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1 Johdanto 

Avaan aluksi tutkimukseni taustaa ja kuvaan vuorovaikutteisen suunnittelun käsi-

tettä sekä siihen liittyvää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. Määrittelen johdantoluvussa myös tavoitteet työlleni ja 

esittelen tutkimuksen rakenteen etenemisen. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Vuorovaikutteisella suunnittelulla tarkoitetaan suunnitteluorganisaation sisäistä ja 

suunnitteluorganisaation ja muiden osapuolten välistä avointa vuorovaikutusta 

suunnitteluprosessissa, joka tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. Vuorovaikuttei-

sessa suunnittelussa jokaisella osapuolella on vahva toimijarooli yhteistyössä. (Pal-

danius 1997.) Ideaalitilanteessa vuorovaikutuksessa ovat mukana hallinnon, kan-

salaisten, elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon näkökulmat. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) muodostaa tavoitteellisen, me-

netelmällisen ja oikeudellisen perustan vuorovaikutteiselle suunnittelulle. Käytän 

tässä tutkimuksessa suunnittelusta lakiin (MRL 20 §) pohjautuvaa nimitystä aluei-

den käytön suunnittelu, joka on yksi kunnan tehtävistä. 

Alueiden käytön suunnittelussa sovitetaan yhteen erilaisia maa- ja vesialueisiin 

kohdistuvia tarpeita ja toimintoja (mm. asumista, palveluita, virkistystä, teollista 

toimintaa) sekä näitä yhdistäviä liikenteellisiä ja teknisiä infrastruktuureita. Suun-

nittelun avulla pyritään luomaan hyvää elinympäristöä sekä edistämään ekologi-

sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §) 

yleisen edun eli yhteiskunnan ja kansalaisten kokonaisedun kannalta. 

Alueiden käytön suunnittelu on kuntien ja maakunnan liittojen toimintaa, jota 

valvovat ELY-keskukset ja ympäristöministeriö. Suunnittelua toteutetaan erilaisten 

menettelytapojen, esimerkiksi kaavoituksen avulla (Lapintie 2000: 50). Kunnissa 

laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maakunnan liittojen laatimat maakunta-

kaavat ohjaavat alueiden käyttöä maakunnissa. Näiden kaavatasojen lisäksi aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmään (kuvio 1) kuuluvat valtioneuvoston hyväksy-

mät alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevat valtakunnalliset tavoitteet. Maa-

kuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen voidaan katsoa toteuttavan yleispiirteistä 

suunnittelua ja asemakaavoituksen yksityiskohtaista suunnittelua. 
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Kuvio 1. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 

muodostaa perustan vuorovaikutteiselle suunnittelulle. 

Kaavoitus noudattaa lakisääteistä osallistuvaa ja vuorovaikutteista kaavoituspro-

sessia. Kaava on valmisteltava niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloi-

hin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 6 §). Osallistumisella 

tarkoitetaan erityisesti suunnitteluorganisaation ulkopuolisten tahojen eli osallisten, 

kuten kansalaisten, mukanaoloa kaavoitusprosessissa. Kaavoitusprosessiin liittyvä 

osallistuminen on ajallisesti rajattua ja lyhytkestoista toimintaa, ja se voi olla vai-

kuttamisasteeltaan ja -tavoiltaan monenlaista. 

Lakisääteisen kaavoitusprosessin ohella esiintyy usein niin kutsuttu epäviral-

linen vuorovaikutusprosessi, joka voi perustua kuntien strategiseen suunnitteluun 

tai erilaisiin alueiden käytön suunnittelussa yleistyneisiin kunnan ja yksityisen sek-

torin välisiin kumppanuushankkeisiin. Strategista suunnittelua toteuttavat ohjelmat, 
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sopimukset, tavoite- tai hankesuunnitelmat, visiot ja poliittiset linjavalinnat (Pal-

danius 1995, Hentilä 2012) eivät varsinaisesti kuulu maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaiseen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään (Mäntysalo ym. 2014). Mo-

nesti myös kumppanuushankkeet toteutetaan asiantuntijayhteistyönä, eivätkä 

kaikki osalliset, esimerkiksi asukkaat, ole välttämättä mukana yhteistyössä. Osal-

listen toimijarooli voi olla heikompi kuin muilla suunnittelun osapuolilla. (Ympä-

ristöministeriö 2014.) Muun muassa Patsy Healey (2009) ja Raine Mäntysalo ym. 

(2014) ovat esittäneet strategisen suunnittelun näkemistä suunnittelijoiden käytän-

nön työn taitona (craft of spatial strategy making), joka tukee lakisääteisten käy-

täntöjen toteutumista. 

Vuonna 2000 uudistettuun maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvan vuoro-

vaikutteisen alueiden käytön suunnittelun toimivuutta on tarkasteltu lain voimaan-

tulosta alkaen (mm. Arola 2002, Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden… 2005, 

Suomen Kuntaliitto 2010, Airaksinen ym. 2012, Laine 2012, Puustinen ym. 2013). 

Tuorein lain arviointi valmistui 2014 (ympäristöministeriö 2014). 

Tutkimuksia on laadittu myös alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimi-

vuudesta (mm. Ylinen ym. 2013) ja lain toiminnasta eri toimijaryhmien, muun mu-

assa kansalaisjärjestöjen (Wallin & Ristisuo 2005) sekä julkisen ja yksityisen sek-

torin yhteistyön (Suomen Kuntaliitto 2008) kannalta. Toimijoiden välistä yhteis-

työtä on tarkasteltu myös esimerkiksi konfliktinäkökulmasta (mm. Peltonen ym. 

2006). 

Näiden tutkimusten lisäksi kuntien vuorovaikutteista alueiden käytön suunnit-

telua on tarkasteltu monissa eri tieteenalojen väitöskirjatöissä. Näkökulmina ovat 

olleet suunnittelijoiden ammattikuva, toiminta, tiedontarve ja -hankinta (mm. Män-

tysalo 2000, Puustinen 2006 ja edeltävä tutkimus 2004, Rönkkö 2012), sekä kun-

talaisten, järjestöjen ja erilaisten toimijaverkostojen osallistumismahdollisuudet ja 

suunnitteluun liittyvä päätöksenteko (mm. Staffans 2004, Niemenmaa 2005, Leino 

2006, Bäcklund 2007). 

Väitöskirjoissa on käsitelty myös kaupunkialueiden kehittämistä ja julkis-yk-

sityisen sektorin toimintasuhteita (mm. Edelman 2007, Majamaa 2008, Väyrynen 

2010, Kuronen 2011, Hirvonen-Kantola 2013). Suunnittelua ja kansalaisosallistu-

mista on tutkittu myös tieto- ja viestintäteknologian sekä paikkatietopohjaisten 

osallistumistyökalujen hyödyntämisen näkökulmasta (mm. Bamberg 2012, Saad-

Sulonen, 2014, Kahila-Tani 2015). 

Tutkimukset ovat esittäneet monenlaisia huomioita osallistuvan ja vuorovai-

kutteisen suunnittelun kehittämiseksi. Ongelmaksi ei ole niinkään nähty lainsää-

däntöä, vaan vallitsevat suunnittelukäytännöt (Staffans & Väyrynen 2009). Vaikka 
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maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee vuorovaikutteisen suunnittelun puitteet, 

kunnat päättävät vuorovaikutteisista suunnittelukäytännöistä kunkin suunnitteluta-

pauksen yhteydessä (Jääskeläinen & Syrjänen 2010). Vuorovaikutuksen järjestä-

misen laajuus riippuu suunnittelun merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta, mutta 

myös siitä, kuinka tiiviisti kunnat haluavat kytkeä eri osapuolet mukaan suunnitte-

luprosessiin (Syrjänen 2005). 

Aiemmat väitöstutkimukset ovat käsitelleet vuorovaikutteista alueiden käytön 

suunnittelua enimmäkseen Suomen suurimpien kaupunkien ja kasvavien yhdys-

kuntien kontekstissa. Pienempien ja esimerkiksi väestömäärältään supistuvien kun-

tien tilannetta ei ole tutkittu yhtä kattavasti. Tutkimuksissa on tarkasteltu vuorovai-

kutusta lähinnä kansalaisten, kunnan suunnitteluorganisaation sisäisestä tai kunnan 

suunnitteluorganisaation ja eri toimijaryhmien välisestä näkökulmasta. Vuorovai-

kutteisten suunnittelukäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on 

tarpeellista tutkia vuorovaikutteista suunnittelua kaikkien toimijoiden yhteistyönä, 

johon osallistuvat kunnan suunnitteluorganisaatio, suunnitteluviranomaiset ja muut 

suunnittelun osapuolet eli osalliset. Lakisääteisen ja epävirallisen vuorovaikutuk-

sen limittymisen tarkastelu vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa on myös 

uusi tutkimusavaus. 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja tavoitteet 

Työni kohdistuu Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sijaitseviin 

kuntiin. Pyrin tutkimuksellani tuomaan esiin näiden pohjoisen Suomen, useimmi-

ten asukasluvultaan supistuvien ja suurimmaksi osaksi yhdyskuntarakenteeltaan 

maaseutumaisten kuntien (ks. liite 1) vuorovaikutteisen alueiden käytön suunnitte-

lun arkea. 

Supistumisesta huolimatta moni kunta odottaa kehityksen kääntymistä kas-

vuun alueellaan vireillä olevien erilaisten malminetsintä- ja kaivoshankkeiden 

myötä. Maailmanlaajuisen raaka-ainekysynnän seurauksena kaivostoiminta on läh-

tenyt uuteen nousuun 2000-luvulla. Malminetsintä on ollut vilkasta erityisesti Itä- 

ja Pohjois-Suomessa. Kaivannaisteollisuus on nostettu kasvualaksi myös valtakun-

nallisella tasolla; hankkeiden toivotaan kasvattavan kotimaista liiketoimintaa ja 

alueiden elinvoimaisuutta. Nopeasti etenevät malminetsintä- ja kaivoshankkeet 

sekä niiden vaikutusten huomioiminen elinympäristössä ovat tuoneet lisähaasteita 

kuntien vuorovaikutteiseen alueiden käytön suunnitteluun. 
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Tutkimukseni päätavoite on kuvata ja analysoida vuorovaikutteisen alueiden 

käytön suunnittelun käytäntöjä ja toimintakulttuuria Pohjois-Suomen kuntien suun-

nitteluorganisaatioiden, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kaivosyhtiöiden 

edustajien ja konsulttisuunnittelijoiden välisessä yhteistyössä (kuvio 2). Tarkaste-

len käytäntöjen toteutumista erityisesti alueiden käytön suunnittelun ja vaikutuk-

siltaan merkittävän kaivostoiminnan välisessä vuorovaikutuksessa. 

Tässä työssä vuorovaikutteinen alueiden käytön suunnittelu nähdään ideaalina, 

joka käsittää lakisääteisen ja epävirallisen vuorovaikutuksen sekä vuorovaikutuk-

sen suunnitteluorganisaation sisällä ja suunnitteluorganisaation ja muiden osapuol-

ten välillä suunnitteluprosessissa. 

Työssäni painottuu suunnittelun hallinnollisen toimintaympäristön tarkastelu, 

erityisesti kaavoittajien kokemukset eri osapuolten kanssa tapahtuvasta vuorovai-

kutteisesta suunnittelusta. Kaavoittajalla tarkoitan kunnissa alueiden käytön suun-

nittelun toimialalla, suunnitteluorganisaatiossa, pääasiallisesti työskenteleviä hen-

kilöitä. Nimitän heitä myös kuntatoimijoiksi tai suunnittelijoiksi. Kunnat voivat 

käyttää alueiden käytön suunnittelun apuna myös konsulttityötä. Lisäksi konsultti-

suunnittelija voi työskennellä kaivosyhtiön palkkaamana asiantuntijana kaivos-

hankkeen suunnittelussa. Tarkoitan konsulttisuunnittelijalla kunnan suunnitteluor-

ganisaation tai kaivosyhtiön ulkopuolista henkilöä, joka on ELY-keskuksen, maa-

kunnan liiton ja kaivosyhtiöiden edustajien kanssa vuorovaikutteisen alueiden käy-

tön suunnittelun osapuoli. Tässä työssä sivutaan muiden osallisten (esim. kunta-

laisten) kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta se ei ole tutkimuksen varsinainen 

kohde. 

Kaavoittajat ovat erityisen tärkeässä asemassa vakiinnuttamassa vuorovaikut-

teisia suunnittelukäytäntöjä, joilla tarkoitan kunnan suunnitteluorganisaation arki-

sia menettelytapoja ja toimintakulttuuria1. Käytännöt2 määrittävät sen, millä tavoin 

eri osapuolet otetaan mukaan suunnitteluun, ja miten lakisääteinen ja epävirallinen 

vuorovaikutus limittyvät suunnitteluprosessissa. Menettelytavat määrittelevät 

                                                        
1 Organisaation toimintakulttuurilla tarkoitetaan tietyn yhteisön tapaa ajatella ja toimia. Toimintakult-
tuuri koostuu suhteellisen pysyvistä arvoista, tavoista, perinteistä ja käytännöistä, jotka organisaation 
jäsenet jakavat keskenään sekä opettavat ja siirtävät seuraavalle sukupolvelle. (Lämsä & Hautala 2005: 
176.) 
2 Käytäntöjen tutkiminen liitetään erityisesti pragmatismin filosofiseen koulukuntaan (edustajia mm. 
Charles S. Peirce, William James ja John Dewey), jossa käytännöt ovat perustana ilmiöiden tarkaste-
lussa (Niiniluoto 2002: 11, Pihlström 2014). Käytäntöjen tiheällä kuvauksella ja tutkimisella on ollut 
merkittävä rooli myös yhdyskuntasuunnittelun teoreettisessa kehityksessä ja keskustelussa. 
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myös vuorovaikutuksen aitouden: noudatetaanko suunnitteluprosessissa lakisäätei-

siä minimivaatimuksia, vai halutaanko vuorovaikutukselta laajempaa ja jatkuvam-

paa vaikuttavuutta. 

 

Kuvio 2. Tutkimuksessa tarkasteltavat vuorovaikutteisen alueiden käytön suunnittelun 

toimijat on esitetty harmaalla värillä. Nuolet kuvaavat osapuolten väliseen yhteistyöhön 

liittyviä käytäntöjä. 

Työni pohjautuu yhdyskuntasuunnittelun teorioihin3, joita tarkastelen prosessuaa-

lisesta näkökulmasta. Kuvaan suunnittelun kehittymistä prosessuaaliseksi toimin-

naksi sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen roolin vakiintumista suunnittelupro-

sessin olennaiseksi osaksi. Hyödynnän suunnittelukäytäntöjen tutkimisessa Patsy 

                                                        
3 Teorioiden luokittelu perustuu tässä tutkimuksessa lähinnä Nigel Taylorin (1998) tunnettuun oppikir-
jaan Urban Planning Theory since 1945 ja yhdyskuntasuunnittelun teorioita tutkivan Raine Mäntysalon 
(esim. Mäntysalo 1999, 2007, Bäcklund & Mäntysalo 2009) laatimiin jaotteluihin. 
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Healeyn (1997) tekemää jaottelua vuorovaikutteisen suunnittelun perusrakenteista, 

joita hän nimittää kovaksi (hard infrastructure of institutional design) ja pehmeäksi 

(soft infrastructure of individual efforts). Kovalla perusrakenteella ymmärretään 

suunnittelujärjestelmään liittyvät lakisääteiset käytännöt ja pehmeällä perusraken-

teella kaavoittajan henkilökohtaiset käytännöt, joita hän hyödyntää eri osapuolten 

välisessä vuorovaikutuksessa ja epävirallisessa vuorovaikutusprosessissa. 

Tutkimukseni pääkysymys on: 

– Miten vuorovaikutus toteutuu pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelukäytän-

nöissä, ja miten näitä käytäntöjä voidaan kehittää jatkuvan vuorovaikutuksen 

mahdollistavasta prosessuaalisesta näkökulmasta? 

Täydennän päätutkimuskysymystäni yhdyskuntasuunnittelun teoreettiseen viiteke-

hykseen liittyvällä apukysymyksellä, joka avaa vuorovaikutteisen suunnittelun il-

miötä ja suunnittelukäytäntöihin liittyviä muutoksia: 

– Minkälaisia yhteisiä prosessuaalisen suunnittelun osatekijöitä on löydettävissä 

suunnitteluteorioista? 

Tarkennan tutkimuskysymyksiäni empiirisen osan alussa luvussa neljä. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu kahdeksasta pääluvusta ja niiden alakappaleista sekä lähdeluet-

telosta ja liitteistä. Johdantoluku taustoittaa ja rajaa työn lähtökohtia. 

Toisessa luvussa tarkastelen osallistumiseen liittyviä oikeudellisia perusteita ja 

kuvaan kuntaorganisaation hallinnollista ja toiminnallista rakennetta, jotka mah-

dollistavat vuorovaikutteisen alueiden käytön suunnittelun eri toimijoiden välisenä 

tehtävänä. Tuon myös esille suomalaisen vuorovaikutteisen suunnittelun kehitys-

piirteitä. 

Kolmas luku käsittää työn teoreettisen viitekehyksen. Kuvaan suunnittelun 

luonteen muuttumista vuorovaikutteiseksi prosessuaaliseksi toiminnaksi. Määritte-

len teorioiden pohjalta niille yhteisiä osatekijöitä ja vastaan esittämääni apututki-

muskysymykseen. Peilaan määrittelemiäni osatekijöitä suomalaiseen osallistu-

mista ja vuorovaikutusta koskevaan teoreettiseen keskusteluun, sekä tuon esille 

suunnitteluorganisaation käytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen liittyviä 

piirteitä organisationaalisen tutkimuksen kontekstissa. 
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Kuvio 3. Väitöskirjatyön monimenetelmällinen lähestymistapa ja väitöskirjatyöhön liit-

tyneet tutkimushankkeet. 

Kuvaan luvussa neljä työni metodologisia lähtökohtia ja tutkimusaineistoja. Moni-

menetelmällisessä tutkimuksessani yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta 

(kuvio 3). Nykykäsityksen mukaan laadullisen ja määrällisen metodologian yhdis-

täminen on mahdollista (mm. Hirsjärvi ym. 2009: 136–137, Tuomi & Sarajärvi 

2012: 65, Creswell 2014: 4). Yhdistämistä on perusteltu erityisesti pragmatismin 

näkökulmasta, jossa yksittäisten menetelmien käytön sijaan sovelletaan useita me-

netelmiä tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Menetelmien yhdistäminen tukee 

myös monipuolisemman ymmärryksen aikaansaamista tutkittavasta ilmiöstä. 

(Creswell 2014: 10–11, 15.) 

Tutkimukseni pääaineisto on laadullinen aineisto, joka muodostuu kuntien kaa-

voittajien, maakunnan liittojen, ELY-keskusten, kaivosyhtiöiden edustajien ja kon-

sulttisuunnittelijoiden teemahaastatteluista (yhteensä 25 haastattelua). Haastatellut 

henkilöt työskentelivät Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Li-

säksi laadulliseen aineistoon sisältyy toimintatutkimuksellisella otteella toteutettu-

jen, suunnitteluprosessin vuorovaikutusta tutkineiden ja kehittäneiden työpajojen 

aineisto, joka käsittää muun muassa muistiot ja työpajoihin osallistuneiden henki-

löiden palautelomakkeet. 

Laadullista aineistoa täydentävä määrällinen aineisto käsittää Kainuun, Lapin 

ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueiden käytön suunnittelusta vastanneille henki-
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löille lähetetyn kyselyn. Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan työskentelyta-

voistaan ja yhteistyötahoistaan sekä mielipiteitään osallistumisesta ja vuorovaikut-

teisesta suunnittelusta. Tutkimuksessa hyödynnettävä kyselytutkimusaineisto kä-

sittää 53 vastausta (vastausprosentti 41 %). 

Väitöskirjatyöni ja siihen liittynyt aineistonkeruu on limittynyt kolmen eri tut-

kimushankkeen kanssa, joissa olen työskennellyt (kuvio 3). Oulun yliopiston ark-

kitehtuurin osaston, maantieteen laitoksen ja sosiologian jaoksen Kasvun ja supis-

tumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu: tapauksena pohjoisen Suomen kai-

voskunnat (KaSuKat) -projekti kuului Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan vuo-

sina 2007–2009. Hankkeessa kehitettiin kuntien alueiden käytön suunnittelun ja 

kaivostoiminnan suhdetta kestävän yhdyskuntakehityksen ja elinympäristön laa-

dun sekä eri väestöryhmien suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin liittyvien osal-

listumismahdollisuuksien turvaamiseksi. 

Suomen Akatemian 2009–2011 rahoittama Participatory urban design support 

with advanced information technology environment (PUDAS) oli toinen väitöskir-

jatyöhöni liittynyt Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja arkkiteh-

tuurin osaston tutkimushanke. Projektissa tarkasteltiin vuorovaikutteisen suunnit-

teluprosessin kehittämistä sekä suunnittelun alkuvaiheiden tukemista teknologialla 

suunnittelijan ja osallisten välisen kommunikaation mahdollistamisen ja paikkatie-

topohjaisen median hyödyntämisen kannalta. 

Kolmas väitöskirjatyöhöni liittynyt tutkimusprojekti oli Tekesin rahoittama 

vuosina 2011–2012 käynnissä ollut Different land use activities and local com-

munities in mining projects (DILACOMI) -hanke. Lapin yliopiston (ympäristöoi-

keus, sosiologia), Oulun yliopiston (arkkitehtuuri, kulttuuriantropologia, Thule-

instituutti) ja Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin yksikön yhteistutkimushankkeessa 

tarkasteltiin kaivoksia ja niiden vaikutuksia sekä toimintaedellytyksiä osana yhteis-

kuntaa. 

Tutkimushankkeisiin liittyen on laadittu julkaisuja (mm. Nuojua ym. 2008, 

Hentilä ym. 2009, Soudunsaari 2009, Nuojua ym. 2010, Kokko ym. 2013, Molin-

Juustila ym. 2014, Soudunsaari & Hentilä 2016), joissa olen käsitellyt väitöstutki-

mustani sivuavia kysymyksiä. Tarkastelen väitöskirjassani tutkimusaineistoa eri 

näkökulmasta ja erilaisten tutkimuskysymysten kautta kuin tutkimushankkeisiin 

liittyneissä julkaisuissa. 

Olen valinnut tutkimushankkeissa kerätystä aineistosta väitöskirjatyöni kan-

nalta olennaisen aineiston, johon liittyviä empiirisiä tuloksia esittelen luvuissa viisi 

ja kuusi. Luku viisi käsittää laadullisen teemahaastatteluaineiston ja määrällisen 
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kyselyaineiston tulokset. Esittelen luvussa kuusi toimintatutkimusaineistoon poh-

jautuvat tulokset sekä PUDAS-tutkimushankkeessa luodun kuvitteellisen vision tu-

levaisuuden jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavasta suunnitteluprosessista. 

Vertailen ja yhdistän eri menetelmillä saavutetut tulokset monimenetelmällisen lä-

hestymistavan mukaisesti luvussa seitsemän, ja arvioin tuloksia työn viimeisessä 

luvussa peilaten niitä erityisesti suomalaiseen osallistumista ja vuorovaikutusta 

koskevaan teoreettiseen keskusteluun. 
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2 Osallistuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu 

Vuorovaikutteisen suunnittelun yhteydessä puhutaan usein myös osallistumisesta. 

Taustoitan aluksi osallistumiseen liittyviä oikeudellisia perusteita ja avaan osallis-

tumisen käsitettä. Luvun toisessa kappaleessa kuvaan osallistumisen toimintaym-

päristöä eli kuntaorganisaation toiminnallista ja hallinnollista rakennetta, joka mah-

dollistaa vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä. Tarkastelen kolmannessa kappa-

leessa osallistuvaa ja vuorovaikutteista alueiden käytön suunnittelua kunnan ja 

muiden suunnittelun osapuolten välisenä lakisääteisenä tehtävänä. Kuvaan vuoro-

vaikutteisen kaavoitusprosessin etenemistä ja tuon esille vuorovaikutuksen vaikut-

tavuuteen liittyviä huomioita. Luvun lopuksi tarkastelen osallistuvan ja vuorovai-

kutteisen alueiden käytön suunnittelun kehityspiirteitä Suomessa. Kehityspiirteet 

tuovat esiin suunnittelun toimintakulttuurin laajentamispyrkimyksiä kohti monita-

hoista vuorovaikutusta. 

2.1 Osallistumisen oikeus ja mahdollisuus 

Yksilön osallistumisoikeus ja vaikuttamisen mahdollisuudet perustuvat lainsäädän-

nössämme useisiin eri säännöksiin. Tärkein säännös on kirjattu perustuslakiin (Pe-

rustusL 731/1999), jonka 2 §:n mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 

edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Demokratiaan eli kansanvaltaan si-

sältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä ke-

hittämiseen (PerustusL 2 §). Länsimaisessa demokratiassa kansalaisten osallistu-

minen päätöksentekoon on järjestetty ensisijaisesti edustuksellisen demokratian 

keinoin. Edustuksellista demokratiaa ovat sittemmin nousseet täydentämään osal-

listuvan demokratian muodot4, joissa korostetaan kansalaisten suoraa mukanaoloa 

heitä koskevassa päätöksenteossa. Käytännössä kansalaisten mahdollisuudet vai-

kuttaa elinympäristöönsä toteutuvat useimmiten kuntalain (KuntaL 365/1995 ja 

                                                        
4 Demokratiateorioita voidaan ryhmitellä Pentti Siitosen (2007) mukaan esimerkiksi sen perusteella mi-
ten ne suhtautuvat kansalaisten osallistumiseen. Edustuksellisessa eli välillisessä demokratiassa kansa-
laiset valitsevat vaaleilla edustajat keskuudestaan poliittiseen päätöksentekoon. Osallistuvan ja delibe-
ratiivisen demokratian teorioissa kansalaiset ovat mukana päätöksenteon toiminnassa, vastuullisessa 
vaikuttamisessa ja julkisessa keskustelussa. (Siitonen 2007: 245–246.) Suorassa demokratiassa kansa-
laiset tekevät itsenäisiä päätöksiä. E-demokratiassa (electronic democracy) kansalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia monipuolistetaan erilaisilla teknologisilla viestintämuodoilla, jotka pyri-
tään liittämään luontevaksi osaksi poliittis-hallinnollista prosessia. (Anttiroiko 2003: 26–27.) Osallis-
tuva ja deliberatiivinen demokratia (laajasti ymmärrettynä) on tätä kirjoittaessani paljon esillä suoma-
laisessa kansalaisten osallistumista koskevassa keskustelussa. 
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KuntaL 410/2015) kautta5, jota on vuosikymmenten kuluessa kehitetty erityisesti 

osallistumisen kannalta. (Siitonen 2007: 243–244, 246, 253.) 

Osallistumisen yleisiä hyötyjä voidaan perustella monin tavoin. Esimerkiksi 

Pekka Kettunen (2004) ja Kai Kokko (2007) tuovat tutkimuksissaan6 esille legiti-

moinnin, kontrolloinnin ja tehostamisen näkökulmat. Kettusen (2004: 16) mukaan 

kunnan elinehtoihin kuuluu luottamukselliset suhteet kuntalaisten ja päättäjien vä-

lillä, ja päätöksenteon tulee olla kuntalaisten mielestä oikeutettua eli legitiimiä. 

Kuntalaisten osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon ja yhteistyö eri osapuolten 

kanssa (Kettunen 2004: 17) lisää yleisön7 valmiuksia ymmärtää ja hyväksyä tehtyjä 

päätöksiä, joiden legitiimiys kasvaa osallistumisen myötä (Kimber 1998, sit. 

Kokko 2007: 21–22). Kontrollointinäkökulmasta kuntalaiset valvovat ja kontrol-

loivat päättäjien tekemiä päätöksiä demokratian mukaisesti vallan kuuluessa kan-

salle (Kettunen 2004: 17). Kokon (Kimber 1998, sit. Kokko 2007: 21–22) mukaan 

yleisön osallistuminen lisää päätösten valvomis- ja kontrollointimahdollisuuksia. 

Osallistuminen voi myös tehostaa toimintaa (Kettunen 2004: 17) ja päätösten toi-

meenpanoa lisääntyneen legitiimiyden myötä (Kimber 1998, sit. Kokko 2007: 21–

22). 

Kokko (2007: 21–22) lisää osallistumisen hyötyihin myös oikeuksien ja intres-

sien turvaamisen sekä yhteensovittamisen. Osallistuminen vahvistaa kansalaisten 

perusoikeuksien ja muiden intressien (esim. ympäristöön liittyvien) turvaamisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuden elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa8. Pää-

                                                        
5  Uudistettu kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 
1.6.2017 lähtien (Suomen Kuntaliitto 2015). Lain mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edis-
tää muun muassa järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä 
ennen päätöksentekoa sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asi-
oiden suunnittelua ja valmistelua (KuntaL 410/2015 22 §). 
6 Pekka Kettunen (2004) on tarkastellut osallistumisen perusteita kuntalaisten osallistumiseen liittyen. 
Kai Kokko (2007) on tutkinut erityisesti ympäristöoikeuteen ja ympäristöarviointiin liittyvää osallistu-
mista. 
7 Kuntalaisten sijasta Kokko (2007: 22) käyttää termiä yleisö, jolla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yk-
sityishenkilöiden yhteenliittymiä, ryhmiä, yhteisöjä ja säätiöitä (laki viranomaisten suunnitelmien ja oh-
jelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005, sit. Kokko 2007). 
8 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kannalta merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia ovat Århusin so-
pimus eli YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus (SopS 122/2004) tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasi-
oissa; ympäristötietodirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2003/4/EY) ympäris-
tötiedon julkisesta saatavuudesta; ja SEA-direktiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(2001/42/EY) tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Useat EU:n di-
rektiivit, esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyen, voivat vaikuttaa myös alueiden käytön suunnittelun si-
sältöön. (Syrjänen 2005: 24, Kokko 2007.) 
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töksentekoon osallistuminen yhteensovittaa kuntalaisten ja päättäjien intressejä, li-

sää kuntalaisten ymmärtämystä viranomaistoimintaa kohtaan ja rakentaa yhteis-

kunnallista yhteisöllisyyttä. Osallistuminen ja vuorovaikutus lisäävät päätöksen-

teon onnistumista, koska laajasti kerätty ja jaettu tieto parantaa päätöksentekoon 

liittyvien ongelmakohtien määrittelyä ja niihin ratkaisujen löytämistä. (Kimber 

1998, sit. Kokko 2007: 21–22.) 

Osallistumisen toimintakehys on laaja, ja osallistumisella voidaan tavoitella ja 

tarkoittaa monia erilaisia muotoja. Siksi on olennaista määritellä, mitä osallistumi-

sen käsitteellä tarkoitetaan. Pia Bäcklundin (2007: 80) määrittelyn mukaan osallis-

tumisella tarkoitetaan mahdollisuutta mielipiteen ilmaisuun ja oikeutta kaksisuun-

taiseen vuorovaikutukseen ja asioihin vaikuttamiseen. Osallistuminen (participa-

tion) kuvaa siis kansalaisten toiminnallista mukanaoloa prosessissa, joissa heille 

tärkeitä asioita käsitellään ja toimeenpannaan (Anttiroiko 2003: 14, 19). Ari-

Veikko Anttiroiko (2003: 15) huomauttaa, että suora osallistuminen ei automaatti-

sesti merkitse vaikuttavuutta tai mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Osal-

listumisella voidaan myös tarkoittaa demokratian ja yhteiskunnallisen vaikuttami-

sen muotoja, jolloin osallistumisen käsitteellä lähestytään poliittisen toiminnan kä-

sitettä (Anttiroiko 2003: 15–16). Briitta Koskiaho (2002: 37) kuvaa osallistumista 

vapaaehtoiseksi toiminnaksi, jossa osallistujien motiivit voivat olla esimerkiksi 

ideologisia, kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Osallistumisella, joka voi olla 

luonteeltaan lyhytkestoista tai pitkäaikaista, pyritään jonkin tavoitteen saavuttami-

seen tai jonkin ongelman vastustamiseen (Koskiaho 2002: 37). 

Osallistumisen käsitteeseen liitetään usein myös osallisuuden (inclusion, social 

engagement) käsite, joka Anttiroikon (2003: 16) mukaan liittyy kansalaisen oma-

kohtaiseen tunteeseen ja kokemukseen kuulumisesta yhteisöön ja mukanaolosta 

yhteiskunnallisissa prosesseissa. Osallistumisesta on myös puhuttu osallistamisena, 

jolla viitataan erityisesti hallinnon tai muiden institutionaalisten toimijoiden pyrki-

myksiin lisätä kansalaisten osallistumista (Anttiroiko 2003: 18). Koskiaho (2002: 

37) määrittelee osallistamisen tarpeen syntyneen muuten kuin osallistujien lähtö-

kohdasta. Esimerkiksi valtion tai kuntien käynnistämät osallisuushankkeet voidaan 

Koskiahon mukaan luokitella osallistamiseksi. Osallistaminen voi kuitenkin hyö-

dyttää osallistujien etuja. (Koskiaho 2003: 37.) 

Osallistumista voidaan tarkastella myös vaikuttamisen näkökulmasta. Jotta 

osallistuminen olisi vaikuttamista (influence), sen tulisi Anttiroikon (2003: 17) mu-

kaan aiheuttaa muutoksia prosessissa. Kansalaisosallistumisen vaikuttavuutta on 

usein havainnollistettu Sherry Arnsteinin (1969) esittämillä niin sanotuilla osallis-
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tumisen tikapuilla (Ladder of citizen participation), jonka askelmat kuvaavat osal-

listumisen ja vaikuttamisen eri tasoja. Alimmilla tasoilla vaikuttaminen on hei-

kointa, jopa olematonta, koska kansalaisilla ei ole osallistumismahdollisuuksia. Ti-

kapuiden keskiaskelmilla vaikuttamiskeinot vahvistuvat asteittain, ja ylimmät tasot 

kuvaavat kumppanuuden vahvistumista päättäjien kanssa. 9 Koskiahon (2003: 37–

38) mukaan kansalaisten vallan kasvuun ja itseluottamuksen vahvistumiseen liite-

tään myös valtaistamisen (empowerment) käsite, jonka avulla kansalaiset pyritään 

saamaan täysivaltaisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Osallistuminen sisältää ajatuksen aktiivisesta kansalaisesta, jolla on halua ja 

osaamista toimia aloitteentekijänä tärkeäksi kokemissaan yhteiskunnallisissa asi-

oissa. Kansalainen voi osallistua yksilönä, järjestöjen ja yhdistysten jäsenenä tai 

palvelujen käyttäjänä eli asiakkaana. (Ryynänen & Salovaara 2002: 8.) Kansalai-

sella on myös oikeus olla osallistumatta (esim. Kettunen 2002: 33). Aktiiviset kan-

salaiset ovat Aimo Ryynäsen ja Christa Salovaaran (2002: 94) mukaan useiden asi-

oiden lähes ammatillisia paikallistason osallistujia. Passiivisemmat osallistujat an-

tavat muiden hoitaa asiat puolestaan. Osa aktivoituu osallistumaan silloin, kun asiat 

koskevat heidän omia etujaan. (Ryynänen & Salovaara 2002: 94.) 

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä tavoitellaan 

yleensä kaikkien kansalaisten, kuntalaisten tai asukkaiden osallistumista (Kettunen 

2004: 14). Marianne Pekola-Sjöblomin (2011, 2012, sit. Pikkala ym. 2013: 135) 

tutkimusten mukaan kuntalaisten yksilöominaisuuksilla (esim. iällä, koulutuksella 

ja varallisuudella) on vaikutusta osallistumis- ja vaikuttamistapojen käyttöön10. Ke-

hitystyön kohteeksi voidaan siten tietoisesti valita jonkin kansalaisryhmän, esimer-

kiksi nuorten, osallistuminen (esim. Kettunen 2004: 14). 

                                                        
9 Sherry Arnsteinin (1969: 217) tikapuujaottelun tasot: 1) nonparticipation: manipulation, therapy, 2) 
degrees of tokenism: informing, consultation, placation, 3) degrees of citizen power: partnership, dele-
gated power, citizen control. Arnsteinin tietoisesti provokatiivinen esitys (Arnstein 1969: 216) liittyi 
1960-luvun yhteiskunnalliseen liikehdintään ja käynnissä olleeseen keskusteluun heikommassa ase-
massa olevien kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 
10Esimerkiksi suoria osallistumis- ja vaikuttamistapoja käyttävät johtavassa asemassa olevat, hyvätuloi-
set, korkeasti koulutetut, perheelliset 40–49-vuotiaat, järjestön palveluksessa toimivat, haja-asutusalu-
eella asuvat ja ruotsinkieliset (Pekola-Sjöblom 2011, 2012, sit. Pikkala ym. 2013: 135).  
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2.2 Kunta vuorovaikutusympäristönä 

Osallistuminen kytkeytyy erityisesti kunnan ja asukkaiden väliseen suhteeseen, 

mutta kunta on vuorovaikutuksessa11 (interaction) myös muiden toimijoiden, esi-

merkiksi järjestöjen, elinkeinoelämän, kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa. 

Näiden hallintasuhteiden lisäksi kuntaorganisaatiossa voidaan katsoa olevan sisäi-

siä hallintasuhteita, joilla tarkoitetaan poliittisten päätöksentekijöiden, viranhalti-

joiden ja kunnan työntekijöiden välisiä suhteita. (Anttiroiko & Haveri 2007: 173–

174.) 

Kuntaorganisaation toiminnallinen lähtökohta perustuu poliittiseen ja toimin-

nalliseen johtamiseen eli niin sanottuun dualistiseen rakenteeseen (Niiranen ym. 

2013: 18). Kunnallinen luottamushenkilö edustaa kuntalaisia ja toimii poliittisena 

päätöksentekijänä. Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen (2013: 

16) huomauttavat, että luottamushenkilön rooli eroaa aktiivisen ja osallistuvan kun-

talaisen roolista. Päätöksenteossa kaikkia kunnan asukkaita on kohdeltava tasapuo-

lisesti ja oikeudenmukaisesti. Luottamushenkilön on huomioitava kunta kokonai-

suutena, ei vain omien tausta- ja viiteryhmiensä kautta. (Niiranen ym. 2013: 16.) 

Kunnan toiminnallisesta johtamisesta vastaavat organisaation keskushallinto ja eri 

palvelusektorit, joissa toimivat viranhaltijat (Haveri & Rönkkö 2007: 71). Vaikka 

kuntien poliittinen ja hallinnollinen päätöksenteko ovat luonteeltaan erilaisia, nii-

den yhteistyön odotetaan olevan sujuvaa kunnan toimintaa koskevassa tiedon tuot-

tamisessa ja käytössä (Niiranen ym. 2013: 18). 

Fyysiseen ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja fyysisiin rakenteisiin liit-

tyvät tehtävät sekä näitä koskevien palveluiden järjestäminen kuuluvat kuntaor-

ganisaatiossa teknisen sektorin toimenkuvaan. Ari-Veikko Anttiroikon, Pentti Sii-

tosen, Pekka Malisen ja Tero Haahtelan (2012: 15) mukaan tekniseen sektoriin on 

yhdistynyt erilaisia palveluja tuottavia toimialoja (mm. kaavoitus, rakennusval-

vonta, liikennesuunnittelu, tekninen infrastruktuuri, energiahuolto), jotka ovat vuo-

rovaikutuksessa ja riippuvuussuhteessa toisiinsa sekä kunnan muuhun toimintaan. 

Teknisen sektorin palvelut liittyvät fyysisen ympäristön muutos- ja kehittämispro-

sessiin, jota Anttiroiko ym. (2012: 16) nimittävät yhdyskunnan rakentumisen pro-

sessiksi, jossa luodaan edellytyksiä rakentamiselle ja toiminnoille, toteutetaan ja 

                                                        
11 Georg Simmel (1908) määritteli yhteiskunnan käsitettä vuorovaikutuksen (Wechselwirkung) avulla. 
Vuorovaikutukseen ryhtymisen taustalla on aina motiivi ja siitä etsitään ja siitä saadaan molemminpuo-
lista hyötyä. (Simmel 1908, sit. Karvonen 2003: 21–22.) Vuorovaikutus voidaan nähdä myös ihmisten 
sosiaalisena kanssakäymisenä ja muotoina, joilla siihen voi vaikuttaa. Anthony Giddensin (1984) mu-
kaan vuorovaikutussuhteeseen liittyy olennaisena osana myös vallan käyttö, joka on kaksisuuntaista eli 
molemmilla osapuolilla on suhteessa valtaa. (Giddens 1984: 26, 153.)   
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toimeenpannaan eli rakennetaan fyysistä ympäristöä ja ylläpidetään palveluntar-

jontaa. Toimialoilla tehtävät ratkaisut vaikuttavat pitkällä aikavälillä, ja niillä on 

merkittävät taloudelliset vaikutukset. 

Kunnat ylläpitävät yhteistyössä alueellista hallintoa, joka muodostuu kuntien 

perustamista yhteistyöorganisaatioista, esimerkiksi erilaisista aluetason organisaa-

tioista12 ja maakunnan liitoista13 (Haveri 2007: 271). Valtion aluehallinto uudistet-

tiin vuonna 2010, ja se käsittää nykyisellään kuusi aluehallintovirastoa14 ja viisi-

toista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta15. Lisäksi kunnat voivat hoitaa teh-

täviään yhteistyössä muiden kuntien kanssa kuntalain (410/2015 54 §) mukaisesti 

sopimuksen nojalla. Jari Tammen (2013: 36) mukaan yhteistyöllä tavoitellaan esi-

merkiksi taloudellisia etuja, jotta resurssit käytettäisiin tehokkaasti ja kustannus-

säästöt olisivat mahdollisia. Yhteistyö laajentaa myös muun muassa asiantunti-

juutta sekä riskien hallintaa ja jakamista. (Tammi 2013: 36.) 

Kuntien toiminta perustuu nykyisin yhä enemmän niin kutsuttuun hallinta-ajat-

teluun16, jossa korostuvat erilaiset, tapauskohtaisesti rakentuvat yhteistyö-, kump-

panuus- ja verkostosuhteet eri yhteistyötahojen kanssa (Anttiroiko & Haveri 2007: 

164). Esimerkiksi kuntien pyrkimys elinvoimaisuuteen voidaan nähdä toiminnalli-

sesta näkökulmasta, joka edellyttää kunnalta aitoa ja kutsuvaa vuorovaikutteista 

verkostotoimintaa yli sektori- ja kuntarajojen erilaisten sidosryhmien kanssa. Elin-

voimaisuus heijastuu kunnan alueen elinkeinoelämän kehittämiseen, joka konkre-

tisoituu kunnan alueen elinkeinoiksi, yrityksiksi ja työpaikoiksi. (Sallinen 2011: 

356–358.) Anttiroikon ja Haverin (2007: 167–168) mukaan kunnan rooli alueyh-

teisönsä puolestapuhujana on entisestään tärkeämpi, ja monimuotoinen yhteistyö 

                                                        
12 Jouni Häkli (Häkli 2004, sit. Häkli ym. 2009: 129) määrittelee alueellisen yhteistyön toimijoiksi esi-
merkiksi kunnat, kaupunkiseudut, kuntayhtymät, maakunnat, maakuntien muodostamat laajemmat alu-
eet ja alueiden ylikansalliset liittoutumat esimerkiksi niin kutsutut Euroregionit. 
13 Maakunnan liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakunnan liitto vastaa 
alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta ja myös esimerkiksi Euroopan unionin raken-
nerahasto-ohjelmien täytäntöönpanosta alueellisella tasolla. (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009 5 
§, Suomen Kuntaliitto 2014.) 
14 Aluehallintovirastojen (AVI) vastuualueita ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, 
työsuojelu, opetus- ja kulttuuritoimi sekä pelastustoimi ja varautuminen (Aluehallintovirasto 2014). 
15 ELY-keskusten vastuualueita ovat elinkeinot, työvoima ja osaaminen, liikenne ja infrastruktuuri sekä 
ympäristö ja luonnonvarat (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014). 
16 Hallinto (government) viittaa julkisyhteisöjen muodostamaan institutionaalisesti järjestettyyn koko-
naisuuteen. Hallinta (governance) viittaa monitoimijakentän suhteiden hoitamiseen eli lähinnä toimin-
toon tai prosessiin. (Jessop 1998: 30, sit. Anttiroiko & Haveri 2007: 168.) 
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asettaa suuria haasteita kunnan organisointi- ja koordinointikyvylle sekä hallinta-

suhteiden17 johtamiselle. 

Hallinta- eli governance-ajattelun vastapuolena nähdään usein byrokratiaan 

perustuva hallitsemisjärjestelmä18 . Uusi julkisjohtaminen (New Public Manage-

ment) pyrki 1980-luvulla modernisoimaan byrokraattista julkista hallintoa yritys-

mäisempään suuntaan (Vartola 2009: 14) tarkoituksena tehostaa kuntaorganisaa-

tion ja kunnan hallintokoneiston toimintaa (Haveri & Anttiroiko 2009: 200). Kun-

tajohtamisessa asetettiin tavoitteeksi tehokkuuden lisäksi esimerkiksi joustavuus, 

tuloksellisuus, innovatiivisuus ja vaikuttavuus, jotka heijastuivat muun muassa joh-

tamismenetelmien, talouden ja toiminnan hallinnan sekä päätösvallan muutoksina 

(Haveri & Anttiroiko 2009: 200). 

Juha Vartola (2009: 38) huomauttaa, että tämän päivän verkostomaisesta hal-

lintajärjestelmästä huolimatta kuntaorganisaatio ja työorganisaatiot yleensä ovat 

yhä monilta osin byrokraattisia. Byrokratiasta ei ole luovuttu ja siirrytty pelkästään 

uuden hallinnan muotoihin, vaan byrokratia elää erilaisten hallintajärjestelmien rin-

nalla (Vartola 2009: 37). Kuntaorganisaatiot voivat olla eriasteisesti byrokraatti-

sia.19 

Uuden julkisjohtamisen arvoiksi omaksuttujen kolmen E:n (economy, effi-

ciency, effectiveness) rinnalle on tullut governance-ajattelun ja niin kutsutun hyvän 

hallinnon käsitteen myötä neljäs E eli etiikka (Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 2011: 

247, 267). Hyvä hallinto kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten oi-

keuksia. Hallinto on avointa ja läpinäkyvää sekä turvaa kansalaisten osallistumisen 

ja tasa-arvoisen kohtelun. Julkisen sektorin toimijalla on otettava huomioon kai-

kissa tehtävissään julkista toimintaa säätelevät lait ja normit sekä hyvän hallinnon 

periaatteet ja virkamiesetiikka. Lisäksi organisaation sisäiset toimintaohjeet ja 

                                                        
17 Hallinnalla katsotaan olevan kaksi pääulottuvuutta: horisontaalinen ja vertikaalinen. Horisontaalisella 
ulottuvuudella viitataan eri toimijoihin (esim. julkisyhteisöt, yritykset, järjestöt, kansalaisryhmät, kan-
salaiset), jotka tekevät yhteistyötä tietyllä institutionaalisella tasolla (esim. globaalilla, kansallisella, alu-
eellisella, paikallisella). Vertikaalisella ulottuvuudella viitataan eri institutionaalisten tasojen välisiin 
suhteisiin, joissa esimerkiksi paikallistason toimijat tekevät yhteistyötä valtakunnallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. (Anttiroiko & Haveri 2007: 170–172.)  
18 Max Weber esitti teoksessaan Wirtschaft und Gesellschaft (1922) teorian byrokratiasta osana yhteis-
kunnallista hallitsemista koskevaa teoriaansa (Weber 1922, sit. Vartola 2009: 27, 29). 
19 Vartolan (2009: 38) mukaan byrokratisoituminen yleensä lisääntyy, kun organisaation koko kasvaa. 
Niin sanotun täysin kehittyneen byrokratian hyvinä puolina pidetään esimerkiksi luotettavuutta, oikeus-
varmuutta ja vakautta. Huonoina puolina mainitaan muun muassa hitaus, kasvottomuus ja kansalaisiinsa 
luottamattomuus (asiat on todistettava kirjallisesti). (Vartola 2009: 15.) Vartola (2009: 30, 33) kuvaa 
byrokratiaa tietoon perustuvaksi kontrolliksi, jota ei ole alkujaan rakennettu kansalaisläheiseksi ja pal-
velevaksi. 
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säännöt ohjaavat toimintaa erilaisissa tilanteissa. (Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 

2011: 253, 244.) 

Rinna Ikola-Norrbacka ja Kirsi Lähdesmäki (2011: 244) toteavat, että julkisen 

sektorin toimijalta vaaditaan yhä enemmän kykyä sopeutua uusiin toimintamallei-

hin ja kykyä huomioida asiakkaiden eli kansalaisten toiveet. Lainsäädäntö määrit-

tää toiminnalle vähimmäiskriteerit, mutta ne eivät yksin riitä hyvän hallinnon to-

teutumiseen (Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 2011: 245). 

Kunnilla voi olla erilainen toimintakulttuuri esimerkiksi ammatillisissa käytän-

nöissä, päätöksenteossa, johtamisessa ja kehittämisessä. Vaikka kuntien perusteh-

tävät ovat samanlaisia, toimintakulttuurit voivat poiketa toisistaan huomattavasti. 

(Majoinen & Meklin 2013: 28.) 

2.3 Osallistuva ja vuorovaikutteinen alueiden käytön suunnittelu 

kunnan ja muiden suunnittelun osapuolten välisenä tehtävänä 

Kuntien alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista ohjaavat maankäyttö- ja ra-

kennuslaki (MRL 132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/1999), val-

takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ympäristöministeriön päätökset sekä kun-

tien rakennusjärjestykset (MRL 2 §, Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 111). Alueiden 

käytön suunnittelun tavoitteet (esim. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaali-

sesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön 

luominen) on huomioitava kaikessa kaavoituksessa (MRL 5 §, Jääskeläinen & Syr-

jänen 2010: 131). 

Lauri Jääskeläinen ja Olavi Syrjänen (2010: 113) huomauttavat, että maan-

käyttö- ja rakennuslaki on niin sanottu yleislaki, jonka mukaiset tavoitteet ja suun-

nitelmat alueiden käytöstä ja rakentamisesta on otettava huomioon ympäristön 

käyttöä koskevassa muun lainsäädännön mukaisessa suunnittelussa ja päätöksen-

teossa (myös MRL 3 §). Esimerkiksi hiljattain uudistetussa kaivoslaissa (KaivosL 

621/2011 47 §) edellytetään kaivostoimintaan liittyvässä kaivosluvan myöntämi-

sessä, että kaivoksen ja sen apualueiden suhde muuhun maankäyttöön tulee selvit-

tää. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä (kuvio 1) on hierarkkinen. Valtioneu-

voston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet20 sekä yleispiirteiset 

                                                        
20 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on jaettu seuraaviin ryhmiin: 1) toimiva aluerakenne, 
2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö 
ja luonnonvarat, 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, 5) Helsingin seudun erityiskysymykset, 
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kaavat (maakuntakaavat ja yleiskaavat) ohjaavat yksityiskohtaisempia kaavoja 

(asemakaavoja) (MRL 4 §). Kaavoituksessa noudatetaan kunnallishallinnon pää-

töksentekojärjestelmää ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osallistuvaa- ja 

vuorovaikutteista kaavoitusprosessia, jossa tutkitaan ja sovitetaan yhteen erilaisia 

intressejä (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 129). 

Tarkoitan vuorovaikutteisella suunnittelulla Jari Paldaniusta (1995:48, 1997: 8) 

mukaillen suunnitteluorganisaation ja viranomaisten järjestämää, suunnitteluorga-

nisaation sisäistä ja suunnitteluorganisaation ja muiden toimijoiden välistä avointa 

informaation vaihtoa ja yhteistyötä. Suunnittelun muita toimijoita eli osallisia ovat 

aina alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa21. Myös eri viranomaiset ja yhteisöt (esim. 

omakoti-, asukas- tai luonnonsuojeluyhdistykset) ovat osallisia silloin, kun suun-

nittelu koskee niiden toimialaa. (MRL 62 §.) Lisäksi osallisia ovat suunnittelualu-

eella toimivat yritykset ja muut elinkeinoelämän toimijat. 

Ympäristöministeriön tehtävänä on alueiden käytön suunnittelun ja rakennus-

toimen yleinen kehittäminen ja ohjaaminen (MRL 17 §). ELY-keskukset edistävät 

ja ohjaavat alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä kunnissa. 

ELY-keskukset myös valvovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomi-

oonottamista kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä (MRL 

18 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 8 §) kunnan ja ELY-keskuksen 

kesken käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään 

kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähi-

aikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja ELY-keskuksen 

yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kunta ja ELY-keskus järjestävät viran-

omaisneuvotteluja merkittäviin kaavahankkeisiin liittyen (MRL 66 §). Kunnat ja 

viranomaiset voivat järjestää neuvotteluja myös kaavoista, jotka eivät täytä viran-

omaisneuvottelujen kriteeriä. Viranomaiset laativat myös kaavoja koskevia lausun-

toja. (Tulkki & Vehmas 2007: 47, MRA 20 §, 28 §.) 

                                                        
6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (ympäristöministeriö 2014b, ks. myös 
MRL:n luku 3). 
21 Osallisia voivat olla Katri Tulkin ja Anne Vehmaksen (2007: 13) mukaan esimerkiksi tontinomistajat, 
taloyhtiöt, kaava-alueen tai kaavan vaikutusalueen asukkaat, ulkoilijat, virkistyskäyttäjät, sekä kaavan 
vaikutusten ulottuessa yli kunnan rajojen myös naapurikunnan asukkaat. Henkilö voi olla osallinen use-
alla eri perusteella. 
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Muita alueiden käytön suunnitteluun liittyviä viranomaisia ovat muun muassa 

Liikennevirasto, Metsähallitus, Museovirasto ja Puolustusvoimat (Tulkki & Veh-

mas 2007: 45–46). Maakunnan suunnitteluun ja maakuntakaavoitukseen liittyvä 

yhteistyö järjestetään maakunnan liiton, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden 

olennaisten tahojen kanssa (MRA 8 §). 

Suunnitteluun voivat pyrkiä vaikuttamaan myös muut kuin maankäyttö- ja ra-

kennuslain tarkoittamat osalliset, esimerkiksi tiedotusvälineet (Lampinen ym. 2003: 

14, Tulkki & Vehmas 2007: 15). Päätöksenteon näkökulmasta suunnittelun osapuo-

lena voidaan katsoa toimivan myös hallinto-oikeudet, jotka käsittelevät kuntien 

kaavoituspäätöksiä koskevat valitukset (Tulkki & Vehmas 2007: 15, ks. myös MRL 

188 §). 

Kaavoittaja on keskeinen, välittävä toimija osallisten ja päätöksentekijöiden 

välissä (Lampinen ym. 2003: 14). Yli 6000 asukkaan kunnassa tulee olla kaavoit-

taja22, jolla on kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi olla 

kuntien yhteinen, tai kunta voi sopia tehtävän hoidosta toisen kunnan tai kuntayh-

tymän palveluksessa olevan kaavoittajan kanssa. (MRL 20 §.) 

Katri Tulkki ja Anne Vehmas (2007: 12, 14) ovat määritelleet kaavoittajan teh-

täviksi muun muassa osallisten näkemysten koonnin, muiden suunnittelijoiden, 

kunnan eri toimialojen ja valtion viranomaisten kanssa neuvottelun sekä päätös-

esitysten valmistelun ja kaavoitukseen liittyvien asioiden esittelyn eri toimielimille 

(kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunnat). Kunnan sisäisellä yhteistyöllä vaikute-

taan muun muassa kaavoitukseen liittyvien selvitysten laatimiseen, tavoitteiden 

määrittelyyn, kaavaratkaisun ja sen vaihtoehtojen suunnitteluun sekä niiden vaiku-

tusten arviointiin. Kunnan eri toimialojen välinen yhteistyö määritellään kaavakoh-

taisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Yhteistyöllä tavoitellaan laaduk-

kaan kaavan syntymistä, jonka toteuttamiseen kunnan eri toimialat ovat sitoutuneet. 

(Tulkki & Vehmas 2007: 39.) 

Kaavoitusprosessin eteneminen vuorovaikutuksen näkökulmasta 

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoitusprosessissa toteuttavat Olavi Syrjäsen 

(2005: 13, 40) mukaan niin sanottua ennakollista oikeusturvaa, jolla vaikutetaan 

siihen, että vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa laadittava kaavaratkaisu 

                                                        
22 Maankäyttö- ja rakennuslaissa erotetaan kaavoittajan ja kaavan laatijan käsitteet. Kaavan laatijalla 
tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus. (MRL 
10 §, 20 §, MRA 3 §.) Kaavan laatija voi olla kunnan palkkaama konsultti tai kunnan palveluksessa 
oleva henkilö (Tulkki & Vehmas 2007: 12–13). 
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muodostuu oikeaksi ja lainmukaiseksi, eikä jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja, kuten 

valituksia tarvitsisi käyttää (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 399). Vuorovaikutus ja 

asioista tiedottaminen on tarkoitettu aloitettavan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin 

kaavaa valmisteltaessa käynnistetään keskustelu suunnittelun lähtökohdista, tavoit-

teista ja mahdollisista vaihtoehdoista (MRL 62 §, Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 

399). Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 

kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta 

(MRL 62 §). 

Kunta arvioi kaavoitustarvettaan osana kunnan muuta suunnittelua. Aloitteen 

kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi kunnan lisäksi tehdä myös yksityinen 

taho, esimerkiksi maanomistaja, kuntalainen tai yritys. Usein aloitteeseen liittyy 

alustavia selvityksiä ja suunnitelmia (erityisesti yksityistahoilta tulleissa aloitteissa, 

nk. kumppanuushankkeissa), jotka auttavat kuntaa määrittelemään kaavoituksen ja 

suunnittelun tavoitteita jo ennen virallisen kaavoitusprosessin käynnistymistä. 

Kaavoitukseen ryhtymispäätöksen jälkeen suunnittelutyötä sekä tavoitteiden, sel-

vitystarpeiden ja vaikutusarviointien laajuutta23 tarkennetaan. (Tulkki & Vehmas 

2007: 17, 20.) 

Kunta on velvollinen tiedottamaan kaavoituksen alkamisesta (vireilletulosta il-

moittaminen24), jotta osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-

kohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä, 

joka määrittyy kaavan merkityksen mukaan (MRL 63 §). Tiedot kootaan osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelmaan25  (OAS), josta tiedotetaan osallisille useimmiten 

kaavoituksen vireilletulon yhteydessä, ja yleensä se asetetaan myös nähtäville, 

                                                        
23 Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset (ml. yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset). Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 §, MRA 1 §.) Vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa 
osallisten kanssa (Tulkki & Vehmas 2007: 34). 
24 Tiedottamisen laajuus ja menettelytavat riippuvat kaavan merkittävyydestä. Vireilletulosta voidaan 
ilmoittaa kunnan kaavoituskatsauksen yhteydessä tai kaavakohtaisesti. Tiedottamisen tapoja ovat muun 
muassa kunnan virallinen ilmoitus eli kuulutus (kunnan virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdessä), 
kirje, sähköpostiviesti, lehdistötiedote ja tiedotustilaisuus. Vireilletulosta ilmoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan myös kunnan verkkosivuilla internetissä. (MRL 63 §, MRA 32 a §, Tulkki & Vehmas 2007: 
21, 56–61.) 
25 Jääskeläinen ja Syrjänen (2010: 409) huomauttavat, että maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä. Yleensä siinä mainitaan 
kaavahankkeen perustiedot, vuorovaikutusmenettelyt, selvitykset, vaikutusten arviointi, kaavaprosessin 
eteneminen, yhteystiedot sekä mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(Tulkki & Vehmas 2007: 36). 
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vaikka sitä ei lain mukaan edellytetä (Tulkki & Vehmas 2007: 36, 21). Jos osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma on osallisen mielestä riittämätön, hän voi esittää 

ELY-keskukselle neuvottelua sen täydentämiseksi (MRL 64 §, MRA 31 §). Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan käsitellä myös kaavoituksen aloitusvai-

heeseen liittyvässä viranomaisneuvottelussa, joka järjestetään merkittävistä kaa-

voista (MRL 66 §, Tulkki & Vehmas 2007: 17). 

Kaavoitusprosessin valmisteluvaiheessa tarkennetaan kaavan tavoitteita, laadi-

taan selvityksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet ja tarkastellaan erilaisia 

vaihtoehtoja sekä niiden toteuttamiseen liittyviä vaikutuksia (Tulkki & Vehmas 

2007: 17). Tulkki ja Vehmas (2007: 17) korostavatkin, että kaavoitusprosessin val-

misteluvaihe on osallistumisen kannalta tärkeä, koska silloin järjestetään osallistu-

mistilaisuuksia ja viranomaisyhteistyötä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu-

kaisesti. Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan kaa-

valuonnoksiksi työstettävät vaihtoehdot, jotka asetetaan julkisesti nähtäville muun 

valmisteluaineiston kanssa (Tulkki & Vehmas 2007: 17). Osallisille ja muille kun-

nan jäsenille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineis-

tosta26 (MRA 30 §). 

Ehdotusvaiheessa otetaan huomioon kaavaluonnoksista esitetyt mielipiteet, ja 

niiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, johon liittyvää vaikutusten arviointia tar-

kennetaan. Yleensä kunnan toimielin (esim. kunnanhallitus, lautakunta) päättää 

kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. (Tulkki & Vehmas 2007: 17, 

19.) Nähtävilläolosta tiedotetaan, ja osalliset sekä kunnan muut jäsenet voivat esit-

tää mielipiteensä asiasta eli tehdä muistutuksen27 (MRL 65 §). Kaavaehdotuksesta 

pyydetään myös tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä (MRA 20 §, 28 

§). Merkittävistä kaavoista voidaan järjestää viranomaisneuvottelu, kun muistutuk-

set ja lausunnot on saatu. Kaavoittaja tekee muistutuksista ja lausunnoista yhteen-

vedon ja laatii muistutuksen tehneille perustellut vastaukset. Jos muistutukset ja 

lausunnot johtavat olennaisiin muutoksiin, kaavaehdotusta tarkistetaan ja se asete-

taan uudestaan nähtäville. (Tulkki & Vehmas 2007: 19, MRL 65 §, ks. myös MRA 

19 §, 27 §, 32 §.) 

                                                        
26 Tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan järjestää esimerkiksi asettamalla kaavan valmisteluai-
neisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää kirjallinen tai suullinen mielipide määräajassa, järjestä-
mällä erityinen kaavaa koskeva tilaisuus tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Mielipiteen esittä-
misestä tiedotetaan myös sähköisesti. Sähköistä tiedottamista on suositeltu vuodesta 2005 lähtien. 
(Tulkki & Vehmas 2007: 22, 26, MRA 32 a §.)  
27 Kaavaehdotus pidetään kunnassa julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Nähtäville asetetaan 
kaava-asiakirjat eli kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus. Kaavaehdotus jul-
kaistaan myös sähköisesti. (Tulkki & Vehmas 2007: 23, MRA 19 §, 27 §, MRA 32 a §.) 
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Hyväksymisvaiheessa kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja asemakaavat. 

Tulkki ja Vehmas (2007: 19) huomauttavat, että kaavan hyväksyminen on ainoa 

kunnan toimielintä koskeva lakisääteinen päätöksentekokäsittely kaavoituksessa. 

Kaavan hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen teh-

neille, jotka ovat sitä pyytäneet (MRL 67 §). Kaavoituspäätöksestä tiedotetaan 

myös yleisesti (MRL 200 §), ja kaava ja kaavaselostus julkaistaan sähköisesti 

(MRA 32 a §). Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Lisäksi ELY-

keskus voi tehdä kunnalle oikaisukehotuksen kaavan hyväksymistä koskevasta 

päätöksestä. Kaava kuulutetaan voimaan oikeuskäsittelyn jälkeen. (Tulkki & Veh-

mas 2007: 19, 25, MRL 188 §, 195 §.) Kunta on velvollinen lähettämään voimaan 

tulleet päätökset kaavoista kaava-asiakirjoineen tiedoksi ELY-keskukselle (MRA 

94 §). Kunnat tiedottavat kaavojen voimaantulosta myös esimerkiksi maakunnan 

liitolle sekä kaava-alueeseen rajoittuville naapurikunnille (MRA 95 §). Kaavoitus-

prosessin jatkumoksi voidaan katsoa myös kuntien kaavojen ajantasaisuuden seu-

raamisen ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymisen vanhentuneiden kaavojen uu-

distamiseksi (MRL 60 §, MRA 2 §). 

Vuorovaikutuksen menettelytavoista 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat riippuvat kaavan merkittävyy-

destä ja vaikuttavuudesta (MRL 63 §). Lain tarkoituksena on kattavan ja monipuo-

lisen vuorovaikutuksen järjestäminen laajoissa ja merkittävissä kaavoissa28. Pienet 

ja merkitykseltään vähäiset kaavat voidaan laatia suppeamman osallistumismenet-

telyn kautta29. (Tulkki & Vehmas 2007: 11.) 

Menettelytavat vaikuttavat myös kaavoitusprosessissa käytävän tiedonvaihdon 

luonteeseen, joka voi olla yksisuuntaista, kaksisuuntaista tai monitahoista tiedon-

vaihtoa (Harju 1988: 12–13, Paldanius 1995: 54–55, 1997: 8, Roininen ym. 2003: 

17–19). 

                                                        
28 Kaavan merkittävyyteen vaikuttavat esimerkiksi kaavoituskohteen ominaisuudet (esim. rakennetun 
ympäristön, maiseman tai luonnonympäristön erityiset arvot ja muutosherkkyys) ja kaavan vaikutusten 
suuruus. Osallisten kokemus kaavan merkittävyydestä on myös olennaista. (Tulkki & Vehmas 2007: 
30.) 
29 Vaikutukseltaan vähäisenä kaavana voidaan pitää pienialaista asemakaavan muutosta, jolla ei ole 
yleistä merkitystä kuntalaisten kannalta ja jonka vaikutukset kohdistuvat kaava-alueelle tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja 
tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan yhdistää, esimerkiksi lähettämällä osallisille kirje kaavoituk-
sen vireilletulosta yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen kanssa. Osallisille 
varataan tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Muutosehdotus tulee olla julkisesti nähtä-
villä vähintään 14 päivää. (Tulkki & Vehmas 2007: 24, MRA 27 §, 30 §.) 
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Janne Roininen ym. (2003: 16–17) määrittelevät yksisuuntaisen vuorovaiku-

tuksen käsittävän kaavoituksesta tiedottamisen, joka mahdollistaa osallisten tiedon-

saannin. Kaksisuuntainen vuorovaikutus pohjautuu kuulemiseen, jolloin tietoa ke-

rätään osallisten mielipiteistä ja he saavat palautetta kaavoittajalta. Monitahoinen 

vuorovaikutus perustuu kumppanuuteen, joka ilmenee aktiivisena, organisoituna 

yhteistyönä useiden toimijoiden kesken niin, että osalliset ovat mukana vuorovai-

kutuksessa. Osallisten vaikuttamisaste päätöksentekoon kasvaa vuorovaikutuksen 

lisääntymisen myötä. Tiedottaminen ei välttämättä takaa vaikuttamista, kun taas 

monitahoinen vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden jaettuun vaikutusvaltaan. 

Kaavoittajan järjestämän osallistamisen lisäksi osallistuminen voi olla osallisten 

omaehtoista toimintaa (esim. tiedottamista, tilaisuuksien järjestämistä). (Roininen 

ym. 2003: 16–17.) 

Vuorovaikutuksen toteutumisen perusedellytyksenä on Jari Paldaniuksen 

(1995: 51) mielestä monipuolisen tiedon välittyminen suunnitteluorganisaatiosta 

ulospäin ja toimintaympäristöstä suunnitteluorganisaatioon. Paldanius huomauttaa, 

että on oleellista määritellä mitä osallistumisella ja informaation vaihdolla tavoitel-

laan: valmiiden arvojen ja faktatietojen välittämistä vai vuorovaikutusta oppimis-

prosessina (Paldanius 1995: 51). 

Kaavoitusprosessin eri vaiheissa tarvitaan erityyppistä osallistumista; aloitus-

vaiheessa tiedotetaan ja hankitaan tietoa, valmisteluvaiheessa tarvitaan erityisesti 

vuorovaikutusta (Tulkki & Vehmas 2007: 33). Janne Roininen, Liisa Horelli ja 

Sirkku Wallin (2003: 17) toteavat, että kaavoitusprosessin osallisilla on erilaiset 

edellytykset osallistumiseen. Viranomaiset osaavat käyttää muodollisia osallistu-

mistapoja, kuten viranomaisneuvotteluja ja lausuntoja. Järjestöt ja asukkaat tarvit-

sevat vuorovaikutusta tukevia osallistumismenetelmiä kyetäkseen osallistumaan. 

(Roininen ym. 2003: 17, 19.) 

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa välineitä ja luo puitteita osallistumiselle. 

Jokainen kunta muodostaa itse vuorovaikutusmenettelyn, joka sovitetaan kuhunkin 

kaavahankkeeseen sen tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Osallistumisen ja vuo-

rovaikutuksen kehittäminen edellyttää kunnan hallinnolta osallisten mielipiteitä ar-

vostavaa toimintakulttuuria. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 407.) 
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2.4 Osallistuvan ja vuorovaikutteisen alueiden käytön suunnittelun 

suomalaiset kehityspiirteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toteuttamisen ohella osallistuvaa ja vuoro-

vaikutteista alueiden käytön suunnittelua on kehitetty Suomessa useissa paikallis-

tason projekteissa sekä valtakunnallisen tason kehittämishankkeissa. Näiden avulla 

on luotu pohjaa lainsäädännöllisille uudistuksille sekä osallistuvan suunnittelun toi-

mintakulttuurin ja ajattelutavan juurruttamiselle suunnittelun eri tasoille. Kehitys-

piirteiden taustalla ovat vaikuttaneet myös kansainväliset suunnitteluteoriat esi-

merkkeineen. (Siitonen 2007: 258.) 

Pentti Siitosen (2007) mukaan osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet 

ovat olleet esillä suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa 1970-luvulta lähtien30, 

jolloin ne tulivat mukaan silloisen rakennuslain (RakL 1958) kokonaisuudistuspyr-

kimyksiin (Siitonen 2007: 253). Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan 

periaatemietinnössä (1974) kiinnitettiin huomiota muun muassa kansalaisten yhtä-

läisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa lähiympäristöänsä koskeviin päätöksiin sekä 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien laajentamiseen kaavoitusprosessissa 

(KM 1974: 44, sit. Syrjänen 2005: 20). 

Osallistumiskysymyksiä pohdittiin useissa kokonaisuudistusta koskevissa eh-

dotuksissa31 (esim. vuosina 1977, 1981, 1983, 1984). Rakennuslakiin ja -asetuk-

seen tehtiin osittaisuudistus vuonna 1990, jolla laajennettiin kunnan tiedottamis- ja 

kuulemisvelvollisuutta32. Muutokset olivat pohjana vuoden 1999 rakennuslain ko-

konaisuudistukselle, jossa osallistumista laajennettiin edelleen. (Syrjänen 2005: 

20–22.) Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on tarkasteltu 

myös 1990-luvulla esimerkiksi sisäasiainministeriön vuosina 1997–2002 toteutta-

                                                        
30 Syrjäsen (2005: 20) mukaan osallistumismahdollisuuksien parantamisen taustalla vaikutti erityisesti 
1960–1970-luvulla käynnissä ollut laaja, lähinnä rakennusliikevetoinen aluerakentamisen ilmiö, jossa 
ei esimerkiksi huomioitu laadukasta suunnitteluohjausta tai asukasmielipiteitä. 
31 1980-luvulla niin kutsuttu osallistumistoimikunta selvitti ja esitti parannuksia kuntalaisten osallistu-
mismahdollisuuksiin. 
32 Muutoksen myötä kaavoituksesta velvoitettiin tiedottamaan niin, että kaavaa valmisteltaessa oli alu-
een maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Aiemmin kuulemisvelvoite koski vain 
maanomistajia. Kaavaehdotus oli myös asetettava julkisesti nähtäville ja maanomistajille sekä kunnan 
jäsenille oli varattava tilaisuus tehdä ehdotusta koskeva kirjallinen muistutus. Lisäksi kunnan tuli laatia 
kaavoituskatsaus. (Rakennuslakiin ja -asetukseen lisätyt säännökset 696–697/1990: RakL 125 §, RakA 
154 §, 8 §, sit. Syrjänen 2005: 21.) 
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massa osallisuushankkeessa (Syrjänen 2005: 36–37, ks. myös Ryynänen & Salo-

vaara 2002), joka jatkui oikeusministeriön kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-

malla (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 257). 

Pentti Siitosen (2007: 258) mukaan ensimmäinen laaja osallistumista painot-

tava hanke oli 1970-luvulla käynnistynyt kylätoiminta, jonka tavoitteena oli syn-

nyttää omaehtoista toimintaa maaseutukylissä kylätoimikuntien perustamisen 

avulla. Toinen valtakunnallinen, ympäristöministeriön tuella vuonna 1983 käynnis-

tynyt ja vuoteen 1994 asti jatkunut SOFY-projekti kiinnitti huomiota kaupunki-

maisten taajamien asuinalueiden sosiaalisten ja fyysisten näkökulmien suunnitte-

luun ja kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden ja hallinnon kanssa (nk. yhteissuun-

nittelu) (Siitonen 2007: 258–259, ks. myös Harju 1988). Ensimmäisiä SOFY-pro-

jektin kokeilukuntia olivat Keuruu, Laukaa, Valkeakoski ja Vantaa (Harju 1988: 

31). 

Toiminta innosti muitakin kaupunkeja kiinnittämään huomiota osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyjen lisäämiseen ja aktiiviseen hyödyntämiseen kaavoitus-

prosessissa. Esimerkiksi Tuusulassa kehitystyö koettiin tärkeäksi ja siellä käynnis-

tettiin vuorovaikutteisia kaavahankkeita; Hyrylän osayleiskaavatyössä tutkittiin 

alueen tiivistämis- ja laajentamismahdollisuuksia ja kehityssuuntia yhteistyössä 

asukkaiden kanssa (Vehmas 2000). 

1990-luvun lama sekä yhteissuunnitteluprojektien raskaus ja suunnitelmien 

huono toteutuminen vaikuttivat osallistumiskokeilujen vähenemiseen. Osallistuvan 

ja vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöjä alettiin kuitenkin hyödyntää niin kut-

sutuissa lähiöprojekteissa, joita toteutettiin projektiorganisaatiovetoisesti useissa 

kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella, 2000-luvun 

puoliväliin asti. (Syrjänen 2005: 146.) Olavi Syrjänen (2005: 146) huomauttaa, että 

lähiöprojektit eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelua (ts. pel-

kästään kaavoitusprosessiin liittyvää suunnittelua), vaan tavoitteeltaan laajempia ja 

pidempiaikaisia suunnitelmia, jotka tähtäävät lähiön korjaamiseen ja kehittämiseen. 

Syrjänen (2005: 146) mainitsee toiseksi pitkäjänteistä työskentelytapaa koros-

tavaksi toimintatavaksi aluefoorumit, jotka kehitettiin 1990-luvun loppupuolella 

asuinalueiden prosessimaisen kehittämisen avuksi. Kaikille avoimissa, yleensä 

asukasyhdistyksen järjestämissä keskustelutilaisuuksissa tarkastellaan kaupungin-

osan kehittämistä erilaisista näkökulmista (esim. täydennysrakentamisen, imagon, 

identiteetin ja turvallisuuden kannalta). Niissä ei kuitenkaan tehdä päätöksiä, vaan 

ideoidaan, verkostoidutaan ja tuotetaan erilaisia kehittämisesityksiä. Aluefoorumi-

toiminta voi tukea kaavahankkeen tausta- ja valmistelutyötä sekä yhteisesti hyväk-
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syttävän kaavaratkaisun löytämistä, ja myös johtaa kaavahankkeen käynnistämi-

seen. Aluefoorumitoimintaa on useissa kaupungeissa, muun muassa Helsingissä, 

Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Van-

taalla. (Syrjänen 2005: 146–148, ks. myös Päivänen ym. 2002.) Aluefoorumeiden 

ohella kaupungin organisaatiot voivat tehdä aktiivista yhteistyötä myös niin kutsut-

tujen alueneuvottelukuntien tai aluetoimikuntien kanssa, jotka välittävät oman alu-

eensa asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä esimerkiksi aluettaan koskevista kaa-

vahankkeista. Menettelytapaa on käytetty muun muassa Espoossa. (Syrjänen 2005: 

148–149.) 

2000-luvun taitteessa monet kunnat käynnistivät kestävän kehityksen paikal-

lisagendaprosessin, jossa tähdättiin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kes-

tävän kehityksen toimintaohjelman laatimiseen. Jussi S. Jauhiainen ja Vivi Nie-

menmaa huomauttavat, että paikallisagendatyö jäi kuitenkin usein erilliseksi ohjel-

maksi, eikä se limittynyt esimerkiksi alueiden käytön suunnitteluun. (Jauhiainen & 

Niemenmaa 2006: 257–260, ks. myös Niemenmaa 2005.) 

Kestävän kehityksen tavoitteet erityisesti alueiden käytön suunnittelussa ovat 

ilmenneet esimerkiksi kuntien välisessä kaavayhteistyössä. Leena Mikkonen-

Young ja Vuokko Lehmuspuisto (2004: 76) toteavat, että 2000-luvun alkupuolella 

laadittu Oulun kaupunkiseudun kuntien yhteinen yleiskaava oli ensimmäinen uu-

distetun maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kuntien yhteinen yleiskaava. Kaa-

vassa ovat mukana Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Ou-

lunsalo, ja toisessa vaiheessa mukaan tulivat myös Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä 

(Mikkonen-Young & Lehmuspuisto 2004: 74). Yhteisen yleiskaavan kanssa val-

misteltiin samanaikaisesti kuntien omia yleiskaavoja, maakuntakaavaa ja seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Yhteinen yleiskaava laadittiin lähinnä hallinnol-

listen ja poliittisten päätöksentekijöiden yhteistyönä. Osallistuminen ja vuorovai-

kutus muun muassa asukkaiden kanssa järjestettiin kussakin kunnassa erikseen, 

joko omina tilaisuuksinaan tai kunnan oman yleiskaavan yhteydessä. (Mikkonen-

Young & Lehmuspuisto 2004: 27–28, 74–76.) 

Erilaisten kehittämishankkeiden lisäksi osallistumiskokeilut ovat liittyneet 

kiinteästi myös osallistumiseen ja vuorovaikutukseen keskittyneisiin tutkimus-

hankkeisiin, joissa tehty yhteistyö kaupunkien ja kuntien kanssa on mahdollistanut 

uusien menetelmien kokeilun ja kehittämisen. Tuon tässä esille hankkeita, joilla on 

ollut merkittävä vaikutus erityisesti alueiden käytön suunnittelun osallistumis- ja 

vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämiseen. 

Ensimmäisiä uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaista valtakunnallista 

osallistumisen seurantaa ja arviointia tarkastelleista hankkeista oli niin kutsuttu 
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OSSE-hanke33 (ks. Roininen & Wallin 2002, Roininen ym. 2003), jossa tutkittiin 

kuntatason vuorovaikutteisia kaavoitusprosesseja maakuntakaavoituksessa, yleis-

kaavoituksessa ja asemakaavoituksessa. 2000-luvun alkupuolella Tuija Arola 

(2002) tarkasteli tutkimuksessaan vuorovaikutteista kaavoitusta kansalaisyhteis-

kunnan, suunnittelun ja päätöksenteon välisen yhteistyön näkökulmasta. Arola 

pyrki tutkimuksellaan tuomaan esiin vuorovaikutteisessa kuntakaavoituksessa 

esiintyviä ristiriitoja ja konfliktiasetelmia, koska niiden tunnistaminen ja analy-

sointi on Arolan mukaan hyvä keino kehittää kuntien suunnittelukäytännön itseym-

märrystä (Arola 2002: 11–12). 

2000-luvun puolivälissä käynnistyneissä tutkimushankkeissa kiinnitettiin huo-

miota niin kutsuttuun kumppanuuskaavoitukseen, jolla tavoitellaan nopeasti etene-

vää suunnittelu- ja kaavoitusprosessia sekä laadukasta lopputulosta. Beyond Vuo-

res -hanke34  tarkasteli aluerakentamiseen liittyviä yhteistyömalleja, joissa kunta 

valitsi yrityksiä yhteistyöhön jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Menettelytavan 

avulla lisättiin vuorovaikutusta kunnan tekemän kaavanlaadintatyön ja rakennutta-

jien sekä rakennusliikkeiden tekemien hankesuunnitelmien kehittämistyön välillä 

(mm. yhteisen alueellisen vision luominen sekä toimivuus- ja laatukriteereiden laa-

timinen). (Nykänen ym. 2007: 3, 5, 9.) 

Kumppanuuskaavoitusta tarkasteli myös DECOMB-tutkimushanke35, joka ke-

hitti suunnittelumenetelmiä ja eri osapuolten (mm. kunnan eri tahojen, maanomis-

tajien, asukkaiden, suunnittelijoiden ja rakennusliikkeiden) välistä yhteistyötä no-

                                                        
33 Osallistumisen seuranta ja arviointi -hankkeessa (OSSE) vuosina 2000–2002 olivat tapaustutkimus-
kohteina Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ja Ilmajoen Koskenkorvan kylän osayleiskaava, Salon seu-
dun maakuntakaava ja Salon yleiskaava sekä Halikon keskustaajaman ydinalueen asemakaava, Haapa-
veden keskustan osayleiskaava, Kuopion Pihlajaharjun osayleiskaava, Mäntyharjun Toivola-Mynttilä-
Peruvesi rantaosayleiskaava, Oulun Kaakkurin työpaikka-alueen asemakaava ja Helsingin Pasilan van-
han konepaja-alueen asemakaava (Roininen & Wallin 2002: 10).  
34 Build environment on demand (Beyond Vuores) -hankkeen (2004–2007) tapaustutkimuskohteena 
toimi Tampereen ja Lempäälän yhteinen aluerakennushanke Vuoreksessa. Hankkeessa olivat mukana 
Tekes, Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta sekä useat yrityspartnerit. Tutkimustyöstä vastasivat 
VTT ja EERA Finland Oy. (Nykänen ym. 2007: 5, 90–93.) 
35 Design concepts and management of built environment (DECOMB) -hankkeen (2005–2007) osatut-
kimuksissa tarkasteltiin hankelähtöistä kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista. Esimerkiksi Oulun yli-
opiston arkkitehtuurin osaston osatutkimus perehtyi suomalaisen ja alankomaalaisen suunnittelujärjes-
telmän ja hankelähtöisen kaavoituskäytännön vertailuun (Soudunsaari 2007). Hankkeessa olivat tutki-
musosapuolina Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kou-
lutuskeskus, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosasto, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 
sekä Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos. Muita kumppaneita olivat Tekes, ympäristöministeriö, 
Tiehallinto, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Vaasan kaupunki sekä useat yritykset ja yhdistykset. 
(Ahlava & Edelman 2007: 15, 17.)  
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peamman, tehokkaamman ja laadukkaamman kaupunkisuunnittelun mahdollista-

miseksi. Kaupunkisuunnittelua tutkittiin hankelähtöisenä toimintana, jonka johta-

miseen tutkimushankkeessa kehitettiin neuvottelumenettely, joka integroi eri osa-

puolten näkemyksiä ja pyrkii kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen (nk. 

urban design management). (Ahlava & Edelman 2007: 12–17, 23, 32–35, ks. myös 

Ahlava & Edelman 2009, Edelman 2007.) Molemmissa kumppanuuskaavoitusta 

tutkineissa projekteissa korostettiin asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ei laaja-

pohjaista hankkeen ulkopuolelta tulevaa osallistumista. 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen 2000-luvulla avasi uusia näkökul-

mia myös osallistuvaan ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Aija Staffans (2003, 

2004) tarkasteli tutkimuksissaan kaupunkisuunnittelun paikallisuuden rakenta-

mista verkon avulla (nk. verkkopaikallisuus). Teema laajentui OPUS-tutkimus-

hankkeeksi36, joka kehitti kaupunkisuunnittelua soveltamalla siihen prosessiajatte-

lua ja uutta teknologiaa. Suunnittelu nähtiin hankkeessa oppivana käytäntönä, jossa 

olennaisessa asemassa olivat jaettu asiantuntijuus, tiedon tehokas jakaminen, vuo-

rovaikutteinen kanssakäyminen ja saavutettujen tulosten seuranta. Lisäksi suunnit-

teluun liittyi verkostoitunut, muuttuva ja osittain virtuaalinen käytäntöyhteisö. 

Hankkeessa kehitettiin toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen perustuvia suunnit-

telumenetelmiä, muun muassa alueellisia internetfoorumeita, paikkatieto- eli GIS-

pohjaista elinympäristön laadunarviointia ja vuorovaikutteisia prosessisimulointeja 

sekä kumppanuutta tukevia käytäntöjä. (Staffans & Väyrynen 2009: 19, 22, ks. 

myös Kahila & Kyttä 2010, Staffans, Rantanen & Nummi 2010.) 

Tähän väitöskirjatyöhön liittyvä PUDAS-tutkimushanke37 kehitti 2000-luvun 

loppupuolella uusia tapoja hyödyntää kehittynyttä teknologiaa alueiden käytön 

suunnittelussa. Projektissa tarkasteltiin erityisesti, miten tekniikalla ja paikkatietoi-

sella medialla (esim. kuvilla, videoilla) voitiin tukea suunnittelun alkuvaiheita 

suunnittelijoiden ja osallisten välisen kommunikaation mahdollistamiseksi. Lisäksi 

                                                        
36 Oppiva kaupunkisuunnittelu (OPUS) -tutkimushanke (2005–2008) tarkasteli suunnittelua kokonais-
valtaisesti ja aluelähtöisesti korostaen käyttäjien näkökulmaa. Hankkeessa olivat tutkimusosapuolina 
Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan laitos (yritystoiminnan simulointilaboratorio SimLab), arkki-
tehtuurin laitos (yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun tutkimusyksikkö) ja Yhdyskuntasuunnittelun tut-
kimus- ja koulutuskeskus. Muita kumppaneita olivat Tekes, Espoon kaupunki ja useat yritykset. (Staf-
fans & Väyrynen 2009: 22–23.) 
37 Suomen Akatemian vuosina 2009–2011 rahoittaman Participatory urban design support with advan-
ced information technology environment (PUDAS) -hankkeen tutkimusosapuolina olivat Oulun yliopis-
ton tietojenkäsittelytieteiden laitos ja arkkitehtuurin osasto. PUDAS-projekti yhteensovitettiin arkkiteh-
tuurin osaston Kuntasuunnittelun kurssin ja Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opetukseen, jossa 
kohdekuntina olivat Inarin Sevettijärvi 2008, Oulun Ylikiiminki 2009 ja Simo 2010. Oma roolini PU-
DAS-yhteistyössä on ollut tutkimuksellinen. 
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hankkeessa järjestettiin toimintatutkimuksellisia työpajoja vuorovaikutteisen suun-

nitteluprosessin kehittämiseksi ja vision luomiseksi teknologiatuetusta vuorovai-

kutteisesta suunnitteluprosessista. Kuvaan PUDAS-hankkeessa kehitettyjä tekno-

logioita ja toimintatutkimuksellisia tuloksia tarkemmin luvussa kuusi. 

Teknologiatuetulla ja sähköisellä osallistumisella on ollut huomattava merkitys 

suomalaisen osallistuvan ja vuorovaikutteisen suunnittelun kehittämisessä 2010-

luvulla. Kehitystyötä on tehty edellä mainittujen tutkimushankkeiden lisäksi 

useissa muissa projekteissa, joissa on esimerkiksi hyödynnetty vuorovaikutteisia 

tiedon jakamisen ja keräämisen mahdollistavia teknologioita (esim. Saad-Sulonen 

& Botero 2010, Saad-Sulonen 2014, Kahila-Tani 2015) ja internetpohjaisia osallis-

tumisfoorumeita (esim. Kanervo 2010, Blåfield & Tiilikainen 2011, Bamberg 

2012). Teknologiatuettua osallistumista on kehitetty myös kansalaisten itseorgani-

soitumisen tai -ohjautumisen näkökulmasta, joka korostaa yhteisöjen omaehtoista 

toimintaa virallisten osallistumismenetelmien ohella. Kansalaiset ja asukkaat halu-

taan nähdä aktiivisina osallistujina, jotka tuottavat elinympäristöönsä liittyvää ar-

kitietoa ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa tasavertaisina kumppaneina suunnitte-

luviranomaisten ja muiden suunnitteluun liittyvien toimijoiden kanssa. (Horelli 

2013.) 

Alueiden käytön suunnittelun toimintaympäristöön liittyvät ajankohtaiset 

ilmiöt 

Alueiden käytön suunnitteluun heijastuvat myös kunnallista toimintaympäristöä 

koskevat uudistukset, jotka liittyvät muun muassa kunta- ja yhdyskuntarakenteen 

kehittämiseen. Esimerkiksi Paras-hankkeen38 vaikutuksia erityisesti kaupunkiseu-

tujen yhdyskuntarakenteiden toimivuuteen on tarkasteltu vuonna 2012 päätty-

neessä YKS-ARTTU-tutkimushankkeessa, joka oli osa Suomen Kuntaliiton koor-

dinoimaa laaja-alaista ARTTU-arviointitutkimusohjelmaa (Hytönen ym. 2012). 

Kuntalaisten elinpiirin laajentuminen yli kuntarajojen muun muassa työn, pal-

veluiden ja vapaa-ajan osalta lisää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän haastetta 

ohjata yhdyskuntarakennetta. Kuntien tekemät alueidenkäyttöratkaisut vaikuttavat 

myös seudun muiden kuntien olosuhteisiin. Päätökset voivat olla perusteltuja oman 

                                                        
38 Vuosina 2007–2012 toteutettu kunta- ja palvelurakenneuudistus (nk. Paras-hanke) liittyi myös vuo-
sien 2011–2014 hallitusohjelmassa olleeseen kuntarakenneuudistukseen (esim. Niiranen ym. 2013: 13). 
Uuden hallituksen linjauksen mukaisesti aluehallinto muutetaan 2019 alkaen monitoimialaisiksi itsehal-
lintoalueiksi (valtiovarainministeriö 2015). Uudistuksella on vaikutusta myös alueiden käytön suunnit-
telun toimintaympäristöön ja tehtäväkenttään (Tarasti ym. 2016). 



45 

kunnan näkökulmasta, mutta ne voivat samalla heikentää seudun kilpailukykyä ja 

elinvoimaa kokonaisuutena sekä lisätä yhdyskuntarakenteen hajautumista ja sattu-

manvaraista kehitystä. (Ympäristöministeriö 2014: 17, 53.) 

Erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen kuntien sekä kuntien ja valtion välistä 

yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja lii-

kenteen yhteensovittamisessa on alettu tukea niin kutsutuilla MAL-aiesopimuksilla. 

Niiden tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä 

kuntien tasapuolista kehittämistä (ympäristöministeriö 2014c). Kaupunkiseutujen 

yhteistyötä avustamaan on perustettu valtakunnallinen MAL-verkosto, joka pyrkii 

vakiinnuttamaan seudullista ajattelutapaa kuntien ja seutujen suunnittelutyössä 

sekä kehittämään MAL-aiesopimusmenettelyä (MAL-verkosto 2011, 2014). 

Kaupunkiseutuihin tai maakuntakeskuksiin kuulumattomien pienten ja keski-

suurten, mutta oman vaikutusalueensa omaavien kaupunkien (esim. työssäkäynti-

alueena) kehittämisessä on noussut esiin seutukaupunkinäkemys. Noin 50 kaupun-

kia on järjestäytynyt verkostoksi, joka pyrkii valvomaan seutukaupunkien etuja 

alueellisessa kehittämisessä. (Hynynen 2012, ks. myös Karppinen ym. 2010.) 

Maaseudulla39 alueidenkäytön ohjaamistarve (esim. rakentamisen osalta) ulot-

tuu taajamien kehysalueeseen ja kaupungin läheiseen maaseutuun, joiden alueiden-

käyttöä tulee ympäristöministeriön tarkastelun (2014) mukaan suunnitella osana 

koko kaupunkiseutua. Kylien kehittäminen ja niiden elinvoimaisuuden ja palvelu-

rakenteen turvaaminen korostuvat erityisesti ydinmaaseudun ja harvaan asutun 

maaseudun alueidenkäytössä. Maaseudun suunnittelussa tärkeitä teemoja ovat lii-

kenne- ja muu infrastruktuuri, luonnonvarojen hyödyntäminen sekä tilaa vievien ja 

paikkoihin sidottujen elinkeinojen (esim. kaivostoiminnan) harjoittamismahdolli-

suuksien tukeminen ja yhteensovittaminen muun alueiden käytön kanssa. (Ympä-

ristöministeriö 2014: 51.) 

Jonne Hytönen ym. (2012: 19–20) huomauttavat, että aluekehittämistyössä on 

ratkaisevaa, miten eri osapuolet mieltävät toimintansa motiivin ja päämäärät: onko 

kyse ensisijaisesti kunnan vai seudun kehittämisestä. Hytönen ym. (2012: 147) tuo-

vat esiin niin kutsutun nollasummapeli-käsitteen, joka kuvaa seudun sisäisen ase-

telman tai dynamiikan vaikutuksia seudun kokonaiskehitykseen. Seudullisen näke-

myksen keskeinen ajatus on, että kokonaisuus voi olla enemmän kuin osiensa 

                                                        
39 Maaseutupolitiikassa käytettävän luokittelun mukaan aluetyyppejä ovat: kaupunki, kaupungin lähei-
nen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu (Malinen ym. 2006: 8). Tilastokeskus luokit-
telee kunnat vuosittain taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupun-
kimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin (Tilastokeskus 2015: 7, 24). Hyödynnän tässä 
tutkimuksessa Tilastokeskuksen kuntaryhmitystä (ks. liite 1). 
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summa. Yksittäisten kuntien tulisi ymmärtää omien panostensa hyöty koko seudun 

kehitykseen pitkällä aikavälillä, sekä seudun kokonaiskehityksen tuoma välillinen 

hyöty, eikä ainoastaan odottaa lyhyen aikavälin tuottoja suoraan oman kunnan alu-

eelle. (Hytönen ym. 2012: 147–148.) 

Hytönen ym. (2012) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet myös kuntaliitosten 

vaikutuksia kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden toimivuuteen. Tulosten mu-

kaan kuntaliitokset eivät automaattisesti johda eheytyneeseen yhdyskuntarakentee-

seen. Taustalla vaikuttavat myös erilaiset maankäyttöpolitiikat ja niihin liittyvät toi-

mintakulttuurit, jotka eivät välttämättä muokkaudu yhtenäisiksi kuntaliitoksissa. 

(Hytönen ym. 2012: 7–8.) 

Kari Prättälä (2010) tuo esiin, että suomalaisesta kunnasta puhutaan edelleen 

yhtenäisenä ilmiönä, jossa kunta koetaan yhtä aikaa identiteettikunnaksi, hyvin-

vointikunnaksi sekä paikallisen ja alueellisen elinvoiman ylläpitäjäksi ja vahvista-

jaksi. Prättälän mielestä suomalainen kunnallishallinto on eriytymässä alueellisesti 

maan eri osissa ja seudullisesti alueiden sisällä. Käynnissä on esimerkiksi pääkau-

punkiseudun metropolihallinnon kehittäminen, maakunnallisia hallintokokeiluja 

(esim. Kainuu) ja kaupunkiseutujen yhdistymiskysymyksiä. (Prättälä 2010: 136.) 

Prättälä toteaa, että vain suhteellisen vahvalla kunnalla on kykyä huolehtia kaikista 

ideaalikunnan tehtävistä. Pieni kunta voi olla asukkaidensa yhteisö, identiteetti-

kunta, mutta muut tehtävät siltä voivat puuttua. (Prättälä 2010: 140.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnin (ympäristöministeriö 2014) mukaan 

suunnittelujärjestelmä ei tunnista alueiden ja maan osien erilaisuutta. Suunnittelu-

välineet ja niiden käyttöperiaatteet ovat samat riippumatta siitä, onko kyseessä kas-

vava kaupunkiseutu vai supistuva kirkonkylä. (Ympäristöministeriö 2014: 50–51.) 
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3 Prosessuaalinen lähestymistapa 
osallistuvaan ja vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun 

Kuvaan kolmannessa luvussa yhdyskuntasuunnittelun teorioihin pohjautuen, 

kuinka suunnittelun luonne on reilun viidenkymmenen vuoden aikana muuttunut 

prosessuaaliseksi toiminnaksi osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen 

myötä. Tämän tarkastelun avulla vastaan päätutkimuskysymystä täydentävään apu-

kysymykseen määrittelemällä teorioille yhteisiä osatekijöitä. Peilaan luvun kol-

mannessa kappaleessa näitä osatekijöitä erityisesti suomalaiseen osallistumista ja 

vuorovaikutusta koskevaan teoreettiseen keskusteluun. Lopuksi tuon esille suun-

nitteluorganisaation käytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen liittyviä piir-

teitä organisationaalisen tutkimuksen kontekstissa, ja kuvaan suunnittelun näke-

mistä oppimisprosessina. 

3.1 Prosessuaalinen suunnittelu 

Yhdyskuntasuunnittelussa sovellettu prosessuaalisen suunnittelun näkökulma poh-

jautuu johtamiseen ja organisaatioihin liittyviin teorioihin. Prosessia koskevat teo-

reettiset määrittelyt poikkeavat toisistaan eri tieteenalojen painotusten mukaan. 

Esimerkiksi Erja Väyrysen (2010) tarkastelun mukaan prosesseihin liittyvässä tut-

kimuksessa voidaan painottaa muutoksen ja ilmiöiden prosessuaalista kehittymistä 

(esim. Langley 1999, Pettigrew 1997, sit Väyrynen 2010: 41–42), tai itse prosessin 

rakennetta, toimintaa ja hallintaa (esim. Davenport 1993, sit. Väyrynen 2010: 41–

42). 

Yleisesti voidaan todeta, että prosessi40  on tapahtumasarja tai kehityskulku, 

joka on luonteeltaan jatkuva ja syklinen (esim. Virtanen & Wennberg 2005: 14–15, 

Väyrynen 2010: 85). Prosessuaalinen lähestymistapa eroaa projektiajattelusta siten, 

että projekti on toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, resursseiltaan 

ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus, joka tähtää ennalta määritet-

tyyn päämäärään (Artto ym. 2006: 26). Projekti voi olla prosessin yksi ainutkertai-

nen toteutus (Väyrynen & Smeds 2009: 121). 

Suunnittelu voidaan nähdä erilaisia vaiheita käsittävänä tapahtumaketjuna, 

prosessina (esim. Faludi 1973, Lehti & Ristola 1990: 20, Horelli & Kukkonen 2002: 

                                                        
40 Prosessi-sanan alkuperä on latinankielisessä processus-sanassa, joka tarkoittaa etenemistä, edisty-
mistä (Virtanen & Wennberg 2005: 14–15). 
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248, Väyrynen 2010). Jari Paldanius (1995: 47) määrittelee suunnittelun olevan 

kokonaisuus, joka käsittää varsinaisen suunnittelutyön lisäksi myös suunnitteluun 

liittyvän päätöksenteon. 

Suunnittelu ymmärretään yhdyskuntasuunnittelun teoreettisessa keskustelussa 

usein myös strategisen suunnittelun prosessina (esim. Healey 1997, 2004, 2009, 

Albrechts 2004, Friedmann 2004, Albrechts & Balducci 2013), jonka avulla visioi-

daan pitkän aikavälin muutosta ja kehityssuunnitelmia, sekä määritellään niiden 

toteuttamiseen tarvittavia tavoitteita ja keinoja yhdessä eri osapuolten kanssa (esim. 

Albrechts 2004: 747). Strategiset suunnitelmat voidaan nähdä aineellisten suunni-

telmien ohella myös toimintaa ohjaavina kehyksinä (Albrechts 2004: 747, Healey 

2009: 449–452) tai tulevaisuutta heijastavina tutkielmina, kuten John Friedmann 

(2004: 56) määrittelee: 

”[…] A locally based, in-depth exploration of strategic issues of urban devel-

opment under different sets of assumptions or ‘scenarios’ as a way to assess 

potential outcomes and their effect on local populations, the economy and the 

ecology of cities. It is a way of probing the future in order to make more intel-

ligent and informed decisions in the present. The object of these studies would 

be not to produce ‘plans’ (not even strategic plans), but insights into prospec-

tive change to encourage and promote public debates about them.” 

Louis Albrechts (2004: 747) toteaa, että strateginen suunnittelu ei ole pelkästään 

yhdenlainen käsite, menettelytapa tai työkalu, vaan se on niistä muodostuva koko-

naisuus, joka määritellään aina tapauskohtaisesti (Bryson & Roering 1996, sit. Al-

brechts 2004: 747–748). 

Strateginen tilallinen suunnittelu41 (strategic spatial planning tai spatial plan-

ning) on tullut Euroopan komission vuonna 1999 laatiman julkaisun ESDP – Eu-

ropean Spatial Development Perspectiven myötä yhdeksi eurooppalaista suunnit-

telua määritteleväksi tavoitteeksi (Healey 2004: 45, 51). ESDP pyrki edistämään 

alueellaan muun muassa monikeskuksista kehitystä, tasapainoista taloudellista kil-

pailukykyä ja sosiaalista yhtenäisyyttä. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi kau-

punki- ja maaseutualueiden yhteistyöhön, jotta alueet ja kunnat olisivat yhdessä 

                                                        
41 Sami Moision (2012: 29) määritelmän mukaan tilalla (space) ei viitata ainoastaan fyysiseen alueeseen, 
vaan myös sosiaalisiin suhteisiin sekä alueellisen erilaistumisen prosesseihin (esim. hallinnolliseen alu-
eeseen, toimijoiden tai paikkojen välisiin verkostoihin, valtion ja sen alueella sijaitsevien suurkaupun-
kien vuorovaikutussuhteisiin). Spatial planning -termin alkuperä pohjautuu saksalaiseen ja alankomaa-
laiseen suunnitteluideologiaan ja saksan kielen sanaan Raumplanung. Spatial planning -termin käyttöä 
on kritisoitu sen monitulkintaisuudesta ja hankalasta siirrettävyydestä muihin eurooppalaisiin suunnit-
telujärjestelmiin. (Faludi 2010, Kunzmann 2006, sit. Tewdwr-Jones ym. 2010: 240.) 
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kilpailukykyisiä ja pystyisivät toteuttamaan tilallisen kehityksen tavoitteita paikal-

lisessa politiikassaan ja päätöksenteossaan42. Tilallinen kehitys (spatial develop-

ment) on ESDP pohjalta alettu nähdä laajana strategisena kehityksenä, jossa integ-

roidaan eri hallinnollisten sektoreiden näkökulmia. (European Commission 1999.) 

Uudenlaista strategista suunnittelua ovat kehittäneet erityisesti yhdyskuntasuunnit-

telun tutkijoista Louis Albrechts ja Alessandro Balducci (2013) (Mäntysalo ym. 

2014: 8). 

Mark Tewdwr-Jones ym. (2010: 245) huomauttavat, että strateginen suunnit-

telu ei ole ollut lakisääteinen lähestymistapa suunnitteluun. Tewdwr-Jones ym. 

(2010) näkevät strategisen suunnittelun tavoitteet eurooppalaistumisen pyrkimyk-

sinä, jotka heijastuvat kunkin Euroopan unionin jäsenmaan suunnittelukäytäntöi-

hin43. Strategisen suunnittelun kytkeytymisestä suunnittelukäytäntöihin on keskus-

teltu esimerkiksi Ison-Britannian suunnittelujärjestelmän uudistamisessa (esim. Te-

wdwr-Jones ym. 2010, Inch 2012, Rozee 2014), jota on tarkasteltu muun muassa 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta (esim. Kitchen & Whitney 2004, 

Brownill & Carpenter 2007). Strategisen suunnittelun ja lakisääteisen alueiden käy-

tön suunnittelun limittymistä on pohdittu myös suomalaisessa suunnittelujärjestel-

mässä (Mäntysalo ym. 2014, Mäntysalo ym. 2015, Tuomisaari 2015, Puustinen ym. 

2016), jota esittelen tarkemmin kappaleessa 3.3.3. 

3.2 Prosessuaalisen suunnittelun teoreettiset kehityspiirteet 

Kuvaan seuraavaksi prosessuaalisen suunnittelun teoreettisia kehityspiirteitä, jotka 

avaavat samalla myös osallistuvan ja vuorovaikutteisen suunnittelun ilmiötä ja 

suunnittelukäytäntöjen muutoksia. Esittelen kehityspiirteet yleisellä tasolla, jotta 

niihin liittyen on mahdollista määritellä teorioille yhteisiä osatekijöitä. Teoriat kä-

sittelevät suunnittelua lähinnä strategisesta näkökulmasta. 

                                                        
42 ESDP:tä toteutettiin Euroopan unionin alueiden kehittämiseen tarkoitetuista rahastoista. Vuosina 
2000–2006 olivat voimassa esimerkiksi Interreg (taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, rajat 
ylittävä valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö ja tasapainoinen kehittäminen), Leader (maata-
louspolitiikka ja maaseudun kehittäminen) ja Urban (kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudellinen ja so-
siaalinen elvyttäminen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi). Vuodesta 2007 lähtien näiden oh-
jelmien tavoitteet yhdistettiin yleisiin EU:n aluepolitiikan tavoitteisiin. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 
134–137, 143.) Eurooppalaista aluesuunnittelu- ja aluekehitystyötä toteutetaan esimerkiksi laajan ES-
PON-tutkimusohjelman kautta (European Union 2014). 
43 Eurooppalaisia suunnittelujärjestelmiä ja menettelytapoja on luokiteltu erilaisiksi perheiksi (Newman 
& Thornley 1996: 28–38), ja niitä on myös tarkasteltu esimerkiksi toimintakulttuurin näkökulmasta 
(esim. Knieling & Othengrafen 2009, Taylor 2013, Getimis 2014). 
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1960-luvulla yhdyskuntasuunnittelun teoreettiseen keskusteluun nousi esille 

kaksi erillistä suunnittelunäkemystä, systeemiteoria ja rationalistinen näkemys 

suunnittelusta prosessina. Molempien teorioiden taustalla vaikutti jo 1700-luvun 

valistuksen ajalta peräisin oleva ajatus ihmisen kyvyistä parantaa ja kehittää elämän 

laatua. Tämä niin sanottu modernistinen optimismi painotti tieteellisen ajatteluta-

van merkitystä. Yhdyskuntasuunnittelu alettiin nähdä enemmän tieteenä kuin tai-

teena, kuten se käsitettiin 1950-luvulla ja aiemmin. (Taylor 1998: 73–74.) Systee-

miteoria ja rationalistinen näkemys suunnittelusta prosessina alkoivat Nigel Taylo-

rin (1998: 160) mukaan korostaa jaottelua laajan strategisen suunnittelun ja pie-

nempimittakaavaisen paikallisen suunnittelun välillä. 

3.2.1 Rationalistinen suunnittelunäkökulma 

Systeemiteoriassa44 suunnittelun objektit (esim. ympäristö, kaupunki, alueet) näh-

tiin toisiinsa liittyvinä osina, jotka yhdessä muodostavat systeemin. Liikennesuun-

nittelun rooli yhdyskuntasuunnittelun osana oli korostunut, koska se mahdollisti eri 

maankäyttötoimintojen ja alueiden yhdistämisen systeemiksi. Koska kaupunki ja 

sen toiminnot käsitettiin systeeminä, havaittiin kehityksen mukanaan tuomien 

muutosten vaikuttavan laajemmalle alalle kuin vain suunnittelun kohdealueeseen. 

Ajattelutavan mukaan vaikutukset tuli arvioida laajemmin ja suunnitelmien tuli olla 

joustavampia, jotta ne pystyisivät vastaamaan dynaamiseen kehitykseen. Työssä 

hyödynnettiin esimerkiksi tilastollisia tutkimuksia ja matematiikkaa, jotta malleja 

kaupunkisysteemin toiminnasta pystyttiin tekemään. Suunnittelussa tuli ottaa huo-

mioon myös taloudelliset ja sosiaaliset seikat fyysisten ja esteettisten suunnittelu-

tavoitteiden lisäksi. Näihin aikoihin suunnittelun kenttä avautui myös muille kou-

lukunnille, kun esimerkiksi maantieteilijät ja liikennesuunnittelijat tulivat osalli-

siksi suunnitteluun. (Taylor 1998: 60–65.) 

Patrick Geddes (1915, sit. Taylor 1998: 62, 66), yksi varhaisimmista yhdys-

kuntasuunnittelun teoreetikoista, oli kirjoittanut esitutkimusten tärkeydestä tarkas-

tellessaan kaupunkeja ja alueita toimivina kokonaisuuksina. Geddes esitti niin kut-

sutun tutkimus-analyysi-suunnitelma -metodin (survey-analysis-plan, SAP), jol-

laista menettelytapaa myös systeemiteoriassa korostettiin, eli tutkimusten ja selvi-

tysten tekoa ennen kuin lopullinen suunnitelma laadittiin valmiiksi. Taylor (1998: 

                                                        
44 Systeemiteoriaa käsitteleviä teoksia ovat esimerkiksi Brian McLoughlinin (1969) Urban and Re-
gional Planning: A Systems Approach ja George Chadwickin (1971) A Systems View of Planning. 
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66) huomauttaa, että suunnittelua ei tässä vaiheessa nähty prosessimaisena toimin-

tana, vaan huomio kiinnittyi ensisijaisesti suunnittelun sisältöön. 

Andreas Faludi (1973: 3–18) esitteli ensimmäisten joukossa jaottelun, jonka 

mukaan hän erotti suunnitteluteoriat kahteen luokkaan. Substantiiviset sisältöteo-

riat kohdistuivat suunnittelun kohteena oleviin objekteihin, kun taas prosessuaaliset 

menettelytapateoriat kiinnittivät huomiota suunnitteluprosessin tai -menetelmien 

etenemiseen45. Faludin jaottelun mukaan systeemiteoria luokiteltiin sisältöteoriaksi, 

koska se kiinnitti huomiota suunnittelun kohteeseen ja sisältöön, objektiin, kun taas 

toinen keskusteluun noussut teoria suunnittelusta rationalistisena prosessina voitiin 

luokitella menettelytapateoriaksi. (Faludi 1973, Taylor 1998: 66.) 

Rationalistinen näkemys suunnittelusta prosessina46 oli merkittävä irtautumi-

nen perinteisestä suunnittelunäkemyksestä. Suunnitteluprosessissa katsottiin ole-

van viisi erilaista vaihetta. Aluksi on olemassa tavoite tai ongelma, johon pyritään 

löytämään ratkaisu suunnittelun avulla. Tavoitteen tai ongelman määrittely ja ana-

lysointi on prosessin ensimmäinen vaihe. Analysoinnilla voidaan ohjata suunnitte-

lua edeltävien tutkimusten ja selvitysten tekoa, mutta myös pohtia varsinaisen 

suunnittelutavoitteen merkityksellisyyttä. Prosessin toisessa vaiheessa tarkastel-

laan vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla suunnittelun tavoite tai ongelma voidaan rat-

kaista. Kolmannessa vaiheessa vertaillaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. 

(Taylor 1998: 67–69.) 

Taylorin (1998: 66–67) mukaan Geddesin esittämässä SAP-menetelmässä ei 

korostettu suunnittelutavoitteiden pohtimista ennen tutkimusten ja selvitysten aloit-

tamista. Myöskään vaihtoehtoisten suunnitelmien tarkastelua ei painotettu, koska 

tavoitteena oli tuottaa yksi toimiva suunnitelma. SAP-menetelmän mukainen suun-

nitteluprosessi päättyi suunnitelman tuottamiseen. (Taylor 1998: 67.) 

Rationalistinen näkemys suunnittelusta prosessina korosti toiminnan merki-

tystä suunnitelman toteuttamisessa. Taylorin (1998: 68) mukaan kyse ei ollut suun-

nitelman toteuttamiseen liittyvästä päätöksenteosta, vaan nimenomaan rationalisti-

sesta toiminnasta. Suunnitelman toimeenpano ja toteutus katsottiin rationalistisen 

                                                        
45 Andreas Faludi (1973: 7) kuvasi jaottelua myös termeillä theory in planning (substantive theory) ja 
theory of planning (procedural theory). Faludin mukaan molempia näkemyksiä tarvittiin suunnittelussa, 
mutta prosessuaalinen teoria tuli nähdä laajempana kehyksenä, jonka kontekstissa substantiivinen teoria 
toimii (Faludi 1973: 7). Faludi käytti vertailussa myös termejä blueprint planning – process planning 
(Faludi 1973: 131–148). 
46 Nigel Taylor (1998: 69) huomauttaa, että rationalistinen näkemys suunnittelusta prosessina perustui 
muiden tieteenalojen parissa kehitettyihin yleisiin teorioihin (esim. rationalistiseen päätöksentekoon), 
joita sovellettiin suunnitteluun. 
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suunnitteluprosessin neljänneksi vaiheeksi. Prosessin viimeisessä viidennessä vai-

heessa analysoitiin toteutunutta suunnitelmaa ja sen vaikutuksia. Rationalistinen 

prosessi nähtiin jatkuvaksi suunnitteluprosessiksi, jossa voitiin joutua palaamaan 

prosessin aiempiin vaiheisiin uusien suunnittelutavoitteiden tai muutostarpeiden 

noustessa esiin. Jatkuvassa suunnitteluprosessissa ei näin ollen ollut loppupistettä. 

(Taylor 1998: 68.) 

Systeemiteoria ja rationalistinen näkemys suunnittelusta prosessina korostivat 

molemmat teknistä lähestymistapaa suunnitteluun. Taylor (1998: 78–79) huomaut-

taa, että suunnitteluprosessin yhtenä vaiheena tehtävien suunnitelmien vertailu pe-

rustui usein matemaattiseen kustannus-hyötyanalyysiin, eikä vertailua tehty esi-

merkiksi poliittisena keskusteluna arvoista. Tieteellisestä otteesta huolimatta suun-

nittelun lopputulos ei välttämättä synnyttänyt hyvää elinympäristöä kaikille intres-

siryhmille. Suunnittelu kohdennettiin yhteisölle, erilaistumattomalle ryhmälle, joi-

den tarpeet ja intressit suunnittelijat päättivät yhteisen hyvän nimissä. (Taylor 1998: 

50, 78–83.) 

3.2.2 Inkrementalistinen suunnittelunäkökulma ja mixed scanning 

Rationalistinen suunnittelunäkemys edellytti laajan analyysi- ja tutkimustiedon ke-

räämistä suunnittelutyön avuksi. Suunnittelun todellisuutta rajoittavat kuitenkin 

erilaiset tekijät, esimerkiksi käytettävissä olevan ajan ja resurssien puute. Rationa-

listista suunnittelunäkemystä kritisoitiin käytännön suunnittelutyön ymmärtämät-

tömyydestä. (Taylor 1998: 51, 70–73, 111.) Philip Allmendingerin (2002: 114, 121) 

mukaan keskusteluun nousi suunnittelun käytännöllisyys erityisesti niin kutsuttu-

jen pragmaattisten suunnitteluteoreetikoiden parissa. Suunnittelukysymyksiin alet-

tiin hakea vastauksia demokraattisesta ja sosiaalisesti jaetusta toiminnasta (Allmen-

dinger 2002: 121). 

Charles Lindblom esitti vaihtoehdon rationalistiselle ajattelutavalle vuonna 

1959 ilmestyneessä artikkelissaan The Science of Muddling Through. Lindblomin 

mukaan suunnitteluratkaisuja joudutaan tekemään osittaisen tiedon varassa, eikä 

kokonaisvaltainen ote ole käytännössä mahdollista. Lindblom esitti suunnittelun 

metodologiaksi inkrementalismia, jossa suunnittelu ja päätöksenteko etenevät as-

kelittain pienten valintojen sarjana. (Lindblom 1959, ks. myös Lindblom 1979.) 

Lindblomin näkemyksen mukaan suunnittelijat eivät voi, eikä heidän tulisi-

kaan yksin löytää ratkaisuja monimutkaisiin suunnittelukysymyksiin, vaan vaihto-

ehtoja on haettava yhteistyössä muiden kanssa (Allmendinger 2002: 127). Lind-
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blom kuvaa artikkelissaan organisaatioiden arkea suunnittelu- ja päätöksentekoti-

lanteissa, ja toteaa, että pienet tietoiset muutokset käytännön työssä parantavat 

suunnittelun lopputulosta. Lindblom nimitti omaa inkrementalistista malliaan ok-

sametodiksi (branch method) ja kokonaisvaltaista suunnitteluotetta juurimetodiksi 

(root method), joka ei tyydy etenemään vähittäin, vaan edellyttää uuden suunnitte-

lutehtävän alkaessa aina myös uuden, perusteellisen analysoinnin käynnistämistä. 

Juurimenetelmä ei hyödynnä kokemustietoa, joka aikaisempien tehtävien käsitte-

lyn myötä on saavutettu. Inkrementalismissa analyysi kohdistetaan vain sellaisiin 

seikkoihin, joihin nykyhetken käytännöt eivät anna valmiita ratkaisuja. Nämä pie-

net lisäykset, inkrementit, kehittävät suunnittelua asteittain. (Lindblom 1959: 79–

84.) 

Johannes Lückenkötterin (1999: 230–231) mielestä Lindblom tunnistaa erilais-

ten intressiryhmien olemassaolon. Suunnitteluun liittyvä päätöksentekoprosessi 

avataan useisiin rinnakkaisiin analyysi- ja arviointiprosesseihin, joihin osallistuvat 

myös yhteiskunnan eri toimijat. Suunnittelua hajautetaan, jotta esille saataisiin 

enemmän erilaisia näkemyksiä ja ideoita. (Lückenkötter 1999: 231.) Suunnittelu-

prosessin lopputulos tähtää neuvottelujen, kompromissien ja sovittelun kautta löy-

tyvään yksimielisyyteen eri ryhmien välillä (partisan mutual adjustment). Ihanteel-

linen lopputulos olisi Lindblomin mukaan pareto optimum -ratkaisu, joka paran-

taisi mahdollisimman monen ryhmittymän asemaa huonontamatta samanaikaisesti 

yhdenkään muun ryhmän asemaa. (Lindblom 1965: 209–210.) 

Komprehensiivis-rationalistista ja inkrementalistista suunnittelunäkemystä on 

myös yritetty yhdistää. Amitai Etzioni esitteli vuonna 1967 kehittelemänsä mixed 

scanning -metodin suunnitteluun liittyvään päätöksentekoon. Menetelmässä on 

piirteitä molemmista teorioista, mutta Etzionin mukaan (1967: 385) rationalistiseen 

näkökulmaan verrattuna se on vähemmän utopistinen ja inkrementalismiin verrat-

tuna vähemmän varovainen. 

Mixed scanning tunnistaa suunnittelun taustalla olevat, rationalistisessa ajatte-

lussa tyypilliset perustavanlaatuiset suuret päätökset (fundamental decisions) sekä 

pienemmät inkrementalistiset päätökset. Etzionin (1967: 387) mielestä on virhe jät-

tää huomioimatta suuret linjat, jotka muodostavat usein kontekstin pienemmille 

päätöksille. Inkrementalistiset päätökset voivat edeltää ja täydentää suuria päätök-

siä, mutta pienet päätökset ovat riippuvaisia suurista päätöksistä. Suurten ja pienten 

päätöstasojen välillä tapahtuu ’skannausta’, jossa kerätään ja käydään läpi laajaa ja 

supistetumpaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. (Etzioni 1967: 387–

390.) 
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Lückenkötterin (1999: 231) mukaan Etzionin mallissa yhteisö on kytketty kiin-

teämmin mukaan suunnitteluun. Suunnittelijan tulee analysoida ihmisten tarpeita 

ja toiveita ja samanaikaisesti tarkastella päätöksentekijöiden intressejä. Suunnitte-

lijat voivat käyttää apuna laajoja analyysejä, joita tarkennetaan yksityiskohtaisem-

milla tutkimuksilla. Suunnittelijat yhdistelevät rationalistista ja inkrementalistista 

suunnitteluotetta. Rooliltaan suunnittelija on monitaitoinen asiantuntija ja samalla 

harkitsevainen koordinaattori poliittisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

(Lückenkötter 1999: 231.)  Lückenkötterin (1999: 231) tulkinnan mukaan harkit-

sevaisuus ja pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus erottaa mixed scanning -metodin 

mukaisen suunnittelijan inkrementalistisesta suunnittelijasta, joka suosii lyhyen ai-

kavälin menettelytapoja. 

3.2.3 Transaktiivinen suunnittelunäkökulma ja asianajosuunnittelu 

Rationalistiselle suunnitteluteorialle alkoi syntyä myös muita vaihtoehtoisia näke-

myksiä, kun erilaisten intressiryhmien sekä arvojen olemassaolo ja huomioon otta-

minen nousivat tärkeään asemaan. Prosessuaalista näkemystä suunnittelusta kriti-

soitiin abstraktiksi ja idealistiseksi. Erityisesti suunnittelun toteutus (implementa-

tion) nousi merkittäväksi keskustelun aiheeksi teoreetikkojen parissa. (Taylor 1998: 

70–73, 95–96, 111.) 

John Friedmann tarkasteli vuonna 1969 ilmestyneessä artikkelissaan rationa-

listisen suunnitteluprosessin taipumusta erottaa suunnitelmien laatiminen ja toteut-

taminen toisistaan. Prosessin eri vaiheet nähtiin usein irrallisina osina, jotka seura-

sivat toisiaan. (Taylor 1998: 113–114, 117–118.) Friedmannin (1969: 311–312) 

mukaan tämä oli ongelmallista, koska suunnitelman toteuttamista tuli miettiä jo 

suunnitelman laatimisvaiheessa. Friedmann perusti näkemyksensä amerikkalai-

seen toimintakulttuuriin, jossa suunnitelmien toteuttaminen oli useimmiten yksityi-

sen sektorin hallinnassa. Friedmann korosti suunnittelun näkemistä toimintana. 

Tarvittiin suunnittelijoita (action planners), joilla oli kanssakäymisen ja neuvotte-

lun taito, jotta suunnitelmien toteutus olisi todellista ja laadukasta. (Friedmann 

1969: 316–317, Taylor 1998: 113–114, 117–118.) 

Yleisen poliittisen yhteiskuntakehityksen myötä47 myös suunnittelu päätyi te-

kemisiin markkinavetoisen yhdyskuntasuunnittelun kanssa, ja toimijoiden kenttä 

                                                        
47 1970-luvulla myös suunnittelu politisoitui. Kaupunkisuunnittelu nähtiin yhteiskunnallisena tapahtu-
mana, jossa asetettiin vastakkain valtion ja eri sosiaaliluokkien edut ja valta. Esille nousivat marxilaiset 
teoriat kaupungeista ja kaupunkijärjestelmistä, joita esittivät muun muassa David Harvey (1982) sekä 
Manuel Castells (1977). (Harvey 1982, Castells 1977, sit. Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 51–52.) 
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monipuolistui. Suunnittelijat alkoivat toimia yksityisen sektorin toimijoiden kump-

paneina (facilitator), jotka mahdollistivat vuorovaikutuksen eri osapuolten välillä 

ja huolehtivat suunnitteluprosessin organisoinnista. Toimenkuvan muutos vaati 

suunnittelijoilta uusia taitoja. (Taylor 1998: 158–162.) 

John Friedmannin transaktiivisen suunnittelun teoria (1973) perustuu näke-

mykseen suunnittelijan ja osallisen (esim. asukkaan) välisestä kaksisuuntaisesta 

oppimisprosessista, jossa syntyy uutta tietoa (Friedmann 1973: 185). Friedmannin 

mukaan on olemassa kaksi erilaista tiedon muotoa, prosessoitu tieto (processed 

knowledge) ja henkilökohtainen tieto (personal knowledge). Prosessoitu tieto, joka 

on tyypillistä suunnittelijalle, on teknillis-tieteellistä tietoa, joka tuodaan julki väit-

täminä. Niistä voidaan kommunikoida muodollisesti, niitä voidaan testata, niistä 

voidaan väitellä ja niitä voidaan muokata uudelleen saadun kritiikin ja uusien ha-

vaintojen perusteella. Henkilökohtainen tieto, jonka pohjalta esimerkiksi asukas 

yleensä toimii, perustuu tietäjän suoraan kokemukseen. Henkilökohtainen tieto on 

sisällöltään rikkaampaa ja vähemmän systematisoitua, eikä se ole niin helposti 

yleistettävää kuin prosessoitu tieto. Näiden kahden erilaisen tiedon yhdistelmästä, 

transaktiosta tietojen välillä, syntyy uutta tietoa. (Friedmann 1973: 172–173, 245, 

246.) 

Suunnitteluorganisaation tulisi Friedmannin mukaan mahdollistaa niin sanot-

tujen solujen toiminta. Solut ovat työryhmiä, joissa vuoropuhelu (dialogue) ja kak-

sisuuntainen oppiminen on mahdollista. (Friedmann 1973: 196–203.) Friedmann 

myöntää, että hänen dialogiin perustuva suunnittelukäsityksensä on ideaalinen, 

mutta konfliktien olemassaolo ei ole poissuljettu. Ristiriitoja voidaan ratkaista vuo-

ropuhelun avulla. Transaktiivisen suunnittelun teoria pohjautuu suunnittelijan ja 

asukkaan väliseen vuorovaikutukseen, joka perustuu luottamuksellisiin suhteisiin. 

Friedmannin mukaan suunnittelu jää persoonattomaksi, ammatilliseksi kommuni-

koinniksi ilman vuoropuhelua ihmisten kanssa. (Friedmann 1973: 177–183.) 

Suunnittelijoiden rooli ja vastuu suunnitteluprosessissa nousi esille myös Paul 

Davidoffin asianajosuunnittelua (advocacy planning) koskevassa artikkelissa jo 

                                                        
1980-luvulle tultaessa läntisessä maailmassa oli käynnissä yhteiskunnallinen ja toiminnallinen rakenne-
muutos. Julkisen sektorin taloudellisten resurssien niukennettua alueiden ja kaupunkien suunnitteluun 
vaadittiin uusia, joustavampia keinoja, joissa markkinataloudella olisi suurempi rooli. Tämä näkyi esi-
merkiksi Isossa-Britanniassa, jossa Margaret Thatcherin valtaannousu sekä ajattelutavan liberalisoitu-
minen sai jalansijaa (nk. Thatcherism). Suomessa markkinavetoisen suunnittelun esiinnousu on tapah-
tunut myöhemmin. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 53.) 
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vuonna 1965. Davidoffin mallissa pyritään tarkastelemaan ja keskustelemaan avoi-

mesti erilaisista poliittisista ja sosiaalisista arvoista. Hänen mukaansa suunnittelu 

ei voi olla arvovapaata. (Davidoff 1973: 278–279.) 

Davidoffin (1973: 282–283) määrittelyssä suunnittelija ei ole vain tiedon ja-

kaja ja analysoija, visioiden luoja tai käytännön toimien määrittelijä, vaan hän on 

myös tietyn suunnitelman puolestapuhuja, asianajaja, joka ajaa omaa ja asiak-

kaansa näkemystä hyvästä yhteiskunnasta. Davidoff nostaa esille erityisesti sellais-

ten sosiaalisten ryhmien asioiden hoidon, joiden asema vallitsevassa suunnittelu-

käytännössä on heikko (esim. yhteiskunnasta syrjäytyneet, vähemmistöt). Asian-

ajosuunnittelu tekee suunnitelmien taustalla olevat arvot näkyvimmiksi ja pyrkii 

parantamaan eri vaihtoehtojen vertailua ja vaikutusten arviointia määrittelemällä 

suunnitelman sosiaaliset kulut ja hyödyt. (Davidoff 1973: 283, 285.) 

Davidoffin mukaan asianajosuunnittelu parantaa suunnittelun ja kommuni-

koinnin laatua. Erilaisten intressiryhmien rooli suunnittelussa vahvistuu ja he tuot-

tavat asianajajasuunnittelijan avulla vaihtoehtoisia suunnitelmia. Tämä stimuloi vi-

ranomaisten työtä ja kannustaa kilpailemaan parhaasta, yhteisen hyväksynnän saa-

vuttamasta suunnitelmasta. (Davidoff 1973: 281–282.) 

3.2.4 Kommunikatiivinen suunnittelunäkökulma ja konsensukseen 

pyrkiminen 

John Friedmannin ja Paul Davidoffin esittämiä teorioita voidaan pitää edeltäjinä 

niin sanotulle kommunikatiivisen suunnittelun teorialle, joka alkoi vähitellen ke-

hittyä 1970-luvulta lähtien. Kommunikatiivisen suunnittelun teorian prosessuaali-

nen luonne korostaa suunnittelijan taitoja hallita ja organisoida suunnitteluproses-

sia, koska suunnittelu nähtiin nyt kommunikaatioprosessina. 

John Forester (mm. 1989, 1993, 1999), yksi merkittävimmistä kommunikatii-

visen suunnittelun teoreetikoista, on Jürgen Habermasin teoriaan pohjautuen kehit-

tänyt eteenpäin ajatusta suunnittelusta käytännön kommunikatiivisena toimintana 

(practical communicative action) (Forester 1989: 137–162). Foresterin ohella 

muita huomattavia kommunikatiivisen suunnitteluteorian48 ja -käytäntöjen kehittä-

jiä ovat esimerkiksi Patsy Healey (mm. 1993, 1997, 2003), Tore Sager (mm. 1994) 

sekä Judith E. Innes (mm. 1995) ja Innes & David E. Booher (mm. 1999, 2004). 

                                                        
48 Raine Mäntysalon (2002) mukaan kommunikatiivisen suunnittelun teoria voidaan nähdä laajana ko-
konaisuutena, joka hyödyntää muitakin teorioita, kuten argumentaatioteoriaa (esim. Perelman) ja valta-
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John Forester (1989: 119) näkee suunnittelun prosessina, jossa osapuolet ha-

kevat yhteisymmärrystä keskustelujen kautta (designing as making sense together). 

Suunnittelu on siten myös sosiaalinen prosessi, jossa luodaan uusia yhteisiä merki-

tyksiä ja sisältöjä sekä sosiaalisia suhteita. Suunnittelu tapahtuu institutionaalisissa 

puitteissa, jossa esimerkiksi valtasuhteilla on merkitystä muun muassa suunnittelun 

tavoitteiden määrittelyssä. Suunnittelijat voivat Foresterin mukaan kuitenkin vai-

kuttaa toimintatapoihin olemalla tietoisia suunnittelun sosiaalisista ulottuvuuksista 

ja poliittis-taloudellisista vaikutuksista. (Forester 1989: 120–133.) 

Forester (1989: 67–71) toteaa, että myös suunnittelun institutionaalinen toi-

mintaympäristö, organisaatio, on käytännöllisen kommunikatiivisen toiminnan ra-

kennelma, joka suunnittelun tulosten lisäksi tuottaa ja muokkaa sosiaalisia ja po-

liittisia suhteita, joko vahvistaen tai heikentäen niitä. Organisaatiossa voidaan hal-

lita tiedonkulkua ja siten vaikuttaa muiden osapuolten tietämykseen ja toimintaky-

kyyn: kuka tietää mitä ja milloin. Merkitystä on myös vallan käyttäjällä ja luotta-

muksella; kuka toimii yhteistyössä kenenkin kanssa, sekä ongelmien määrittelyllä; 

mihin kysymyksiin fokusoidaan ja mihin ei. Suunnittelijalla pitää olla teknistä 

suunnittelutaitoa, mutta myös yhteistyötaitoa tulla toimeen toisten jäsenten kanssa 

organisaatioverkostossa. (Forester 1989: 72–81.) 

Suunnittelijalla on merkittävä rooli niin suunnitteluun liittyvien kysymysten 

määrittelyssä kuin yhteistyön organisoinnissakin; suunnittelijan tulee Foresterin 

mukaan pyrkiä poistamaan esteitä vuorovaikutuksen tieltä. Hän voi kannustaa osal-

listujia kommunikoimaan ja toimimaan, sekä ilmaista suunnitteluun liittyviä asioita 

ymmärrettävästi, jotta itse suunnitteluprosessi olisi avoimempi ja helpommin lä-

hestyttävissä. (Forester 1989: 27–47.) 

Patsy Healey (1997: 85–87, 91) määrittelee suunnittelun interaktiiviseksi pro-

sessiksi, jossa osallistujat tulkitsevat ja määrittelevät suunnitteluun liittyviä kysy-

myksiä ja ongelmia yhdessä. Suunnittelu on toimintaa, joka koskettaa tiettyä osal-

listujajoukkoa ja tiettyä paikkaa, joista molemmista se on samalla riippuvainen. 

Healeyn mukaan suunnittelu on myös dynaaminen prosessi, jossa ajattelu muuttuu 

prosessin edetessä ja osallistujien oppiessa ymmärtämään niin omia kuin muiden 

osallistujien arvoja ja näkemyksiä. Healey painottaa yhteistoiminnan merkitystä ja 

käyttääkin suunnittelusta käsitettä collaborative planning. (Healey 1997: 85–87, 

199–204, 310–314.) 

                                                        
analytiikkaa (esim. Foucault). Erityisesti Habermasin teoriaan pohjautuvasta kommunikatiivisen suun-
nittelun teoriasta voidaan Mäntysalon mukaan käyttää nimitystä critical planning theory, jota myös esi-
merkiksi John Forester (1993) on käyttänyt. (Mäntysalo 2002: 417.) 
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Healeyn ajattelu pohjautuu Jürgen Habermasin teorian ohella Anthony Gidden-

sin rakenteistumisen teoriaan, jonka pääperiaatteena on rakenteen (structure) ja toi-

mijuuden (agency) vuorovaikutteinen suhde. Rakenteet ovat olemassa sääntöinä ja 

voimavaroina, joita toimijat toistavat ja muokkaavat toimintatilanteesta toiseen 

(luomalla rakenteet taas seuraavaa toimintatilannetta varten). (Healey 1997: 46–47, 

Healey 2003: 106, 111–112.) Hyödyntäen tätä näkökulmaa suunnittelussa Healey 

määrittelee suunnittelun instituutiona, joka toimii erilaisten (esim. sosiaalisten ja 

taloudellisten) rakenteiden sisällä, ja jonka suunnittelukäytännön muodostamisessa 

suunnittelijoilla on merkittävä rooli. Halutaanko suunnittelussa ylläpitää vakiintu-

neita rakenteita vai pyritäänkö niitä muuttamaan? (Healey 1997: 55–57, 47, Healey 

2003: 106.) 

Institutionaalisessa hallintotavassa on Healeyn (1997: 312–314) mukaan kaksi 

yhteistoiminnalliseen suunnitteluun vaikuttavaa perusrakennetta, joita hän nimittää 

kovaksi (hard infrastructure of institutional design) ja pehmeäksi (soft infrastruc-

ture of individual efforts). Kova infrastruktuuri käsittää lakisääteiset menettelytavat 

sääntöineen eli suunnittelujärjestelmän (planning systems), jossa toimitaan. Peh-

meä infrastruktuuri sisältää suunnittelukäytännöt (planning practices), joiden 

kautta eri osapuolet osallistuvat suunnitteluun. Menettelytavat ovat kehittyneet ai-

kojen saatossa tietynlaisiksi tyyleiksi ja rutiineiksi, joilla suunnitteluorganisaatio 

hoitaa muun muassa vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviään. (Healey 1997: 72–73, 

205–220.) Healey toteaa, että suunnittelun osalliset (stakeholders) tulisi koota mah-

dollisimman laajasti, jotta prosessiin saataisiin näkökulmia erilaisista elämismaail-

moista (Healey 1997: 238, 243). 

Tore Sager (1994: 1) on kehittänyt dialogisen inkrementalismin (dialogical 

incrementalism) käsitettä teoreettisena mallina ja analyysityökaluna, joka pohjau-

tuu Habermasin kommunikatiivisen suunnittelun teoriaan sekä inkrementalismiin. 

Sager näkee suunnittelun dialogisena prosessina, jossa tavoitellaan yhteisymmär-

rystä. (Sager 1994: 17–22.) 

Kommunikatiivisesta suunnitteluotteesta on käytetty myös nimitystä ”commu-

nicative action and interactive practice” (Innes 1995), joka korostaa suunnittelun 

vuorovaikutteista ja toiminnallista luonnetta nojautuen habermasilaiseen kommu-

nikatiivisen suunnittelun teoriaan. Judith E. Innes ja David E. Booher (1999) pai-

nottavat konsensuksen merkitystä suunnitteluprosessissa. Heidän mukaansa yhteis-

ymmärryksen saavuttaminen perustuu kokemusperäiseen oppimiseen, joka voi 

tuottaa tulosta myös varsinaisen suunnitteluprosessin päättymisen jälkeenkin. Esi-

merkiksi suunnittelijat voivat oppia toimimaan ja vetämään suunnitteluprosesseja 
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vuorovaikutteisemmalla tavalla synnyttäen uudenlaisia, pitkällä aikavälillä kehit-

tyviä toimintastrategioita. (Innes & Booher 1999: 413, 416.) Osallisilla on merkit-

tävä rooli myös Innesin ja Booherin ajattelussa. He näkevät osallistumisen eri osa-

puolten välisenä monisuuntaisena vuorovaikutuksena, jonka tulisi toteutua niin vi-

rallisilla kuin epävirallisilla suunnittelufoorumeilla. (Innes & Booher 2004: 429.) 

Booher ja Innes (2002: 225) korostavat, että vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja 

sen verkostoissa on valtaa (network power). 

3.2.5 Kommunikatiivinen suunnittelunäkökulma ja konfliktien 

tunnistaminen 

Kommunikatiivisen suunnittelun teoria on ollut kriittisen keskustelun aiheena heti 

sen alkuhetkistä lähtien (esim. Flyvbjerg 1998, Tewdwr-Jones & Allmendinger 

1998, Fainstein 2000, Hillier 2000, 2002, Huxley & Yiftachel 2000, McGuirk 2001, 

Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002). Useimmiten teoriaa on arvosteltu sen idea-

listisuudesta, eikä sen esimerkiksi katsota tarjoavan selviä vastauksia käytännön 

suunnittelutyöhön (mm. Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998). 

Teoriakehityksen kannalta merkittävä keskustelu käytiin Oxfordissa 1998 pi-

detyssä suunnitteluteoriakonferenssissa, jossa muun muassa Bent Flyvbjerg ky-

seenalaisti Healeyn teorian kollaboratiivisesta suunnittelusta (Yiftachel 1999). Fly-

vbjergin Aalborgin kaupungin liikennejärjestelmien kehittämistä analysoiva ta-

paustutkimus paljasti miten eri intressiryhmien valtasuhteet vaikuttivat suunnitte-

lun päätöksentekoon. Intressiryhmät ohjailivat päätöksentekoa haluamaansa suun-

taan painottamalla itselleen tärkeitä asioita ja tuomalla ne esiin ainoina rationaali-

sina vaihtoehtoina. Valta tuotti suunnittelun rationaliteettia. (Flyvbjerg 1998: 34–

35, 97–98.) 

Kommunikatiivisen käänteen (communicative turn) ja kommunikatiivisen 

suunnitteluteorian asemaa uutena paradigmana on myös kritisoitu (esim. Huxley & 

Yiftachel 2000). Margo Huxleyn ja Oren Yiftachelin (2000: 334, 337–338) mukaan 

suunnitteluteorian kehityksessä tulisi ottaa huomioon myös muiden alojen (esim. 

kulttuurintutkimus, yhteiskuntatieteet jne.) teoriakehitys ja nähdä suunnittelu laa-

jemmin yhteiskunnallisena ilmiönä, eikä tarkastella sitä pelkästään ammattikunnan 

sisällä. Susan S. Fainstein (2000) näkee kommunikatiivisen suunnittelun teorian 

keskeisenä elementtinä keskustelun suunnittelijan roolista ja heidän toimintatavois-

taan. Fainsteinin mukaan teoreetikot ovat löytäneet subjektin mutta eivät objektia, 

suunnitteluprosessin lopputulosta. Teoria peräänkuuluttaa Fainsteinin mielestä 
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liian idealistista kuvaa suunnittelijasta, jolla on erityinen kyky puolueettomaan ja 

tasapuoliseen moraaliin. (Fainstein 2000: 455–456.) 

Pauline M. McGuirk (esim. 2001) on kritisoinut kommunikatiivisen suunnitte-

lun teoriaa vallankäytön näkökulmasta. Kommunikatiivinen suunnittelu voidaan 

nähdä konsensukseen tähtäävänä toimintana, jossa suunnittelutavoitteet määritel-

lään yhteisessä dialogissa. Kommunikatiivinen suunnitteluote pyrkii luomaan osal-

listujien suhteen tasapuolisia valtasuhteita (power-neutral forums), joissa vuoro-

vaikutus tapahtuu49. McGuirkin näkemyksen mukaan vallasta neutraalia tilannetta 

on mahdotonta saavuttaa eikä sellaista voi luoda. Hän toteaa, että mielipiteisiin ja 

tavoitteisiin vaikuttaminen sekä omien näkemysten esillenosto ovat suunnittelun 

tyypillisiä piirteitä, eikä niitä tulisi nähdä kommunikaatiota häiritsevinä, minimoi-

tavina tekijöinä. Suunnittelun osapuolet eivät voi irrottautua kulttuurisista, sosiaa-

lisista ja poliittis-taloudellisista verkostoistaan, joissa he toimivat. Valta, erilaisuus 

ja niitä luontaisesti ympäröivät konfliktitilanteet ovat ennemminkin rajattavissa ja 

hallittavissa kuin poistettavissa. McGuirk vaatiikin suunnitteluteorialta konfliktien 

läsnäolon tunnistamista. (McGuirk 2001: 196–198, 206, 213–214.) 

Raine Mäntysalon mielestä kommunikatiivisen suunnittelun teorian nykyhet-

ken kehityspiirteissä on havaittavissa muutos. Michel Foucault’n valta-analytiik-

kaan tukeutuvat suunnitteluteoreetikot ovat Mäntysalon mukaan haastaneet kon-

sensusta tavoittelevan habermasilaisen kommunikatiivisen suunnittelun teorian. 

(Mäntysalo 2005, 2007, Bäcklund & Mäntysalo 2009, 2010.) 

Valtasuhteita sekä suunnittelun osapuolten muodostamia verkostoja ja niiden 

toiminnan vaikutuksia suunnitteluun on tarkastellut erityisesti Jean Hillier (mm. 

2000, 2002, 2007). Hillier (2000) nostaa esille virallisen suunnitteluprosessin ul-

kopuolella vaikuttavien toimijoiden merkityksen, joka poikkeaa perinteisestä kom-

munikatiivisen suunnitteluteorian lähestymistavasta, jossa on yleensä tarkasteltu 

toimintaa virallisessa osallistumis- ja vuorovaikutusprosessissa50 . Ulkopuolisten 

verkostojen vaikutusvalta suunnittelun päätöksentekoon ei välttämättä tule koskaan 

                                                        
49 Esimerkiksi Patsy Healey (1997) on käyttänyt termiä shared-power-world. Healey on myöhemmin 
tarkentanut valtaa koskevia näkemyksiään (esim. Healey 2003). Healey ymmärtää vallan suhteelli-
sena ”power is a relation not a ’thing’”, eikä hän kiistä konfliktien olemassaoloa (Healey 2003: 113–
114).  
50 Jean Hillierin (2000: 37) mukaan suunnitteluprosessiin liittyvät vaikuttamismahdollisuudet voidaan 
jakaa kahteen luokkaan: suunnittelujärjestelmän sisällä tapahtuvaan vaikuttamiseen, jossa vaikutetaan 
virallisten sääntöjen sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien mukaan, sekä suunnittelujär-
jestelmän ulkopuolella tapahtuvaan vaikuttamiseen, jossa päätöksentekijöihin voidaan yrittää vaikuttaa 
suoraan ja/tai käyttää hyväksi esimerkiksi median tuomaa huomiota, johon päätöksentekijät ovat pako-
tettuja reagoimaan. 
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julkisesti esille tai osaksi konsensushakuista suunnittelukeskustelua. Hillier nimit-

tää toimintaa lobbaukseksi (lobbying), joka saa alkunsa yleensä muutoksesta, jonka 

ihmiset kokevat uhkana ja jota vastaan he ryhtyvät taistelemaan. Lobbauksen 

avulla toimijat pyrkivät saamaan hyötyä itselleen vaikuttamalla niihin, joilla on 

enemmän valtaa. Toimijat voivat kuulua samanaikaisesti useaan eri verkostoon, 

jotka voivat olla suunnitteluprosessin kannalta virallisia tai epävirallisia. Myös 

suunnittelijat voivat kuulua näihin verkostoihin. Verkostot muotoutuvat ja vaihte-

levat intressien, tarpeiden ja kontaktien mukaan eivätkä ne ole luonteeltaan pysyviä. 

(Hillier 2000: 34–35, 38–39, 43.) 

Virallisen osallistumis- ja vuorovaikutusprosessin kautta vaikuttamaan pyrki-

vät tahot voivat kokea prosessin ulkopuolelta tulevan vaikuttamisen yllättävänä ja 

epäreiluna, kun taas prosessin ulkopuolelta vaikuttavat tahot näkevät toimintansa 

täysin oikeutettuna (Hillier 2000: 40–50). Vastakkainasetteluilla ja konflikteilla on 

Hillierin mielestä ratkaiseva rooli suunnittelussa (Hillier 2002, 2007). Hillierin mu-

kaan tulee hyväksyä, ettei suunnitteluosapuolten välillä välttämättä saavuteta kon-

sensusta. Voimakkaan vihamielisestä, epäluottamusta herättävästä vastak-

kainolosta (antagonism) tulisi Hillierin mukaan pyrkiä rakentavampaan agonismiin 

(agonism), avoimempaan kiistelyyn. Agonismi tähtää demokraattisten päätösten te-

koon, joista voidaan osittain olla yksimielisiä, mutta jossa hyväksytään myös rat-

kaisemattomat erimielisyydet. Hillier painottaakin, että suunnittelupäätöksistä voi-

daan olla eri mieltä, mutta silti säilyttää osapuolten välinen kunnioitus. (Hillier 

2002: 14–15, 21, 253–255.) 

Hillier (2007, 2008) on jatkanut uuden suunnitteluteorian kehittämistä51, joka 

vastaisi edeltäjiänsä paremmin nykyajan kompleksiseen suunnitteluun. Hän tavoit-

telee dynaamista ja joustavaa lähestymistapaa, joka huomioi toimijaverkostojen vä-

liset suhteet agonistisine kohtaamisineen, mutta myös toimijaverkostojen ja suun-

nittelua ympäröivän poliittis-taloudellisen kontekstin (Hillier 2007: 226, 303, 2008: 

27, 36). Pyrkimyksenä on mahdollistaa suunnittelujärjestelmän sisäisten ja ulko-

puolisten verkostojen välinen kriittinen dialogi. Hillierin (2008: 41) mukaan kom-

                                                        
51 Jean Hillier (2002: 3–21) on yhdistänyt habermasilaista kommunikatiivista suunnittelua muun muassa 
Michel Foucault’n, Pierre Bourdieun, Chantal Mouffen sekä Hannah Arendtin näkemyksiin. Hän on 
jatkanut teorian (a multiplanar theory of spatial planning and governance) kehittämistä peilaten sitä 
erityisesti Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin ajatuksiin (Deleuzoguattarian-inspired thinking). (Hillier 
2007: 9–31.) Mouffen teoriaan perustuen agonistista suunnitteluteoriaa ovat kehittäneet myös esimer-
kiksi John Pløger (2004), Pia Bäcklund & Raine Mäntysalo (2010) ja Mäntysalo ym. (2011). 
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munikatiivisesta käänteestä tulisi siirtyä kysyvämpään, interrogatiiviseen kääntee-

seen, jossa suunnittelu on ”speculative and creative, yet structured, experimenta-

tion in the spatial”. 

Hillierin monitasoisella suunnittelulla (multiplanar) on muuttuva luonne. 

Suunnittelutilanteet ja niihin liittyvät ongelmat ja tavoitteet muuttuvat samoin kuin 

sattumanvaraisesti muotoutuvat verkostot, jotka ovat kanssakäymisissä toistensa 

kanssa. Suunnittelukysymyksiin ei pyritä löytämään pysyviä ratkaisuja, vaan lop-

putulokset ovat tietyllä tapaa epävakaita. (Hillier 2008: 26.) Verkostojen kriittinen 

dialogi tuottaa useita erilaisia näkemyksiä tulevaisuudesta ja niiden mahdollisista 

vaikutuksista eri osapuoliin (Hillier 2007: 242, 2008: 29–30). 

Pitkän tähtäimen strategisen suunnittelun kysymyksiä (planning on the plane 

of immanence/consistency) (esim. kestävään kehitykseen liittyen) voidaan pohtia 

nykyistä käytäntöä syvällisemmin, avoimemmin ja luovemmin, kun erilaiset ver-

kostot ja tilanteet tuodaan yhteen. Strateginen suunnittelu on Hillierin mukaan tu-

levaisuuteen suuntaava, jatkuva ja avoin prosessi, jolla ei ole loppupistettä. Prosessi 

voi käsittää useita sisäkkäisiä ja limittäisiä prosesseja, ja se tarjoaa mahdollisuuden 

luovaan kokeiluun ja erilaisten näkemysten huomioon ottamiseen. (Hillier 2007: 

244–245, 249, 2008: 30–33.) 

Lyhyemmän tähtäimen ja tarkemmin tiettyyn paikkaan sidotut suunnitelmat 

(planning on the plane of transcendence/organisation) toteuttavat pienempiä yh-

dessä määriteltyjä konkreettisia muutoksia (esim. asuinrakentamista), jotka sovel-

tavat ja noudattavat yleisiä sääntöjä ja standardeja (esim. lakisääteisiä määräyksiä 

ym. suunnittelun yleisiä vaatimuksia). Nämä blueprint-tyyppiset suunnitelmat ovat 

Hillierin mukaan pitkän tähtäimen suunnitelmiin verrattuna pysyvämpiä, ja ne 

mahdollistavat muutoksen toteuttamisen paikallistasolla. Lyhyemmän tähtäimen 

suunnittelu limittyy pitkän tähtäimen strategisen suunnittelun kanssa. (Hillier 2007: 

247, 249, 2008: 32–33.) 

Hillier korostaa, että teoria ei ole selvä toimintamalli, vaan se pyrkii esittämään 

idean suunnittelun näkemisestä osallistuvana, vuorovaikutteisena ja keskustele-

vana muutosvoimana (performance-based planning). Hillier ymmärtää suunnitte-

lun prosessina, jolla ei ole ideaalista lopputulosta. Suunnitteluprosessi pyrkii teke-

mään näkyväksi yhdessä sovitut keinot ja tavoitteet, joiden avulla tarkempia suun-

nitelmia voidaan ohjata ja toteuttaa. (Hillier 2007: 310, 2008: 33–36.) 

Patsy Healeyn (2009: 445–449, sit. Tuomisaari 2015:44, Mäntysalo ym. 2015: 

178) määritelmän mukaan strategisen suunnittelun voima perustuu paikallisiin olo-

suhteisiin ja suunnitteluprosessissa mukana olevien osapuolten käsityksiin halu-
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tusta muutoksesta ja kehityksestä. Suunnittelussa korostuu toimijaverkostojen vä-

linen yhteinen toiminta muutosten aikaansaamisessa (mm. Healey 2009: 441–442, 

Albrechts & Balducci 2013: 20–22). Strateginen suunnittelu on epävarmuudessa 

toimimista; suunnittelulla ei pyritä kokonaisvaltaiseen varmuudella tiedettävän tu-

levaisuuskuvan toteuttamiseen, vaan suunnittelu nähdään epävarmuuden ja siihen 

varautumisen tarpeen osoittamisena (Albrechts & Balducci 2013: 21, Mäntysalo 

ym. 2014: 11). Yhdyskuntasuunnittelun teoreettisessa keskustelussa (mm. Healey 

2009: 447, Mäntysalo ym. 2014: 9, 12) on noussut esiin ajatus ymmärtää strategi-

nen suunnittelu suunnittelijoiden käytännön työn taitona (craft of spatial strategy 

making), jota toteutetaan monitasoisissa ja muuttuvissa hallintaverkostoissa. 

3.2.6 Yhteenveto suunnittelunäkökulmista ja osatekijöiden määrittely 

Suunnittelun teoreettisten kehityspiirteiden tarkastelu havainnollistaa suunnittelu-

käytännöissä tapahtuneita muutoksia erityisesti osallistumisen ja vuorovaikutuksen 

kannalta. Katri Koistinen (2006: 94, 262) huomauttaa väitöskirjatyönsä tulosten 

perusteella, että suunnittelun teoriat elävät rinnakkain ja limittäin heijastaen ainek-

sia käytännön suunnittelutyöhön. Koistisen (2006: 262) mukaan suunnittelu- ja 

päätöksentekoprosessissa esiintyy yleensä piirteitä useista eri teorioista, eikä niihin 

liittyviä käytäntöjä voida selittää tai ymmärtää pelkästään yhden teorian avulla. 

Tämä on ilmennyt myös esimerkiksi Kristina L. Nilssonin (2003, 2007) tutkimuk-

sessa, jossa hän on tarkastellut kestävän kehityksen toteutumista ruotsalaisessa 

suunnittelukäytännössä. 

Ilmiöiden prosessuaalisen kehityksen ja muutoksen lisäksi suunnittelunäkökul-

mia voidaan tarkastella rakenteen, toiminnan ja hallinnan kannalta. Prosessi voi-

daan purkaa osiin. (Väyrynen & Smeds 2009: 123, Väyrynen 2010.) Useat yhdys-

kuntasuunnittelun tutkijat ovat koonneet suunnitteluteoreettisia tavoitteita, käytän-

töjä ja eri toimijoiden roolia kuvaavia vertailevia yhteenvetoja (esim. Innes & Gru-

ber 2005: 186, Koistinen 2006: 96–97, Hillier 2007: 268–269, Nilsson 2007: 433, 

Väyrynen 2010: 267–278). Lisäksi on luokiteltu esimerkiksi suunnitteluun liittyvän 

osallistumisen seurannan ja arvioinnin kriteereitä, jotka mahdollistavat suunnitte-

luprosessin rakenteen tarkastelun kaavoitusprosessin, osallistumisen, vuorovaiku-

tuksen ja vaikuttavuuden kannalta (esim. Roininen ym. 2003: 20–23). Vuorovai-

kutteisesta kaavoitusprosessista on myös tunnistettu ristiriitaulottuvuuksia, jotka 

liittyvät toimijoiden välisiin suhteisiin, asemaan ja tilanteeseen vuorovaikutteisessa 

suunnittelussa (Arola 2002: 16–38). 
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Näihin peilaamalla olen määritellyt edellä kuvaamistani yhdyskuntasuunnitte-

lun teorioista kaikille näkökulmille yhteisiä osatekijöitä (kuvio 4), jotka liittyvät eri 

toimijoiden rooliin ja tiedonkulkuun, osallistumisen ja vuorovaikutuksen menette-

lytapoihin sekä vaikuttavuuteen, ja suunnitteluprosessin rakenteeseen. 

Määrittelemäni osatekijät vastaavat työn johdantoluvussa esittämääni päätut-

kimuskysymystä täydentävään apukysymykseen: 

– Minkälaisia yhteisiä prosessuaalisen suunnittelun osatekijöitä on löydettävissä 

suunnitteluteorioista? 

Avaan osatekijöitä tarkemmin taulukoissa 1–3, joissa suunnitteluteorioiden luokit-

telu pohjautuu Andreas Faludin (1973) esittämään jaotteluun substantiivisista sisäl-

töteorioista ja prosessuaalisista menettelytapateorioista. 
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Kuvio 4. Suunnitteluteorioiden yhteiset osatekijät, jotka liittyvät vuorovaikutteisen alu-

eiden käytön suunnittelun prosesseihin ja niissä esiintyviin suunnittelukäytäntöihin. 
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Taulukko 1. Suunnitteluteorioiden ominaispiirteet toimijoiden näkökulmasta. 

Toimijat Rooli ja tiedonkulku 

Suunnittelija Muut osapuolet 

Sisältöteoriat   

Fyysinen Asiantuntija, jonka rooli on 

erittäin korostunut. 

Yhteiskunta on kokonaisuus, ei 

tunnisteta erilaisia osapuolia. 

  

Systeeminen Asiantuntija, tekninen osaaja, 

jonka rooli on korostunut. 

Lähitieteenalojen edustajat mukaan 

suunnitteluun. Yhteiskunta on 

kokonaisuus, ei eri osapuolia. 

  

Prosessuaaliset teoriat 

Rationalistinen Asiantuntija, tekninen osaaja, 

jonka rooli on korostunut. 

Lähitieteenalojen edustajat mukana 

suunnittelussa. Yhteiskunta on 

kokonaisuus, ei eri osapuolia. 

  

Inkrementalistinen Asiantuntija, eri osapuolten 

välistä yksimielisyyttä hakeva 

neuvottelija ja sovittelija. 

Eri osapuolet mukana suunnittelun 

tiedon tuottamisessa. 

  

Mixed scanning Asiantuntija, harkitsevainen 

koordinaattori ja keskustelija. 

Eri osapuolet mukana suunnittelun 

tiedon tuottamisessa. 

  

Transaktiivinen Asiantuntija, jolla on teknillis-

tieteellistä tietoa, mutta joka 

kykenee oppimaan 

vuorovaikutuksessa. 

Eri osapuolet, erityisesti asukkaat, 

osallistuvat aktiivisesti suunnittelussa 

tarvittavan tiedon tuottamiseen. 

  

Asianajo Asiantuntija, joka ajaa omaa ja 

intressiryhmän näkemystä 

hyvästä ratkaisusta. 

Eri osapuolet, erityisesti 

heikommassa asemassa olevat, 

osallistuvat aktiivisesti suunnittelussa 

tarvittavan tiedon tuottamiseen. 

  

Kommunikatiivinen, 

konsensukseen 

pyrkiminen 

Asiantuntija, jolla on taito hallita, 

organisoida ja ylläpitää 

kommunikaatioprosessia. 

Mahdollisimman monet osapuolet 

osallistuvat aktiivisesti suunnittelussa 

tarvittavan tiedon tuottamiseen. 

  

Kommunikatiivinen, 

konfliktien 

tunnistaminen 

Asiantuntija, joka hallitsee, 

organisoi ja ylläpitää 

suunnitteluverkoston välistä 

osallistumis- ja 

vuorovaikutusprosessia. 

Mahdollisimman monet osapuolet 

suunnittelujärjestelmän sisä- ja 

ulkopuolelta, jotka muodostavat 

erilaisia verkostoja, osallistuvat 

aktiivisesti suunnittelussa tarvittavan 

tiedon tuottamiseen ja arviointiin. 
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Taulukko 2. Suunnitteluteorioiden ominaispiirteet osallistumisen ja vuorovaikutuksen 

näkökulmasta. 

Osallistuminen ja 

vuorovaikutus 

Menettelytapa Vaikuttavuus 

Sisältöteoriat   

Fyysinen Ei osallistumista tai vuorovaikutusta. 

Suunnittelu perustuu yleiseen etuun, jonka 

suunnittelijat määrittelevät. 

Yksisuuntainen 

vuorovaikutus, ei 

arvokeskustelua. 

   

Systeeminen Yhteistyötä lähitieteenalojen edustajien 

kanssa. Suunnittelu perustuu yleiseen 

etuun, jonka suunnittelijat määrittelevät. 

Yksisuuntainen 

vuorovaikutus, ei 

arvokeskustelua. 

   

Prosessuaaliset teoriat 

Rationalistinen Yhteistyötä lähitieteenalojen edustajien 

kanssa. Laaja analyysi- ja tutkimustiedon 

kerääminen. Suunnittelu perustuu yleiseen 

etuun, jonka suunnittelijat määrittelevät. 

Yksisuuntainen 

vuorovaikutus, ei 

arvokeskustelua. 

   

Inkrementalistinen Ymmärretään suunnittelun demokraattinen 

ja sosiaalisesti jaettu luonne. Suunnittelija 

ei voi yksin tietää kaikkea, tarvitaan 

yhteistyötä eri osapuolten välillä, jotta 

suunnittelun yleinen etu toteutuu. 

Kaksisuuntainen 

vuorovaikutus (kuullaan). 

   

Mixed scanning Ymmärretään suunnittelun demokraattinen 

ja sosiaalisesti jaettu luonne. Tarvitaan 

tietoa ja yhteistyötä eri osapuolten välillä, 

jotta suunnittelun yleinen etu toteutuu. 

Kaksisuuntainen 

vuorovaikutus (kuullaan). 

   

Transaktiivinen Suunnittelu on vuorovaikutukseen 

perustuvaa osallistumista, joka 

mahdollistaa sosiaalisen oppimisen. 

Enemmän kuin 

kaksisuuntainen 

vuorovaikutus, 

tunnistetaan erilaiset arvot 

ja intressit. 

   

Asianajo Suunnittelu on vuorovaikutukseen 

perustuvaa toimintaa, joka vahvistaa eri 

intressiryhmien roolia suunnittelussa. 

Enemmän kuin 

kaksisuuntainen 

vuorovaikutus, 

tunnistetaan erilaiset arvot 

ja jaetaan ne yhdessä.   
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Osallistuminen ja 

vuorovaikutus 

Menettelytapa Vaikuttavuus 

Kommunikatiivinen, 

konsensukseen 

pyrkiminen 

Suunnittelu perustuu kommunikaatioon, 

vuorovaikutukseen ja dialogiin, jota 

käydään mahdollisimman laajan 

osallistujajoukon kanssa. Mahdollistaa 

sosiaalisen oppimisen ja sitä kautta uuden 

toimintakulttuurin syntymisen. 

Monitahoinen 

vuorovaikutus, jossa 

tunnistetaan erilaiset arvot 

ja intressit (kumppanuus). 

   

Kommunikatiivinen, 

konfliktien 

tunnistaminen 

Suunnittelu perustuu verkostojen väliseen 

vuorovaikutukseen ja kriittiseen 

keskusteluun. Mahdollistaa sosiaalisen 

oppimisen ja sitä kautta uuden 

toimintakulttuurin syntymisen. 

Monitahoinen jatkuva 

vuorovaikutus, jossa 

tunnistetaan erilaiset arvot 

ja intressit (kumppanuus). 
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Taulukko 3. Suunnitteluteorioiden ominaispiirteet prosessin näkökulmasta. 

Prosessi Rakenne 

Sisältöteoriat  

Fyysinen Suunnittelu on kaupunkirakennustaidetta, joka edistää taloudellisten ja 

muiden hyötyjen saavuttamista. Suunnittelu on kokonaisvaltaista; 

tavoitteena on luoda yksi lopullinen suunnitelma, joka ohjaa tarkasti 

tulevaisuutta. 

  

Systeeminen Suunnittelun kohteet ovat osia, jotka muodostavat systeemin. Korostaa 

suunnittelun sisältöä: tärkeässä roolissa tilastolliset ja matemaattiset 

esitutkimukset sekä analysointi, joiden avulla muodostetaan yksi lopullinen 

suunnitelma. 

  

Prosessuaaliset teoriat  

Rationalistinen Suunnittelu on vaiheittain etenevä jatkuva prosessi, jossa korostuu 

rationalistinen toiminta ja teknillis-tieteellinen lähestymistapa. Prosessissa 

on erilaisia vaiheita, joihin voidaan tarvittaessa palata prosessin edetessä: 

analyysi ja tavoitteiden määrittely, keinot tavoitteiden saavuttamiseen, 

vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten vertailu, suunnitelman toteuttaminen, 

toteutuneen suunnitelman ja vaikutusten analysointi. Prosessissa 

toteutetaan parhaimmaksi katsottu suunnitelma. 

  

Inkrementalistinen Suunnittelu pohjautuu aiempaan kokemusperäiseen tietoon, jota 

täydennetään uusilla lisäyksillä (inkrementeillä). Suunnittelussa ei pyritä 

suuriin muutoksiin. Suunnittelu etenee askelittain pienten valintojen 

sarjana useiden rinnakkaisten analyysi- ja arviointiprosessien sekä 

päätöksenteon kanssa. Osapuolten välille saavutetaan yksimielisyys 

neuvottelujen, kompromissien ja sovittelun kautta. Suunnittelulla pyritään 

saamaan hyötyä kaikille osapuolille. 

  

Mixed scanning Suunnittelussa yhdistetään rationalistisia suuria ja inkrementalistisia pieniä 

päätöksiä, joiden välillä tapahtuu ’skannausta’. Suuret muutokset ovat 

mahdollisia. Suunnittelu nähdään kokonaisuutena, johon yhteensovitetaan 

pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita. Analysointia ja arviointia tehdään 

yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 

  

Transaktiivinen Suunnittelu on kaksisuuntainen oppimisprosessi suunnittelijan ja osallisen 

välillä, jossa korostetaan vuorovaikutusta ja luottamuksellisia suhteita. 

Suunnittelijan teknillis-tieteellisen tiedon ja osallisen kokemusperäisen 

tiedon yhdistelmästä, transaktiosta tietojen välillä, syntyy uutta tietoa, ja 

tieto muutetaan toiminnaksi. Solut eli työryhmät mahdollistavat 

vuoropuhelun ja kaksisuuntaisen oppimisen. 
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Prosessi Rakenne 

Asianajo Suunnittelussa korostuu erilaisten arvojen tunnistaminen, ja suunnittelun 

avulla parannetaan erityisesti heikommassa asemassa olevien osapuolten 

tilannetta. Suunnittelusta, vaihtoehtojen vertailusta ja vaikutusten 

arvioinnista keskustellaan avoimesti erilaisista näkökulmista. 

Suunnittelussa tuotetaan kilpailevia suunnitelmia, joista parhain 

toteutetaan. 

  

Kommunikatiivinen, 

konsensukseen 

pyrkiminen 

Suunnittelu on kommunikatiivinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa 

haetaan eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä dialogin kautta. 

Suunnittelussa korostuu prosessi ja mahdollisimman laajan 

yhteisymmärryksen saavuttaminen. Suunnittelun tavoitteet määritellään 

sosiaalisessa vuorovaikutteisessa oppimisprosessissa yhdessä eri 

osapuolten kanssa. Huomiota kiinnitetään myös suunnitteluun liittyviin 

valtasuhteisiin ja tiedonkulkuun, ja suunnittelussa painotetaan avoimuutta 

ja ymmärrettävyyttä. 

  

Kommunikatiivinen, 

konfliktien 

tunnistaminen 

Suunnittelu on osallistuva, vuorovaikutteinen ja kriittisesti keskusteleva 

prosessi, jossa tavoitellaan demokraattisia päätöksiä, mutta hyväksytään 

myös ratkaisemattomat erimielisyydet. Suunnittelussa korostuu 

verkostojen välinen vuorovaikutus. Suunnittelutilanteet ja -tavoitteet 

muuttuvat samoin kuin suunnitteluun osallistuvat verkostot. Suunnittelulla 

ei haeta pysyviä vastauksia, vaan suunnittelu sisältää useita limittäisiä 

yhdessä määriteltyjä strategisen suunnittelun prosesseja, joiden avulla 

ohjataan yksityiskohtaisten suunnitelmien toteuttamista ympäröivässä 

poliittis-taloudellisessa kontekstissa. 
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Suunnitteluteorioissa on vähitellen siirrytty sisältöä painottavasta asiantuntijasuun-

nittelusta demokraattiseen ja sosiaalisesti jaettuun prosessuaaliseen suunnittelukä-

sitykseen, johon vaikuttavat myös eri intressiryhmien ja osallisten arvot. Tämän 

tutkimuksen kannalta olennaiset, prosessuaaliset teoriat, korostavat suunnittelun 

toiminnallista luonnetta, jossa suunnittelun sisältö muodostetaan eri osapuolten vä-

lisessä vuorovaikutuksessa. 

Rationalistisen suunnitteluprosessin eteneminen voidaan kuvata janakaaviona, 

jossa suunnittelun eri vaiheet seuraavat toisiaan tapahtumasarjana mahdollistaen 

paluun prosessin aiempiin vaiheisiin. Tämä suunnitteluprosessin jatkuvuutta koros-

tava luonne tulee esiin erityisesti kommunikatiivisessa konfliktit tunnistavassa 

suunnittelunäkökulmassa, jossa strategisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun limit-

tyminen on syklistä. Suunnittelulla ei välttämättä ole tarkkaan määriteltyä loppu-

pistettä. Esimerkiksi John Friedmann (1973: 187) esitti transaktiivisen suunnittelun 

jatkuvuutta sisäkkäisillä ympyröillä, jotka kuvasivat suunnittelijan ja osallisen 

(esim. asukkaan) välisen kaksisuuntaisen oppimisprosessin, muiden toimijoiden ja 

ympäristön välistä dialogiin perustuvaa toiminnallista suhdetta. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen vuoksi myös toimijoiden rooli on laajen-

tunut. Suunnittelijasta on tullut asiantuntija, joka pystyy yhdistämään teknillis-tie-

teellistä ja yhteiskunnan eri ryhmien tuottamaa kokemusperäistä tietoa ympäröi-

vässä poliittis-taloudellisessa kontekstissa. Muiden asiantuntijoiden ohella esimer-

kiksi asukkaat osallistuvat aktiivisesti suunnittelussa tarvittavan tiedon tuottami-

seen. Suunnittelijalla tulee olla kyky koordinoida ja ylläpitää suunnittelujärjestel-

män sisä- ja ulkopuolisten verkostojen välistä osallistumis- ja vuorovaikutuspro-

sessia. Vuorovaikutuksessa on siirrytty tavoittelemaan monitahoista, kumppanuu-

teen perustuvaa jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa tunnistetaan erilaisten arvojen ja 

intressien merkitys laadukkaan suunnittelun saavuttamisessa. 

Katri Koistisen (2006) ohella Pia Bäcklund ja Raine Mäntysalo (2009: 26–27) 

ovat tarkastelleet suunnitteluteorioiden suhdetta käytäntöön. Bäcklund ja Mänty-

salo luokittelevat teorioita myös niiden edustamien demokratiakäsitysten perus-

teella. Komprehensiivis-rationalistinen ja kommunikatiivinen konsensukseen täh-

täävä suunnittelunäkemys edustavat erilaista demokratiakäsitystä, komprehensii-

vis-rationalistinen aggregatiivista (kaikki ajattelevat ensisijaisesti omaa etuaan ja 

päätöksistä äänestetään) ja kommunikatiivinen deliberatiivista (asiat käsitellään ar-

gumentoimalla ja suostuttelemalla), ja niiden molempien suhde käytännön suun-

nitteluun on idealistinen. Inkrementalistinen, aggregatiivinen suunnittelunäkemys 
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ja kommunikatiivinen konfliktit tunnistava agonistinen suunnittelunäkemys luoki-

tellaan käytännön suunnittelun kannalta realistisiksi. (Bäcklund & Mäntysalo 2009: 

26–27.) 

3.3 Prosessuaalisen suunnittelun osatekijät suomalaisessa 

suunnittelututkimuksessa 

Syvennän edellä määrittelemieni prosessuaalisen suunnittelun osatekijöiden – toi-

mijoiden roolin ja tiedonkulun, osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapo-

jen sekä vaikuttavuuden, ja suunnitteluprosessin rakenteen – tarkastelua peilaa-

malla niitä erityisesti suomalaiseen osallistumista ja vuorovaikutusta koskevaan 

teoreettiseen keskusteluun. 

3.3.1 Toimijat 

Toimijoihin liittyviä osatekijöitä ovat määritelmäni mukaan rooli ja tiedonkulku. 

Rooli 

Kansalaisten osallistumista päätöksentekoon voidaan kuvata erilaisten demokra-

tiamäärittelyjen kautta. Esimerkiksi Pentti Siitosen (2007: 247) mukaan yksi jaot-

telutapa perustuu demokratian pieneen ja suureen, heikkoon ja vahvaan luontee-

seen. Ihmisten henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvä pieni demokratia toteutuu 

suoran vaikuttamisen kautta. Suuri edustuksellinen demokratia määrittelee puitteet, 

joissa pieni demokratia voi toteutua. Siitosen (2007: 248) mukaan poliittisessa de-

mokratiakeskustelussa edustuksellista demokratiaa sanotaan vahvaksi demokrati-

aksi ja edustuksellisuuden ulkopuolista suoraa demokratiaa heikoksi demokratiaksi. 

Sosiologisessa demokratiakeskustelussa määrittelyt rakentuvat toisella tavalla. 

Yksilöt nähdään kansalaisina ja yhteiskunta yhteisöllisenä ja tasa-arvoisena. Osal-

listuminen on osa yhteisyyttä. Vahva demokratia tarkoittaa tässä kontekstissa osal-

listuvaa suoraa demokratiaa. (Siitonen 2007: 248.) Briitta Koskiahon (2002: 42) 

mukaan edustuksellinen demokratia on sosiologisesta näkökulmasta usein näennäi-

sen legitiimiä; äänestäminen on mykkää osallistumista, poliitikot puhuvat mutta 

eivät kuuntele. Sosiologisessa vahvassa demokratiassa kuuntelu on yhtä tärkeää 

kuin puhuminen, jonka Koskiaho määrittelee olevan yksi vallan muodoista. Kos-

kiaho kysyy, kumpaa vahvan demokratian näkemystä kunnallisen demokratian 
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osallistumisjärjestelmien laajentamisessa pyritään toteuttamaan. (Koskiaho 2002: 

43.) 

Pia Bäcklundin (2007: 67) väitöskirjatutkimuksen mukaan kuntalaisten arki-

elämän kontekstin ymmärtämisen tärkeyttä painotetaan julkisen hallinnon retorii-

kassa, mutta vasta poliittis-hallinnollisten prosessien käytännöt osoittavat, miten se 

toteutuu käytännössä. Keskustelua on herättänyt myös kuntalaisten edellytykset 

tehdä päätöksiä yhdessä poliitikkojen tai viranhaltijoiden kanssa. 

Pekka Kettusen (2004) mukaan yhteispäätöksenteossa on kysymys työnjaosta, 

jossa kuntalaisilla on oma roolinsa ja poliittisilla päättäjillä ja viranhaltijoilla 

omansa. Kettusen mukaan osallistumisen kehittäminen liittyy olennaisesti tämän 

työnjaon hiomiseen ja toimijoiden keskinäisiin painoarvoihin. (Kettunen 2004: 24.) 

Vuorovaikutteista kaavoitusta ja kuntalaisten vaikuttamista tutkinut Tuija 

Arola (2002: 33) tuo tutkimuksessaan esiin ristiriidan suoran ja edustuksellisen de-

mokratian kohtaamattomuudesta: ne eivät kohtaa osallistuvassa ja vuorovaikuttei-

sessa suunnittelussa. Tämä saattaa Arolan mukaan heijastaa sitä, että alueiden käy-

tön suunnittelussa vierastetaan suunnitteluun liittyvien asioiden politisoitumista en-

nen luottamushenkilöelinten käsittelyä, vaikka se olisi maankäyttö- ja rakennuslain 

hengen mukaan olennaista kuntademokratian syventämisen kannalta. Arolan tulos-

ten perusteella kohtaamattomuus johtuu siitä, että asukkaat ja luottamushenkilöt 

eivät konkreettisesti kohtaa suunnitteluprosessissa. (Arola 2002: 33–34.) Myös 

Bäcklundin (2007: 35–36) tulosten mukaan vain harva kuntalainen on itse säännöl-

lisessä vuorovaikutuksessa viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa. 

Ongelmia luottamushenkilösuhteissa voi Vuokko Niirasen ym. (2013: 69) tut-

kimuksen perusteella aiheuttaa luottamushenkilöiden erilainen asema: he eivät ole 

viranhaltijoita. Lisäksi edustuksellisen demokratian suhteellisen lyhyt nelivuotinen 

toimintakausi voi heikentää luottamushenkilöiden sitoutumista pitkäntähtäimen 

toimintaan ja laajan kokonaiskuvan muodostamiseen. 

Osallisuutta ja osallistumista käsittelevässä väitöskirjassaan Aija Staffans 

(2004) tuo esiin niin kutsutut voimatoimijat tai supertyypit, joilla hän tarkoittaa 

kansalaisia, jotka ovat kehittyneet kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiksi ja vaikut-

tajiksi. Nämä henkilöt ovat poikkeuksellisen sitoutuneita osallistumiseen ja yhtei-

sesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen (Staffans 2004: 248). Terttu Pakarinen 

(2002: 89–90) muotoilee, että osallistujana asukas on tuomittu harrastamaan tylsää 

ja arkipäiväistä asumistaan. Toimijana asukas on elävä ja reagoiva olento, jolla on 

myös valtaa, erilaisia kiinnostuksen kohteita, keinoja ja taitoja (Pakarinen 2002: 

90). 
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Myös kaavoittajilla voidaan katsoa olevan Sari Puustisen (2006) väitöskirja-

tutkimuksen tulosten perusteella erilaisia professionaalisia rooleja. Kaksi ääripäätä 

on niin kutsutut perinteiset kaavoittajat ja reflektoivat kaavoittajat. Perinteiset kaa-

voittajat näkevät oman asiantuntemuksensa perinteisellä tavalla korostaen omaa 

henkilökohtaista näkemystään ja vastuutaan kaavoituksessa. Reflektoivat kaavoit-

tajat korostavat asiantuntijuuden olevan jaettua asiantuntijuutta ja lähentyvät näke-

myksessään kommunikatiivista suunnittelua. Puustisen mukaan useimmiten näke-

mykset sijoittuvat ääripäiden välille ja korostavat esimerkiksi osallistumisen hyö-

dyttävän suunnittelua, mutta tiedon arvottamista pidetään kuitenkin kaavoittajan 

tehtävänä. (Puustinen 2006: 252–253.) 

Suurten monimutkaisten ja vaikeiden kaavojen laatiminen edellyttää monia-

laista korkeatasoista ammatillista osaamista. Erityisesti pienet kunnat ostavat suun-

nitteluapua usein ulkopuolisilta konsulteilta. (Syrjänen 2005: 216.) Kaavoitustoi-

men henkilöresurssit sekä konsulttitoiminnan rahoituksen resurssit voivat olla mo-

nessa kunnassa niukat lisääntyneistä tehtävistä ja monimutkaistuneesta toimin-

taympäristöstä huolimatta. Pienet kunnat ovat kokeneet aluearkkitehtitoiminnan52 

erittäin tarpeelliseksi ja tilaajaosapuolen osaamista vahvistavaksi resurssiksi esi-

merkiksi kaavoitustehtävissä. (Hentilä 2012: 58.) Saija Alakareen (2010) tarkaste-

lun perusteella aluearkkitehtitoiminta tukee pitkäjänteisempää alueiden käytön 

suunnittelua konsulttityöhön verrattuna. Konsulttisuunnittelussa korostuu usein 

kaavojen tilaaminen tiettyyn, nopeasti ilmenneeseen tarpeeseen (Alakare 2010: 19). 

Tiedonkulku 

Suunnittelija kerää suunnitteluprosessin aikana suuren määrän eriluonteista tietoa 

(esim. teknistä, kokemusperäistä, poliittista), joka on peräisin useista eri lähteistä, 

muun muassa luottamushenkilöiltä, eri alojen viranomaisilta, konsulteilta, asuk-

kailta, yhdistyksiltä ja verkostoilta. Suurin osa kerättävästä tiedosta on lakisääteistä, 

mutta osittain sattumanvaraista ja epävirallista. (Puustinen 2004: 58.) Myös kon-

sulttisuunnitteluun liittyvät erilaiset suunnittelun alihankintaketjut ovat Helka-

                                                        
52 Kunnat voivat saada valtion avustusta aluearkkitehtitoimintaan, jossa aluearkkitehdin ensisijaisena 
tehtävänä on: 1) toimia kunnan asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen tarpeiden ja 
tavoitteiden kartoittamiseen, osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin koordinointiin, viranomaisyhteis-
työhön sekä suunnittelun ohjaamiseen; ja 2) osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin 
selvitys-, kehittämis-, seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennuspe-
rinnön inventointiin ja hoidon suunnitteluun, muiden ympäristöhankkeiden valmisteluun sekä kunnan 
kaavoitukseen liittyvien paikkatietojärjestelmien kehittämiseen (Valtioneuvoston asetus aluearkkitehti-
toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta 409/2000). 
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Liisa Hentilän (2012: 58) mukaan yleistyneet, esimerkiksi osallistumisen suunnit-

telu ja toteutus on saatettu antaa alikonsultin tehtäväksi. Menettelytapa ei ole Hen-

tilän mielestä ongelmaton esimerkiksi eri osallisten keskinäisen tiedonkulun näkö-

kulmasta. 

Sari Puustisen (2006) tutkimusten mukaan suunnittelijat kokevat suunnittelun 

tietopohjan muuttuneen monimutkaisemmaksi ja tiedon jäsentämisen vaikeam-

maksi tiedon runsaan määrän vuoksi. Suunnittelijan tehtäviin ja ammattitaitoon 

kuitenkin kuuluu monialaisen tiedon yhteensovittaminen ja kokonaisuuden muo-

dostaminen. Puustisen (2004: 58) mielestä suunnittelijat voidaan nähdä portinvar-

tijoina tiedon suhteen, koska he säätelevät minkälaista tietoa osalliset saavat, ja toi-

saalta he muokkaavat osallisilta saadun tiedon päättäjille. Suunnittelijat pitävät 

kunnan omien viranomaisten tuottamaa teknistä tietoa asiantuntevana ja luotetta-

vana, kun taas asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta saatu tieto nähdään 

subjektiivisena ja suhteellisena (Puustinen 2006: 239, 243–245). 

Liisa Horelli ja Heikki Kukkonen (2002: 252) toteavatkin suunnittelutiedon 

hallussapidon, tuntemuksen ja sen hyväksikäyttöoikeuden merkittäviksi vallankäy-

tön välineiksi erityisesti osallistujan vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuuteen liittyvä selvitys (Ylinen 

ym. 2013) osoittaa, että perinteisesti kaavoitukseen osallistuvat järjestöt tuntevat 

hyvin kaavoituksen tietolähteet. He myös seuraavat kaavoitusta aktiivisesti ja yllä-

pitävät suhteita kuntaan. Vähemmän kaavoitukseen osallistuneet järjestöt saavat 

huonommin tietoa. (Ylinen ym. 2013: 103–104.) Elinkeinoelämän toimijat toivat 

selvityksessä esiin tiedonvälitykseen ja tiedon oikea-aikaisuuteen liittyviä ongel-

mia. Tietoa toivotaan jaettavaksi riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta heillä olisi 

mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön. (Ylinen ym. 2013: 131.) 

Hyvällä tiedonkululla on myös merkitystä kunnan, ELY-keskuksen ja maakun-

nan liiton välisessä yhteistyössä: tiedonkulku lisää osapuolten välistä luottamusta, 

asioiden ja tilanteiden ennakointia sekä sujuvoittaa prosesseja (Puustinen ym. 2013: 

53–54). Epäonnistunut tiedottaminen on osoittautunut yhdeksi yleisimmistä syistä, 

jotka aiheuttavat suunnitteluun liittyvien konfliktien kärjistymistä (Peltonen ym. 

2006: 35). 

Aija Staffansin (2004: 66) tutkimuksen perusteella tiedonrakennuksella on 

merkitystä vaikuttamiseen: vaikutusvalta syntyy olemalla siellä missä tietoa tuote-

taan, ei keskustelemalla muiden valmistelemasta aineistosta ja ideoista. Kuntalai-

sen kahdenlainen rooli asiakkaana ja kuluttajana on Pia Bäcklundin (2007: 34) mu-

kaan ongelmallinen, koska kuntalainen osallistuu johonkin jo ennalta päätettyyn. 
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Asukkaiden kokemukset joudutaan kääntämään suunnittelutiedoksi, jolloin näke-

mykset voivat latistua ja kadottaa yhteyden tiedon hiljaiseen ja paikalliseen perus-

taan (Staffans 2004: 272–278). 

Suomessa on Bäcklundin (2007: 236) tulosten perusteella käynnissä kaksi eri-

laista kehityssuuntaa, joissa erilaisiin asiantuntijaprofessioihin sidottu tietämisen 

tapa joko heikentyy tai vahvistuu riippuen siitä, katsotaanko tilannetta poliittis-hal-

linnollisten prosessien toimijoiden vai kuntalaisten näkökulmasta. Bäcklundin tu-

lokset osoittavat, että kunnallishallinnon pragmaattinen tietokäsitys ei mahdollista 

kokemuksellisen tiedon systemaattista hyödyntämistä suunnittelun prosesseissa 

(Bäcklund 2007: 246). 

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä osatekijöitä ovat määritelmäni mu-

kaan menettelytavat ja vaikuttavuus. 

Menettelytavat 

Kaavoituksen laatuun ja prosessien sujumiseen vaikuttaa eri osallisten kanssa teh-

tävän yhteistyön ohella kunnan, ELY-keskuksen, maakunnan liiton ja muiden vi-

ranomaisten välinen vuorovaikutus, joka useimmiten perustuu kaavoihin liittyviin 

viranomaisneuvotteluihin, kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista pyydettäviin lausun-

toihin, sekä vuotuisiin kuntien ja valtion ympäristöhallinnon välillä käytäviin ke-

hittämiskeskusteluihin (ympäristöministeriö 2014: 142). 

Ritva Laineen (2012: 23) tutkimuksen mukaan kaikilla viranomaisyhteistyön 

osapuolilla on rajalliset resurssit yhteistyön toteuttamiseen, ja osapuolet näkevät 

siinä kehittämistarpeita. Laineen (2012) tulokset tuovat esiin muun muassa kysy-

myksen resurssien riittämisestä ja yhteistyön rajaamisesta esimerkiksi erilaisten 

kuntien näkökulmasta: tulisiko yhteistyön määrää vähentää suurten kaavoitustoi-

meltaan kehittyneiden kuntien osalta ja panostaa pienten kuntien yhteistyöhön? 

Kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen väliset yhteistyömuodot voivat 

olla myös epävirallisia. Sari Puustisen ym. (2013) tutkimustulosten mukaan osa 

yhteistyöstä voi olla projektiluonteista (esim. seutuyhteistyössä laadittu rakenne-

malli) tai jatkuvaa (esim. kaupungin ja ELY-keskuksen yhteinen kuukausikokous). 

Yhteistyö koetaan hyödylliseksi ja antoisaksi, usein välttämättömäksi. Huonona 

puolena nähdään sitoutumattomuus yhteistyön tuloksiin. (Puustinen ym. 2013: 53.) 
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Kuntien ja yksityisen sektorin toimijoiden välinen yhteistyö kaavoituksessa ja 

kaavan toteuttamisessa on lisääntynyt. Yhteistyö voi käsittää hankkeen valmistelun, 

kaavoituksen ja muun suunnittelun, rakentamisen, rakennettavien tilojen ylläpidon 

ja käytön järjestämisen sekä hankkeen kokonaisrahoituksen. (Ympäristöministeriö 

2014: 148, ks. myös esim. Suomen Kuntaliitto 2008, Väyrynen 2010.) Kumppa-

nuushankkeet nähdään usein asiantuntijoiden välisenä tiiviinä yhteistyönä, joka pe-

rustuu luottamukseen ja avoimeen keskusteluyhteyteen. Kansalaisilla ja asukkailla 

ei ole vahvaa toimijaroolia kumppanuushankkeissa. (Ympäristöministeriö 2014: 

149–150.) 

Wisa Majamaa (2008) ja Matti Kuronen (2011) ovat tarkastelleet väitöskirja-

töissään asukkaiden roolia asuinalueiden suunnitteluun liittyvässä kumppanuus-

mallisessa kaupunkikehitysprosessissa (nk. Public-Private-Partnership PPP). Alu-

een tulevat asukkaat (Kuronen 2011) ja asukkaiden rooli kuluttajana ja alueen lop-

pukäyttäjänä (Majamaa 2008) voidaan tutkimusten mukaan huomioida kehityspro-

sessissa (nk. Public-Private-People-Partnership PPPP). 4P-menettelytapa hyödyt-

tää prosessin kaikkia osapuolia ja auttaa kehittämään houkuttelevia asuinympäris-

töjä (Majamaa 2008: 65). 

Kumppanuuksia tutkittaessa tulisi Anssi Joutsiniemen (2013: 69) mielestä pu-

hua 4P:n sijaan 6P:stä. Huomiota tulisi kiinnittää kumppaneiden välisiin yhteyksiin 

(partnership p), joita on Joutsiniemen mukaan kolme eikä vain yksi, koska kaik-

kien toimijoiden53 väliset suhteet ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lain-

säädännön perusteella keskenään erilaisia. Olennaista ei ole neljännen ison P:n 

(People) lisääminen, vaan sen kautta mahdollistuva uudenlaisten suunnittelukäy-

täntöjen toteuttaminen ja niiden tutkiminen. (Joutsiniemi 2013: 68–70.) 

Tarkasteltaessa kunnan sisäistä yhteistyötä, erilaisten vuorovaikutusjärjestely-

jen ja luottamuselinten suhde voi Jari Paldaniuksen (1997) mukaan olla ongelma 

erityisesti silloin kun luottamuselimillä on merkittävä rooli päätöksentekijöinä. Po-

liittisten elinten toiminta ja päätöksenteon valmisteluvaiheessa toteutettu osallistu-

minen ovat tavallaan rinnakkaisia osallistumiskanavia, joiden työnjako voi olla 

epäselvä. Luottamushenkilöt osallistuvat harvoin päätöksenteon valmisteluun ei-

vätkä näin ollen ole välttämättä tietoisia sen aikana esiin nousseista kysymyksistä 

ja näkemyksistä. Pahimmillaan vuorovaikutusjärjestelyt voidaan kokea kilpaili-

jaksi, joka kaventaa luottamushenkilöiden valtaa. (Paldanius 1997: 48.) 

                                                        
53 Joutsiniemen (2013: 69–70) mukaan voidaan ajatella, että Public tarkoittaa hallinnollisia instituutioita 
(esim. viranomaistahot, virastot, alueneuvottelukunnat, lautakunnat jne.), Private käsittää osallisista 
niin kutsutut juridiset henkilöt (yritykset) ja People osallistujajoukon niin kutsutut luonnolliset henkilöt 
(yksityishenkilöt). 
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Alueiden käytön suunnitteluun voi liittyä erilaisia johto-, asiantuntija-, suun-

nittelu- ja yhteistyöryhmiä, jotka toimivat monesti rinnakkain. Kumppanuuskaa-

voitusta tutkinut Sari Hirvonen-Kantola (2013) tunnistaa väitöskirjassaan erityi-

sesti työtiimien vaikutuksen eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Jaettuun johta-

juuteen perustuvat tiimit voivat valmentaa yhteistyöryhmien oppimis- ja työproses-

sia valiten kuhunkin suunnittelutilanteeseen parhaiten sopivan työvälineen (Hirvo-

nen-Kantola 2013: 171–172). Paldanius (1997: 49) huomauttaa, että epäselvästä 

työryhmien työnjaosta voi aiheutua päällekkäisyyttä ja toimivaltakiistoja, jotka vai-

keuttavat ryhmien työskentelyä. 

Sari Puustisen ym. (2013) alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen voimava-

roja tarkastelleen tutkimuksen perusteella maankäyttö- ja rakennuslain korostama 

osallistuminen ja vuorovaikutus koettiin kasvavana haasteena erityisesti kaavoitta-

jien näkökulmasta. Kaavoitukseen liittyvää osallistumista toivotaan järjestettäväksi 

paljon ja erilaisten osallistumisvälineiden kautta. Osallistumista ja vuorovaikutusta 

ei kuitenkaan ole systemaattisesti organisoitu suurimmissakaan kaupungeissa54, ja 

vuorovaikutuksen järjestäminen on yksin kaavoittajan osaamisen ja vastuun va-

rassa. (Puustinen ym. 2013: 52.) 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien valinnan ja ajoituksen vaikeus on 

ilmennyt myös kansainvälisissä tutkimuksissa (esim. Lowndes ym. 2001). Suun-

nittelijat usein tiedostavat osallistumis- ja vuorovaikutuskäytäntöihin liittyvät heik-

koudet ja resurssipuutteet. Myös osallisten osallistumattomuus koetaan ongelmaksi. 

(Lowndes ym. 2001: 212.) 

Eri toimijoiden välisessä kumppanuuskaavoitustyössä haasteelliseksi on osoit-

tautunut toimijoiden oikea-aikainen työhön integrointi, sekä esille tulevien uusien 

ongelmien ja tiedon tuominen prosessiin sellaisessa järjestyksessä, että sisällöllinen 

integraatio on mahdollista (Hirvonen-Kantola 2013: 173). Hirvonen-Kantolan 

(2013: 255) mukaan juuri ajoitus ratkaisee sen, miten hyvin eri näkökulmat koh-

taavat kaupunkikehitystyössä, sekä sen mihin osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa. 

Suomalaisille alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen ammattilaisille teh-

dystä valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta ilmenee, että osallisten osallistumis-

aktiivisuus vaihtelee eri kaavatasojen mukaan (Ylinen ym. 2013: 78). Maakunta-

kaavojen valmisteluun osallistuvat kuntien viranomaiset ja ELY-keskukset sekä 

melko aktiivisesti muut viranomaistahot. Vähäisintä oli yritysten ja asukkaiden 

osallistuminen. Yleiskaavojen valmisteluun osallistuvat aktiivisesti kunnat, ELY-

                                                        
54 Joidenkin kaupunkien suunnitteluorganisaatiossa, esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
tossa, toimii osallistumiseen erikoistuneita henkilöitä (nk. vuorovaikutussuunnittelijoita). 



79 

keskukset sekä erityisesti maanomistajat ja kansalaisjärjestöt. Asemakaavojen val-

mistelussa aktiivisia osallistujia ovat kuntien viranomaisten ja ELY-keskusten 

ohella maanomistajat. Kyselyvastauksissa tuotiin esiin, että kuntalaisten runsaampi 

osallistuminen yleiskaavoitukseen voisi vähentää asemakaavoituksen osallistumi-

sessa esiintyviä konflikteja. (Ylinen ym. 2013: 78, 80.) 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän toi-

mijoiden näkemyksiä vuorovaikutuksesta. Kansalaisjärjestöjen osallistumattomuu-

den suurimmiksi syiksi mainittiin kaavoitusasioiden kuulumattomuus yhdistyksen 

toimintaan sekä se, ettei ole tarjottu sopivaa osallistumismahdollisuutta. Kuntien 

toimintatapojen koettiin kuitenkin muuttuneen avoimimmiksi ja tiedotuksen lisään-

tyneen. Kuntaliitosten aiheuttamat toimintatapamuutokset olivat kansalaisjärjestö-

jen kokemuksen mukaan heille kielteisiä. (Ylinen ym. 2013: 102.) 

Elinkeinoelämän osallistumattomuuden suurin syy oli, ettei kaavoitus ollut 

heille itselleen ajankohtaista. Elinkeinoelämän näkökulmasta, erityisesti kaupan 

alan vastaajien mielestä, kaavoitusprosessi etenee liian hitaasti. Vastaajat kokivat 

kuntien menettelytapojen ja aineiston laadun parantuneen sekä palautteenantomah-

dollisuuksien lisääntyneen. (Ylinen ym. 2013: 130–131.) 

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki luo Aija Staffansin (2012: 64) mukaan 

hyvät edellytykset yhden kaavoitusprosessin kuluessa tapahtuvaan vuorovaikutuk-

seen. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen laajentamisen ongelmat johtuvat Staffan-

sin mielestä enemmän kuntien käytännöistä ja suunnitteluorganisaatioiden toimin-

takulttuureista kuin laista. Hallinto osallistaa kansalaista eri prosesseihin kerta toi-

sensa jälkeen, ja kansalaiset käyvät toistamassa usein samoja itselleen merkittäviä 

asioita eri osallistumismenetelmien ja foorumeiden kautta. (Staffans 2012: 64–65.) 

Hedelmällisen vuorovaikutussuhteen luominen edellyttää kaavoitusprosessin tu-

eksi jatkuvaa ja luottamusta lisäävää kommunikointia (Staffans 2004: 283). 

Sähköisen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on osa kaavoituksen 

nykykäytäntöä esimerkiksi tiedontuotannossa, -hallinnassa ja -siirrossa sekä vies-

tinnässä ja vuorovaikutuksessa. Osallistumisen kannalta tärkeitä ovat olleet muun 

muassa kaavoituksen prosessien muuttuminen lähes kokonaan sähköisiksi ja säh-

köiset osallistumis- ja palautemahdollisuudet. Kuntien sähköisen tieto- ja viestin-

täteknologian käytössä on kuitenkin eroja, ja perinteiset viestintäkeinot ovat vält-

tämättömiä osallistumisen kannalta useille tahoille. (Ympäristöministeriö 2014: 

133–134.) 

Yhdyskuntasuunnittelun tietojärjestelmiä vaivaa Staffansin (2012: 65, ks. 

myös Staffans & Väyrynen 2009) mukaan hajallaan olevan alueellisen tiedon ja 
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käynnissä olevien prosessien rinnakkaisen tarkastelun ja hallinnan vaikeudet. Staf-

fans kaipaa julkisen hallinnon tuottaman alueellisen tiedon jäsentämistä ja laajaa 

yhteentuomista siten, että se palvelisi alueiden kehittämistä. Tietojärjestelmien tu-

lisi olla Staffansin mielestä myös vuorovaikutteisia, jotta niihin voidaan tuottaa tie-

toa myös julkisen hallinnon ulkopuolelta. (Staffans 2012: 65.) 

Tätä lähestymistapaa käsittelee Joanna Saad-Sulosen (2014) sähköistä suunnit-

telua (e-planning) koskeva väitöstutkimus55, jonka mukaan digitaalisen teknolo-

gian suunnittelussa tulisi tunnistaa erityyppiset osallistumismuodot ja mahdollistaa 

niiden yhdistely. Saad-Sulonen on kehittänyt laajennettua osallistuvan suunnittelun 

(expanded participatory design) menettelytapaa, jossa osallistuva sähköinen suun-

nittelu nähdään suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten välisenä di-

gitaalisen median tuotannon, muokkaamisen ja jakamisen yhteistoiminnallisuutena 

(Saad-Sulonen 2014). 

Sähköisen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen näkökulmasta myös 

Jarkko Bamberg (2012) on tarkastellut väitöskirjatyössään internetin käyttämistä 

kansalaisosallistumisessa. Tutkimuksen mukaan asukkailta internetin kautta ke-

rätty tieto on hyödynnettävissä suunnittelussa. Olennaista on, kuinka aidosti inter-

netpohjainen tiedonkeruu ja -osallistuminen liittyvät suunnitteluprosessiin. (Bam-

berg 2012, Bamberg 2013.) Maarit Kahila-Tanin (2015) mukaan ongelmana on eri-

tyisesti se, että teknisesti edistyneistä tiedonkeruumenetelmistä huolimatta koke-

muksellista tietoa ei pystytä helposti sopeuttamaan suunnittelukäytännön tueksi. 

Vaikuttavuus 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen aitoa vaikuttavuutta kaavoitusprosessiin ja sen 

lopputulokseen on kyseenalaistettu monissa tutkimuksissa (esim. Staffans 2004, 

Leino 2006, Bäcklund 2007). Osalliset voivat kokea, että osallistuminen ja erilaiset 

vaikutusmahdollisuudet on tarkoitettu tietyille ryhmille eikä hänenkaltaisilleen 

henkilöille. Myös negatiiviset mielikuvat paikallishallinnosta laskevat osallistumi-

sintoa. (Lowndes ym. 2001b: 450–454.) 

Olavi Syrjänen (2005: 216) huomauttaa, että asukaslähtöisyys ja asukkaiden 

kuuleminen voi olla periaatteessa helpommin järjestettävissä pienessä kunnassa, 

koska siellä tunnetaan paikalliset asukkaat ja pystytään ennakoimaan mahdollisia 

                                                        
55 Joanna Saad-Sulonen (2014: 23) käsittelee osallistuvaa sähköistä suunnittelua (participatory e-plan-
ning) informaatioteknologian (Information Technology/Human-Computer Interaction, IT/HCI) ja yh-
dyskuntasuunnittelun (urban planning) näkökulmista. 
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kaavassa esille tulevia ongelmia. Toisaalta poliittinen päätöksenteko ja kaavoitus-

valta voi olla pienen ryhmän käsissä, jolloin asukkaiden vaikuttamismahdollisuu-

det voivat olla rajallisia (Syrjänen 2005: 216). 

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin mu-

kaan (ympäristöministeriö 2014) vaikutusmahdollisuudet koetaan usein puutteelli-

siksi. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt kokevat vaikutusmahdollisuutensa huonom-

miksi kuin elinkeinoelämä. 

Hyvin toteutettu kaavoitusprosessin osallistuminen ja luottamuksellinen vuo-

rovaikutus voivat johtaa Syrjäsen (2005: 201) mukaan kaavaratkaisuun, joka tyy-

dyttää kaikkia osapuolia, eikä siitä valiteta. Heikki Holopaisen ym. (2013: 35) tut-

kimustulosten perusteella suurin osa kaavavalituksista on yksityishenkilöiden teke-

miä. Erityisesti alle 2 000 asukkaan kuntien tekemistä kaavapäätöksistä valittavat 

yksityishenkilöt, isompien kuntien kaavapäätöksistä valittavat useammin myös 

muut. Viranomaiset tekevät noin viisi prosenttia kaikista kaavavalituksista. Kaa-

voista valittamisen perusteina käytetään menettelyyn liittyvistä seikoista yleisim-

min selvitysten riittämättömyyttä ja vuorovaikutuksen puuttumista. Vuorovaiku-

tukseen tyytymättömät valittajat olisivat tutkimuksen mukaan usein kaivanneet 

kaavoittajalta henkilökohtaisempaa vuorovaikutusta. (Holopainen ym. 2013: 35.) 

Joanna Saad-Sulosen (2014) tutkimustulokset osoittavat, että suunnittelupro-

sessin osallistujien vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä sähköisen osallistumi-

sen avulla. Saad-Sulosen mukaan on olennaista tunnistaa viralliseen kaavoituspro-

sessin liittyvän osallistumisen lisäksi prosessin ulkopuolelta tuleva kaupunkilaisten 

omaehtoinen osallistuminen (participation as self-organization) (Boonstra & 

Boelens 2011, sit. Saad-Sulonen 2014: 43). Sähköisten tieto- ja viestintäteknologi-

oiden käyttäjät voidaan nähdä uudentyyppisessä roolissa osallistumisteknologioi-

den vertaiskehittäjinä ja tieto-osallisina (participation as design-in-use). Sähköinen 

osallistuminen perustuu Saad-Sulosen mielestä yhä enenevässä määrin erilaisten 

virallisten ja epävirallisten työkalujen muodostamaan kokonaisuuteen. (Saad-Sulo-

nen 2014: 97, 110–111, 117, 119.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin mu-

kaan (ympäristöministeriö 2014) kaavoitustilanteisiin liittyvään viestintään, neu-

vottelutaitoihin ja ristiriitojen sovitteluun kaivataan koulutusta ja kehittämistyötä. 

Myös esimerkiksi kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyötä halutaan kehittää ja 

vahvistaa muun muassa voimavarojen käytön ja asiantuntemuksen monipuolisen 

hyödyntämisen näkökulmasta (ympäristöministeriö 2014: 151, 139). 

Jari Paldanius (1997: 50) ja Pia Bäcklund (2007: 19) toteavat tutkimuksissaan, 

että osallistumisen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen panostavat hankkeet ovat 
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usein jääneet irrallisiksi projekteiksi, eivätkä ne ole välttämättä siirtyneet osaksi 

suunnittelukäytäntöjä. Suunnittelua on tällöin Paldaniuksen (1997: 50) mukaan 

johdettu asiantuntijakeskeisesti, jolloin tavoitteena on voinut pahimmillaan olla pe-

riaatteessa jo ennalta valitun vaihtoehdon toteuttaminen. 

Hyvin järjestetyt, mutta irralliset vuorovaikutusjärjestelyt saattavat toistues-

saan vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myös suunnittelukäytäntöihin (Paldanius 

1997: 49). Suunnittelijat voivat oppia uusia asioita, esimerkiksi uudenlaisten me-

netelmien soveltamistapoja, tai omaksua laajemmin uudenlaista toimintakulttuuria. 

Käytännöt voivat siirtyä uusiin suunnittelutilanteisiin ja hankkeisiin ja edelleen 

kouluttaa niihin osallistuvia henkilöitä. (Paldanius 1997: 49.) 

Pia Bäcklundin (2007: 161) tutkimus osoittaa, että suhtautuminen osallistumi-

sen vahvistamisen tarpeeseen ratkaistaan virasto- ja laitoskohtaisesti, jopa yksit-

täisten toimijoiden tasolla. Osallistumisen laajuus on Olavi Syrjäsen (2005) mu-

kaan riippuvainen siitä, kuinka kiinteästi eri toimijat halutaan mukaan suunnitte-

luun. Myös kaavoitusprosessin vuorovaikutusasteella on merkitystä: täytetäänkö 

prosessissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muodolliset minimivaatimukset 

vai toteutetaanko laajempaa aktiivista monitahoista vuorovaikutusta ja osallistu-

mista (Syrjänen 2005: 78). 

3.3.3 Prosessi 

Määritelmäni mukaan suunnitteluprosessiin liittyvä osatekijä on sen rakenne. 

Rakenne 

Alueiden käytön suunnittelun kehityksessä on nähtävissä uudenlainen epävirallis-

ten suunnitelmamuotojen käyttöön liittyvä ilmiö, joka esiintyy Suomen lisäksi 

myös muissa maissa (Mäntysalo & Jarenko 2012: 42). Lakisääteisen ja strategisen 

suunnittelun limittymistä suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä tutkinut Raine 

Mäntysalo kumppaneineen (Mäntysalo & Jarenko 2012, Mäntysalo ym. 2014 ja 

2015) huomauttaa, että epäviralliset strategisen suunnittelun keinot (esim. maan-

käytön kehityskuvat, seudulliset rakennemallit, teemakohtaiset tarkastelut) eivät 

kuulu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

mään. Osallistuvan ja avoimen suunnittelun pyrkimysten toteutuminen on epävar-

maa, jos strateginen suunnittelu tapahtuu lakisääteisten kaavoitusprosessien ulko-

puolella. (Mäntysalo & Jarenko 2012: 42–43.) 
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Helka-Liisa Hentilän (2012: 59) havaintojen mukaan alueiden käytön suunnit-

telun arjessa on siirrytty niin sanotusti kahden prosessin taktiikkaan: virallisen vuo-

rovaikutteisen kaavoitusprosessin aloittamista edeltävät ja niiden rinnalla kulkevat 

erilaiset aie-, esi- ja runkosopimukset sekä suunnitteluvaraukset niihin liittyvine 

esi-, viite- ja hankesuunnitelmineen. 

Kuntien hallintokulttuurin muutokseen liittyvät tutkimukset (mm. Bäcklund & 

Mäntysalo 2009, 2010) osoittavat, että byrokraattinen hallintomalli hierarkkisine 

kaavoituksineen on joutunut vastakkain managerialistisen hallintomallin kanssa, 

jota strategisen suunnittelun merkityksen kasvu heijastaa. Mäntysalo ja Jarenko 

(2012) esittävät, että maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden voidaan kat-

soa ilmaisevan deliberatiivista demokratiakäsitystä, kun taas käytännön suunnitte-

lutyössä toteutuu enenevässä määrin uusliberalismin managerialistinen reaalipoli-

tiikka. 

Virallisten päätöksentekoelinten ulkopuolella toteutettu julkis-yksityinen 

kumppanuussuunnittelu vastaa huonosti avoimuuden ja valvottavuuden vaatimuk-

siin. Päätösten jälkikäteiset virallistamiset ja kaavojen laatimiset ovat deliberatiivi-

sen demokratian näkökulmasta epälegitiimejä, ja siitä huolimatta niistä järjestetään 

esimerkiksi vuorovaikutustilanteita deliberatiivisuusihanteiden mukaan. (Mänty-

salo & Jarenko 2012: 43–48.) Lakisääteisen kaavoitusprosessin rooliksi uhkaa 

jäädä tiedottaminen, tekninen yhteensovittaminen ja muodollisesta prosessista huo-

lehtiminen (Hentilä 2012: 59). 

Epäviralliset strategisen suunnittelun keinot tulisi Mäntysalon ym. (2014, 2015) 

mukaan kytkeä eritasoisten kaavojen laadinta- ja käsittelyprosessiin, jotta niissä 

huomioitaisiin strategiset näkökulmat. Suunnittelujärjestelmän mukaista kaava-

hierarkiaa voidaan Mäntysalon ym. (2014: 48) mukaan käyttää myös strategisesti. 

Strateginen suunnittelu tulisi siten nähdä epävirallisten strategisten suunnitelmien 

ja lakisääteisen suunnittelun yhteisenä keinovalikoimana (Mäntysalo ym. 2014: 9). 

Katri Tulkki ja Anne Vehmas (2007: 20) huomauttavat, että osallistumisen jär-

jestämisen kannalta on olennaista miettiä, mikä on kaavoitusta edeltävän työn 

suhde viralliseen kaavoitusprosessiin, ja milloin suunnittelu tulisi avata julkiseksi. 

Virallista kaavoitusprosessia edeltävässä valmistelussa mukana olevat sitoutuvat 

helposti tiettyihin kehittämistavoitteisiin ja -periaatteisiin. Osalliset ovat harvoin 

mukana tässä työssä, ja he saavat tietoa hankkeesta vasta kaavoituksen tultua vi-

reille ja asian tultua julki. (Tulkki & Vehmas 2007: 20.) 

Aija Staffans (2004: 258) tuo väitöskirjassaan esiin suunnitteluun liittyvien 

käytäntöjen aikajänteen. Osa kaupunkisuunnittelun tiedonrakennusprosessista on 

Staffansin mukaan jatkuvaa käytäntöä ja osa tapauskohtaisesti muotoutuvaa ja 
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määrittyvää tiedonrakennusta, joka kestää rajatun ajan. Jatkuvien käytäntöjen mer-

kitys tiedonrakennukseen näkyy hitaasti, koska niiden vaikuttavuus perustuu luot-

tamuksen syntyyn ja lisääntymiseen. Näiden jatkuvien prosessien lisäksi voidaan 

rakentaa määräaikaisia prosesseja, jotka tuottavat tietoa jostakin erityistehtävästä 

tai -ongelmasta. Vuorovaikutuksen kannalta tärkeät jatkuvat prosessit jäävät Staf-

fansin mukaan liian vähälle huomiolle, koska kaavan valmistelu on luonteeltaan 

määräaikaista. (Staffans 2004: 258.) 

Uusien kaupunkialueiden kehittämisprosessia väitöskirjatyössään tutkineen 

Erja Väyrysen (2010: 87–93) mukaan tavalliselle kehittämisprosessille on tyypil-

listä, että prosessin eri vaiheet eriytyvät toisistaan. Esimerkiksi alueen visioinnilla 

ja tavoitteenasettelulla ei ole riittävää ohjausvaikutusta koko prosessin kannalta, 

eikä esimerkiksi alueen käyttöä ja ylläpitoa tarkastella kiinteänä osana kehittämis-

prosessia (Väyrynen 2010: 94). 

Myös Sari Hirvonen-Kantola (2013) painottaa väitöskirjassaan, että prosessin 

osien linkitys toisiinsa on avain prosessin kehittämiseen (Victor & Boynton 1998: 

152, sit. Hirvonen-Kantola 2013: 144, 255). 

Innovatiivisen kaupunkialueiden kehittämisprosessin olennainen osa on Erja 

Väyrysen (2010) mielestä se, että koko toimijaverkosto sitoutuu toteuttamaan yh-

teistä tavoitetta. Uudet ideat käsitellään prosessissa järjestelmällisesti ja niitä kehi-

tetään hyödyntäen organisaatioiden välistä oppimista. Verkostoa kannustetaan yh-

teistyöhön ja varmistetaan, että prosessi on yhtenäinen eivätkä sen eri vaiheet 

eriydy toisistaan. Toimijaverkosto myös sitoutuu tavoitteiden toteutuksessa pitkän 

tähtäimen laatuun. (Väyrynen 2010: 267–278.) 

3.4 Suunnitteluorganisaation käytäntöjen ja toimintakulttuurin 

kehittäminen 

Kuntaorganisaation toiminnallisessa ja hallinnollisessa ympäristössä tapahtuvat 

muutokset heijastuvat kehittämistarpeina myös suunnitteluorganisaation toimin-

taan ja vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöihin. Yksittäinen kaavoittaja on 

merkittävässä asemassa suunnitteluorganisaation käytäntöjen ja toimintakulttuurin 

kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. Tarkastelen tässä kappaleessa käytäntöjen ja 

toiminnan kehittämistä organisationaalisen tutkimuksen kontekstissa. Kuvaan 

myös suunnitteluteorioihin peilaten suunnittelun näkemistä oppimisprosessina. 
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3.4.1 Käytäntöjen kehittäminen 

Suunnitteluorganisaatiossa voidaan katsoa vallitsevan tietynlaisia arkisia käytän-

töjä eli vakiintuneita toimintatapoja. Juha Koiviston (2009) mukaan käytännöt syn-

tyvät vuorovaikutteisessa toiminnallisessa verkostossa, jonka osapuolia ovat inhi-

milliset toimijat ja muut resurssit, kuten esimerkiksi tiedot, taidot ja säännöt (nk. 

co-creation, co-production). Näissä sosiomateriaalisissa verkostoissa eri toimijoilla 

on omat roolinsa ja suhteensa toisiinsa; käytännön toimivuuden edellytys on sen 

eri elementtien sujuva yhteistoiminta. Käytäntö ei ole vaihe vaiheelta edistyvä li-

neaarinen prosessi, vaan useista samanaikaisista toimista muodostuva tila, joka 

muokkautuu toimijoiden välisissä moninaisissa vuorovaikutussuhteissa. (Koivisto 

2009: 167–168.) 

Pasi Kosken (2007) mukaan käytännöt ovat sekä yksilöllisiä että institutionaa-

lisia. Yksilöt toteuttavat käytäntöjä jokapäiväisissä toimissaan, joita organisatio-

naaliset normit ja rakenteet muokkaavat (Koski 2007: 40). Käytännöt voivat syntyä 

ja vakiintua vähitellen perustoiminnan ohessa samalla kun organisaatiota ja sen 

käytäntöjä ylläpidetään ja kehitetään (Koivisto 2009: 168–169). 

Käytäntöjä voidaan kehittää myös erillisessä kehittämishankkeessa irrallaan 

perustoiminnasta. Tällöin uuden käytännön käyttöönotto ja toimivuus edellyttää 

itse käytännön sekä sen tarvitsemien verkostojen rakentamista samankaltaiseksi 

kuin käytännön kehittämispaikassa. Käytännön soveltajan on muokattava verkos-

tomainen käytäntö sekä sille tarvittava laajempi verkosto toimijoineen, toimintoi-

neen ja resursseineen, jotta uusi käytäntö toimisi suunnitellusti. (Koivisto 2009: 

169.) Uusien innovatiivisten menetelmien ja toimintamallien sekä niin kutsuttujen 

hyvien käytäntöjen56  levittämisen yhteydessä puhutaankin sovelluskuilusta (kno-

wing-doing-gap) (O’Dell & Grayson 1998, sit. Arnkil ym. 2005: 640). 

Juha Koivisto (2009: 169–170) huomauttaa, että laajalle levinnyt ja pitkään 

käytössä ollut käytäntö ei itsessään ole hyvä, huono tai esimerkiksi toimiva. Käy-

täntöä voidaan ylläpitää muiden vaihtoehtojen puuttuessa tai siksi, että se on hel-

posti yhteensopiva muiden verkostojen kanssa. Käytännön hyvyys tai sen avulla 

                                                        
56 Timo Aron, Mikko Kuoppalan ja Päivi Mäntynevan (2004: 9–10) mukaan hyvää käytäntöä ei voida 
määritellä yksiselitteisesti, koska käsite on tilannesidonnainen ja joustava, ja se liittyy vertailuun ja 
muutoksen kuvaamiseen. Hyvän käytännön piirteitä ovat tarve- ja kysyntälähtöisyys, toimivuus ja tu-
loksellisuus, mallinnettavuus ja tuotteistaminen, käytettävyys ja hyödynnettävyys, siirrettävyys ja levi-
tettävyys, tilannesidonnaisuus sekä jaettu kehittämisvastuu (Aro ym. 2004: 17). Esimerkiksi Suomen 
Kuntaliitto (2015b) ylläpitää kuntien hyvien käytäntöjen Hyväkäs-tietopankkia, jonne kerätään kuntien 
arjessa kehitettyjä toimintamalleja ja käytäntöjä eri aihepiireistä, myös alueiden käytön suunnitteluun 
liittyen. 
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saavutettu muutos määrittyy suhteessa laajempaan verkostoon, jossa toiminnan ta-

voitteet ja arvot on määritelty. (Koivisto 2009: 170.) 

3.4.2 Toimintakulttuurin kehittäminen 

Organisaation käytäntöjen kehittämistarpeen ohella organisaation toiminnalta edel-

lytetään muutoskykyä sen toimintaympäristön muuttuessa. Antti Leskinen (1994, 

1995) kutsuu rutiiniorganisaatioksi sellaista organisaatiota, jossa rutiinitoiminto-

jen57 jatkuva kriittinen arviointi ja kehittäminen on vaikeaa ja hidasta. Toisaalta ru-

tiinit ovat välttämättömiä kaikille organisaatioille. 

Rutiiniorganisaatiolle vaihtoehtoisessa oppivassa organisaatiossa 58  pyritään 

organisaation jatkuvaan hallittuun kehitykseen ja muutokseen muuttuvien ongel-

mien mukana (Leskinen 1994: 45, 1995: 24). Oppivassa organisaatiossa on kyse 

oppimisen prosesseista, jotka edistävät organisaation kykyä suoriutua perustehtä-

västään ja kehittää sitä (Lämsä & Hautala 2005: 191). 

Oppiminen on pohjimmiltaan yksilöllistä (Koski 2007: 43, Malin 2012: 47). 

Yksilöt keskustelevat ideoistaan muiden kanssa ja muodostavat yhdessä jaettuja 

merkityksiä. Osa yksilöiden oppimisesta ja ryhmissä jaetuista merkityksistä voi 

institutionalisoitua. Organisaation oppiminen käsittää siten yksilön, ryhmän ja or-

ganisaation oppimisen tasot. (Koski 2007: 43.) Virpi Malin (2010: 398) toteaa, että 

organisaatio itsessään ei innovoi, ajattele tai opi. 

Oppivan organisaation kontekstissa erityisesti yksilön oppimiseen liitetään 

usein Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin (1995) esittämä hiljaisen tiedon käsite 

(tacit knowledge59 ), jolla viitataan yksilön kokemusperäiseen, ei-käsitteellisessä 

                                                        
57 Rutiinit muodostuvat usein toistetuista automatisoituneista toimintoketjuista. Rutiineiksi muodostu-
neet toiminnot eivät kuormita kognitiivisesti, jolloin jää aikaa ja tilaa luovalle ajattelulle ja toimintojen 
kehittämiselle. Rutiinit voivat toisaalta vähentää joustavuutta, joka on ongelmallista uudistumisen ja 
kehittymisen näkökulmasta. Jos omien rutiinien ja ennakkokäsitysten rajoittavaa merkitystä oppimiselle 
ei tiedosteta, ei niitä myöskään kyseenalaisteta. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, sit. Malin 2012: 
30.) 
58 Chris Argyriksen ja Donald A. Schönin (1978) mukaan organisationaalisen oppimisen tasoja ovat 
yksikehäinen (single-loop), kaksikehäinen (double-loop) ja monikehäinen (deutero) oppiminen. Yksi-
kehäisessä oppimisessa toiminnassa tehdään muutoksia (ts. korjataan virheitä) olemassa olevien nor-
mien puitteissa, kun taas kaksikehäisessä oppimisessa arvioidaan ja etsitään uudenlaisia toimintatapoja 
sekä muutetaan normeja, josta seuraa oppimista. Monikehäisellä oppimisella tarkoitetaan kykyä liikkua 
eri oppimiskehillä, jolloin hyödynnetään myös aiemmin opittua. (Argyris & Schön 1978: 18–29.) 
59 Tacit knowledge on peruskäsite Nonakan ja Takeuchin (1995) kehittämässä organisationaalisen tie-
don luomisen mallissa, jossa hyödynnetään myös täsmällistä tietoa (explicit knowledge). Hiljainen tieto 
pyritään saattamaan näkyväksi mallin mukaisessa dynaamisessa tiedonluomisprosessissa, jossa koros-
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muodossa olevaan tietoon. Tieto kehittyy pitkän kokemuksen ja/tai harjoittelun 

myötä, ja se näkyy ulospäin esimerkiksi taitavana suorituksena. Asiantuntijuuteen 

liittyvää yksilöllistä osaamista kuvataan monesti myös Donald A. Schönin taitami-

sen tai taidon (artistry) käsitteellä. (Malin 2010: 392.) 

Pasi Kosken (2007: 45) mukaan oppimisen siirtyminen yksilö- ja ryhmätasojen 

kautta organisaation tasolle on pitkäkestoinen prosessi, jonka kuluessa institutiona-

lisoitunt oppiminen voi joutua ristiriitaan muuttuneen toimintaympäristön kanssa. 

Aiemmin opittu tekeminen ei välttämättä vastaa uuden tekemisen vaatimuksia. Va-

kiintuneen organisaation säännöt ja rutiinit saattavat muodostua epäkäytännölli-

siksi, mutta ne silti ohjaavat toimintaa ja ehkäisevät samalla uuden oppimista. 

(Koski 2007: 46–47.) 

Jotta oppiminen on mahdollista organisaatiossa, yksilöiden itsereflektoinnin ja 

oppimaan oppimisen valmiuksien täytyy sisäistyä myös organisaation toimintaan. 

Kaikilla organisaatiossa toimivilla tulisi olla käsitys organisaation yhteisestä tule-

vaisuudenkuvasta ja toimintatavoitteesta, joita vasten yksilö voi peilata omaa op-

pimistaan. (Soini, Rauste-von Wright & Pyhältö 2003: 285–286.) Tämä koko-

naisuus elää ja kehittyy jatkuvasti, ja sen uudelleensuuntaamisessa tulisi ottaa huo-

mioon kaikki yhteisön jäsenet (Soini ym. 2003: 287), jotta organisaation tavoitteet 

ja yksilön odotukset eivät joutuisi ristiriitaan (Malin 2010: 393). 

Tiina Soinin ym. (2003) mukaan oppimisympäristö muodostuu organisaation 

toimintakulttuurista. Oppimisessa on olennaista sen siirtovaikutus (transfer): onko 

yhdessä tilanteessa opittu myös käytössä muissa tilanteissa. Siirtovaikutuksen kan-

nalta ei ole olennaista uusi toimintatapa, vaan siihen johtanut, toimintaan osallistu-

vien yksilöiden prosessi. (Soini ym. 2003: 288.) 

Oppimisprosessin tuloksena syntyy sekä tietoa että osaamista (Lämsä & Hau-

tala 2005: 191). Kosken (2007: 48) mukaan tieto on kytkeytynyt käytäntöihin; se 

on osa käytäntöä ja se kehittyy käytännöissä. Organisaatiokulttuuri muodostaa kon-

tekstin uusien käytäntöjen luomiselle mutta myös organisatoriselle luovuudelle eli 

tapaan, jolla organisaatio on omaksunut erilaisia omaperäisiä ja hyödyllisiä ratkai-

suja synnyttäviä tai edistäviä menetelmiä, käytäntöjä ja työkaluja osaksi virallista 

toimintaansa (Kallio & Kallio 2011: 37, 39). 

                                                        
tuu tekemällä oppiminen (learning by doing). (Malin 2010: 391, 2012: 47–48.) Tieto muuttuu vaiheit-
tain hiljaisen ja täsmällisen tiedon välisessä jatkuvassa syklissä sosialisaation (socialization), ulkoista-
misen (externalization), yhdistämisen (combination) ja sisäistämisen (internalization) kautta (Nonaka 
& Takeuchi 1995: 70–73). Hiljaisen tiedon käsite on alun perin lähtöisin Michael Polanyin ajattelusta. 
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3.4.3 Suunnittelu oppimisena 

Kaupunkisuunnittelu tulisi nähdä Aija Staffansin ym. (2009, ks. myös Staffans 

2010) mukaan enenevässä määrin oppimisprosessina, joka sisältää alueiden kehit-

tämisen yhteiskunnallisen ohjauksen, suunnittelun, toteutuksen, käytön sekä vaiku-

tuksiin ja laatuun kohdistuvan seurannan. Oppivan kaupunkisuunnittelun käytän-

nöissä integroidaan eri osaamisalueita ja näkökulmia sekä laajennetaan perinteisiä 

toimialoja alueiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Integroivilla käytännöillä60 

pyritään lisäämään vuorovaikutusta yhdyskuntarakentamisen eri vaiheissa. (Staf-

fans & Väyrynen 2009: 195, 204.) 

Raine Mäntysalo (2000) on tarkastellut väitöskirjassaan suunnittelua jatkuvana 

yhteisön oppimisprosessina. Vuorovaikutteiset käytännöt vaativat suunnitteluorga-

nisaatiolta oppimiskykyä, jota Mäntysalo nimittää reflektiiviseksi oppimiseksi 

(myös inter-organizational learning). 

Mäntysalon ja Kai Nymanin (2001) mukaan kuntaorganisaatiossa voi olla tai-

pumusta rutiiniksi muodostuneeseen ristiriitaiseen toimintaan, jossa suunnitteluon-

gelmia, mahdollisuuksia ja tavoitteita ilmaistaan epätarkoituksenmukaisesti ja to-

dellisten toimintaedellytysten vastaisesti (esim. toimitaan vastoin julkaistuja suun-

nittelutavoitteita, suunnittelu johtaa muihin tuloksiin kuin mitä julkisuudessa väi-

tetään). Tälle Mäntysalon ja Nymanin nimittämälle patologiselle toiminnalle on 

tyypillistä, että organisaatio ei itse huomaa näin tehtävän. Patologinen toimintakult-

tuuri ylläpitää ristiriitaa tavaksi muodostuneena käytäntönä. Organisaatio oppii toi-

mimaan ristiriitaisesti ja oppii olemaan oppimatta välttäen reflektiota. (Mäntysalo 

& Nyman 2001: 7, 13, 28, 77, Mäntysalo 2000: 370–373.) 

Terveessä suunnittelun toimintakulttuurissa ristiriidat tunnustetaan, niistä opi-

taan eikä niitä tarpeettomasti toisteta (Mäntysalo & Nyman 2001: 78–79, Mänty-

salo 2000: 373–375). Oppimisen myötä organisaation orientaatiossa ympäristöönsä 

tapahtuu perustava muutos, joka heijastuu toimintakulttuuria muovaaviin toiminta-

                                                        
60 Integroinnin käsite on yleistynyt 2000-luvun loppupuolelta lähtien erityisesti kaupunkikehittämiseen 
sekä kumppanuus- ja hankekaavoitukseen liittyvässä suunnittelussa. Integroivien käytäntöjen kehittä-
misessä on tarve pitkäjänteiseen eri osapuolten väliseen yhteistyöhön. Tätä on tutkittu esimerkiksi Te-
kesin vuosina 2012–2014 rahoittamassa Oulun yliopiston, Oulun kaupungin ja rakennusalan toimijoi-
den välisessä INURDECO-tutkimusprojektissa, jossa kehitettiin kestävään pohjoiseen talvikaupun-
kiympäristöön liittyvä toimintamalli. Mallissa pitkäjänteinen integroiva kaupunkikehittämisyhteistyö 
nähdään osana kaupungin innovaatiotoimintaa ja elinvoiman kehittämistä (Nykänen 2015, Hirvonen-
Kantola ym. 2015). 
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tapoihin; esimerkiksi suunnittelun perimmäisiin päämääriin, pätevän tiedon lähtei-

siin, asenteisiin itseä ja toisia toimijoita kohtaan sekä määräysten ja ohjeiden tul-

kitsemiseen (Mäntysalo 1999: 24–25). 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Empiirisen osan aluksi tarkennan päätutkimuskysymystäni apukysymyksillä, jotka 

liittyvät erityisesti työn tutkimusaineistoon. Kuvaan luvun toisessa kappaleessa tut-

kimuksen metodologiset lähtökohdat ja kerron, kuinka ne limittyivät tutkimuksen 

eri työvaiheisiin. Esittelen tutkimuksessa käytetyt aineistot ja niiden analysoinnin 

toteuttamisen. Luvun lopussa kerron tutkimusaineiston kontekstiin, pohjoissuoma-

laisten kuntien ja vaikutuksiltaan merkittävän kaivostoiminnan kehittämiseen liit-

tyviä piirteitä. 

4.1 Tutkimuksen tarkennetut tutkimuskysymykset 

Vastasin luvussa kolme päätutkimuskysymystäni täydentävään apukysymykseen 

määrittelemällä suunnitteluteorioille yhteisiä prosessuaalisen suunnittelun osateki-

jöitä, jotka liittyvät: 

1. Toimijoiden rooliin ja tiedonkulkuun, 

2. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapoihin ja vaikuttavuuteen, 

3. Suunnitteluprosessin rakenteeseen. 

Muodostan päätutkimuskysymykselleni kaksi apukysymystä, joiden avulla tutkin 

työni empiirisen aineiston kautta vuorovaikutusprosessin rakentumista, toimintaa 

ja hallintaa sekä kehittämistä: 

– Miten määrittelemäni prosessuaalisen suunnittelun osatekijät ilmenevät käy-

tännön suunnittelutyössä? 

– Miten määrittelemieni prosessuaalisen suunnittelun osatekijöiden toteutumista 

voidaan kehittää teknologiatuetun jatkuvan vuorovaikutteisen suunnittelupro-

sessin avulla? 

Empiiristä tutkimusta tarkentavia apukysymyksiä ovat: 

– Minkälaisia toimijoita suunnitteluprosessissa on mukana? 

– Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat? 

– Minkälaisia menettelytapoja vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa käyte-

tään? 

– Minkälainen vaikuttavuus osallistumisella ja vuorovaikutuksella on suunnitte-

luun? 
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– Miten vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi rakentuu, ja miten se rakentuu 

erityisesti kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen 

näkökulmasta? 

Näiden kysymysten avulla vastaan päätutkimuskysymykseeni vuorovaikutuksen 

toteutumisesta ja kehittämismahdollisuuksista pohjoissuomalaisten kuntien suun-

nittelukäytännöissä. 

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni on lähtökohdaltaan monimenetelmällinen61 . Monimenetelmällinen 

tutkimus tarkoittaa metodologiaa62, jossa yhdistetään laadullista ja määrällistä tut-

kimusta. Menetelmien integroinnilla pyritään saamaan parempi ja monipuolisempi 

ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä: menetelmät täydentävät ja vahvistavat toisiaan 

(esim. Creswell 2014: 4, 15, Johnson ym. 2007, sit. Teddlie & Tashakkori 2010: 

19). 

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 

yhdistäminen sekä triangulaatio63 on tietoista (Kivistö 2014: 21). Triangulaatiolla 

pyritään yhdistämään menetelmät käyttökelpoisesti ja tutkimuksen kannalta tarkoi-

tuksenmukaisesti (Jick 2008, sit. Kivistö 2014: 21). Suvi Ronkaisen (2009) mukaan 

                                                        
61 Monimenetelmällisellä tutkimusotteella (mixed methods research) on useita nimityksiä, muun muassa 
multimethod research, multiple methods, mixed research, integrative research ja blended research. 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa alkunsa saaneen monimenetelmällisen tutkimuksen terminologia on 
vakiintunut vasta viime vuosina, ja sisällölliset näkökulmat laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yh-
distämiseen vaihtelevat edelleen. Monimenetelmällisyys on yläkäsite, joka mahdollistaa useat erilaiset 
lähestymistavat. (Kivistö 2014: 15, 20–21, Creswell 2014: 217, Teddlie & Tashakkori 2010: 19.) Mo-
nimenetelmällistä tutkimusta on käytetty useilla eri tutkimusaloilla muun muassa hoito-, käyttäytymis- 
ja yhteiskuntatieteissä (Teddlie & Tashakkori 2010: 32). 
62 Metodologia voidaan määritellä metodien eli tutkimusmenetelmien kokonaisuudeksi, menetelmä-
opiksi. Metodit ovat säännönmukaisia menettelytapoja, aineiston keruu- ja analyysivälineitä asetetun 
päämäärän saavuttamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2009: 183–186, Tuomi & Sarajärvi 2012: 13.) Metodologia 
tarkastelee käytetyn aineiston keruu- ja analyysimetodin järkeä: miten välineitä on käytetty asetetun 
päämäärän saavuttamiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2012: 13). 
63 Norman K. Denzin on erottanut triangulaation neljäksi tyypiksi aineisto-, metodologia-, tutkija- ja 
teoriatriangulaation (Hirsjärvi ym. 2009: 233). Väitöskirjassaan monimenetelmällistä tutkimusta tarkas-
tellut ja toteuttanut Mari Kivistö (2014: 21) toteaa, että aineisto-, tutkija- ja teoriatriangulaatiota voi olla 
ilman monimenetelmällistä tutkimusta. Triangulaatiolla tarkoitetaan tässä siis useiden tutkimusmene-
telmien käyttämistä yhden tutkimusongelman ratkaisemisessa (Teddlie & Tashakkori 2009, sit. Kivistö 
2014: 21). Triangulaatio on siten monimenetelmällisen tutkimuksen metodi (Tashakkori & Teddlie 
2008, sit. Kivistö 2014: 21) eikä triangulaation käyttö itsessään tee tutkimuksesta monimenetelmällistä 
(Sandelowski 2008, sit. Kivistö 2014: 21). Triangulaatiolla pyritään tuottamaan yhtä tutkimusmenetel-
mää hyödyntävään tutkimukseen verrattuna luotettavampaa tietoa (Kivistö 2014: 22). 
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eri menetelmillä tuotettujen aineistojen keskinäisen suhteen tulee olla looginen 

päättelyketju; yhden aineiston tulkintaa koetellaan ja tarkennetaan toisen aineiston 

mahdollisuuksia hyödyntävällä analyysillä. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa 

yhdistetään erilaisia tiedon muotoja64 ja niitä mahdollistavia toimintatapoja eli eri-

laisia tutkimusmenetelmiä tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi (Ronkainen 

2009, Ronkainen ym. 2013). 

Olen toteuttanut eri metodologioihin pohjautuvat aineistonkeruut ja analyysit 

neljässä erillisessä työvaiheessa, jotka ovat liittyneet eri tutkimushankkeisiin65. Yh-

distän tässä tutkimuksessa eri työvaiheissa kerätyt aineistot metodologioittain. Tut-

kimukseni perusasetelma (kuvio 5) noudattaa yhdistävää monimenetelmällistä tut-

kimustyyppiä (convergent parallel mixed methods design), jossa kerätään ja analy-

soidaan laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa, sekä vertaillaan, yhdistetään ja 

tulkitaan niihin pohjautuvia tuloksia molemmille menetelmille yhteisen tutkimus-

ongelman ratkaisemiseksi (Creswell 2014: 219). 

Vaikka työvaiheet ovat olleet erillisiä, ne ovat perustuneet toisiinsa muun mu-

assa aineiston keruussa (Creswell & Plano Clark 2011: 65). Työssäni on siten myös 

perättäisen (sequential) monimenetelmällisen tutkimuksen piirteitä, koska laadul-

linen ja määrällinen tutkimusote ovat olleet vuorovaikutuksessa tutkimusprosessin 

edetessä ennen lopullista vertailevaa ja yhdistävää tutkimusvaihetta.66 

Tutkimuksen ensimmäinen työvaihe vuosien 2007–2008 aikana perustui Ka-

SuKat-tutkimushankkeeseen, joka käsitti laadullisen haastatteluaineiston hankin-

nan ja analyysin. Toteutin sen pohjalta määrällisen kyselyaineiston keruun (tutki-

muksen toinen työvaihe) vuonna 2010 PUDAS-tutkimushankkeessa. Ensimmäisen 

ja toisen työvaiheen muodostamaa kokonaisuutta voidaan nimittää tutkivaksi (ex-

                                                        
64 Tieto voidaan jakaa erilaisiin muotoihin esimerkiksi: 1) faktaan, joka voidaan osoittaa oikeaksi tai 
vääräksi, 2) osaamiseen, joka mahdollistaa jonkin tekemisen ja jossakin toimimisen, 3) tuntemiseen, 
joka on tietoa, joka muodostuu jossakin suhteessa, 4) ymmärtämiseen, joka mahdollistaa kommunikaa-
tion ja perustuu kielelliseen ja kerronnalliseen toimintaan, sekä 5) toimivuuteen, joka on syntynyt teke-
misen kautta tai on osoittautunut toimivaksi käytännössä (Ronkainen ym. 2013). 
65 Alun perin aikomuksenani oli toteuttaa tämä tutkimus laadullisen tutkimusotteen avulla. Uuden PU-
DAS-tutkimushankkeen käynnistyminen vuonna 2009 mahdollisti laajemman tutkimusaineiston keruun, 
ja tein tietoisen päätöksen laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistämisestä (mm. tutkimuskysy-
mysten tarkentumiseen ja aineiston luotettavuuden lisäämiseen liittyen). Monimenetelmällisen tutki-
muksen tarve ilmeni siis tutkimusprosessin edetessä (emergent mixed methods design) (Creswell & 
Plano Clark 2011: 54–55). 
66 Koko tutkimusasetelma voidaan nähdä myös monivaiheisena monimenetelmällisenä tutkimustyyp-
pinä (multiphase mixed methods) (Creswell 2014: 228). 
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ploratory) perätteiseksi monimenetelmälliseksi tutkimukseksi, jossa laadullista tut-

kimusaineistoa ja sen analyysiä on hyödynnetty määrällisen aineiston hankkimi-

sessa (Creswell 2014: 225). 

 

Kuvio 5. Tutkimuksessa käytetyt metodologiat ja tutkimuksen työvaiheet. 

Tämän jälkeen olen täydentänyt tutkimuksen laadullista aineistoa uudella haastat-

teluaineistolla (tutkimuksen kolmas työvaihe), jonka keräys pohjautui vuosien 

2011–2012 aikana käynnissä olleeseen DILACOMI-tutkimushankkeeseen. Työ-

vaihetta voidaan nimittää selittäväksi (explanatory) perätteiseksi monimenetelmäl-

liseksi tutkimukseksi. Määrällisen aineiston analyysin ja tulosten avulla on pyritty 

muodostamaan tutkimuskysymyksiä, joita selittämään on kerätty laadullista aineis-

toa (Creswell 2014: 224). Toisaalta myös tutkimuksen ensimmäisessä työvaiheessa 

kerätty laadullinen aineisto oli apuna kolmannen vaiheen haastatteluiden suunnit-

telussa. 

Toisen ja kolmannen työvaiheen rinnalla toteutettiin vuosina 2009–2011 PU-

DAS-tutkimushankkeeseen liittyviä, monitieteisiä useiden tutkijoiden ja osallistu-

jien välisiä työpajoja (tutkimuksen neljäs työvaihe). Hyödynnän työpajoista synty-

nyttä aineistoa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, ja sen keruu ja analyysi si-

sältyvät laadulliseen tutkimusvaiheeseen (embedded mixed methods) (Creswell 

2014: 226–227). 

Yhdistävän monimenetelmällisen tutkimuksen lähtökohtana on, että laadulli-

nen ja määrällinen tutkimusmenetelmä tuottavat erilaista tietoa. Syntyneitä tuloksia 
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vertaillaan ja yhdistetään siten, että ne täydentävät toisiaan. Menettelytavalla voi-

daan havaita tulosten yhtenäisyyden lisäksi myös eroja. Tiedonkeruussa ja analyy-

sissä hyödynnetään samoja muuttujia ja käsitteitä: niitä tutkitaan sekä laadullisesti 

että määrällisesti. (Creswell 2014: 219–222, 234.) 

Tutkimukseni pääaineisto on laadullisella tutkimusotteella kerätty aineisto, jota 

määrällinen aineisto täydentää. Metodologioiden integraation ja metoditriangulaa-

tion avulla pyrin tuomaan esiin vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöjä monitoi-

mijaisessa kontekstissa. 

4.3 Tutkimusaineistot 

Olen kerännyt tutkimusaineistoa vuorovaikutteisen suunnittelun eri osapuolilta. Ai-

neistoni kattaa suunnitteluorganisaation toimijat eli alueiden käytön suunnittelusta 

vastaavat henkilöt kunnissa ja maakunnan liitoissa (poislukien organisaation johto 

ja luottamuselimet), sekä suunnitteluviranomaiset eli alueiden käytön suunnitte-

lusta vastaavat henkilöt ELY-keskuksissa. Lisäksi aineistoa on kerätty tietyltä suun-

nittelun osallisryhmältä eli kaivosyhtiöiden edustajilta, sekä konsulttisuunnitteli-

joilta, jotka ovat tekemisissä kuntien alueiden käytön suunnittelun mutta myös kai-

voshankkeen suunnittelun kanssa. Erilaisten näkökulmien tuottaman kuvan kautta 

pyrin muodostamaan monipuolisen ymmärryksen tutkittavasta ilmiöstä eli vuoro-

vaikutteisen suunnittelun käytännöistä. 

Tutkimusaineiston keruussa on käytetty eri metodeja tuottamaan erilaista tietoa 

(taulukko 4). Laadullisella aineistolla pyrin hahmottamaan erityisesti pehmeään 

vuorovaikutteisen suunnittelun perusrakenteeseen liittyviä suunnittelukäytäntöjä 

(laadullisen tiedon tavoite), joita tarkastellaan alueiden käytön suunnittelun ja kai-

vostoiminnan yhteensovittamisen näkökulmasta. Määrällinen aineisto tuottaa tie-

toa kovan perusrakenteen suunnittelukäytännöistä yleisellä tasolla (määrällisen tie-

don tavoite). Laadulliseen aineistoon pohjautuvien kuntatoimijoiden pehmeiden 

käytäntöjen tarkastelussa sivutaan myös lakisääteisten kovien käytäntöjen toteutu-

mista. Eri tutkimusmetodeilla tuotettujen aineistojen analyysin sekä tulosten ver-

tailun, yhdistämisen ja tulkinnan avulla pyrin tuottamaan tietoa pehmeän ja kovan 

perusrakenteen suunnittelukäytäntöjen yhdistämisestä (monimenetelmällisen tie-

don tavoite), eli vastaamaan päätutkimuskysymykseeni vuorovaikutuksen toteutu-

misesta ja kehittämisestä kuntien suunnittelukäytännöissä. 
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Taulukko 4. Eri tutkimusaineistojen tuottamat tiedot ja niihin liittyvät tavoitteet. 

Tiedon tavoitteet Tutkimusaineistojen tuottama tieto 

Laadullinen 

aineisto 

Määrällinen 

aineisto 

Monimenetelmällinen 

aineisto 

Teemahaastattelut Työpajat Kysely 

Laadullisen tiedon tavoite 

Pehmeän perusrakenteen 

suunnittelukäytäntöjen 

selvittäminen 

x x   

  

Määrällisen tiedon tavoite 

Kovan perusrakenteen 

suunnittelukäytäntöjen 

selvittäminen 

  x  

  

Monimenetelmällisen tiedon tavoite 

Pehmeän ja kovan 

perusrakenteen suunnittelu-

käytäntöjen yhdistämiseen 

vastaaminen 

   x 

4.3.1 Teemahaastattelut 

Keräsin tutkimuksen ensimmäisessä ja kolmannessa työvaiheessa laadullista tutki-

musaineistoa haastattelumenetelmän avulla. Tutkimushaastattelu nähdään syste-

maattisena ja tavoitteellisena tiedonkeruumuotona, jonka avulla pyritään saamaan 

mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja henkilöiden subjektiivisista koke-

muksista tietyistä asioista ja tilanteista (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47, Hirsjärvi ym. 

2009: 207–208). Haastattelumenetelmä mahdollistaa myös haastateltavan puheen 

sijoittamisen laajempaan kontekstiin. Lisäksi menetelmä on joustava; haastatteli-

jalla on mahdollisuus suunnata ja syventää tiedonhankintaa haastattelutilanteessa 

esimerkiksi kysymällä tarkentavia lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 34–

35.) 

Hyödynsin tiedonkeruussa teemahaastattelumenetelmää, jossa haastattelu koh-

dennetaan teemoihin, jotka haastattelija määrittelee tutkittavana olevan ilmiön 

alustavan selvityksen perusteella. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu mene-

telmä. Haastattelun teema-alueet ovat samat kaikille haastateltaville, mutta esimer-

kiksi teemojen käsittelyjärjestys voi vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48.) 
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Tässä työssä hyödynnettävä haastatteluaineisto käsittää tutkimuksen ensim-

mäisessä työvaiheessa vuosien 2007–2008 aikana KaSuKat-hankkeessa (11 kpl) ja 

tutkimuksen kolmannessa työvaiheessa vuosina 2011–2012 DILACOMI-hank-

keessa (14 kpl) kerätyn materiaalin, joka muodostuu alueiden käytön suunnittelusta 

vastanneiden kuntien, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kaivosyhtiöiden ja 

konsulttisuunnittelijoiden edustajien haastatteluista (25 kpl). 

Haastattelupaikkakunnat ja maakunnat valikoituivat hankkeiden yhteistyö-

kumppaneiden67 mukaan. KaSuKat-hankkeessa tarkasteltiin Kainuuta (kaksi koh-

dekuntaa, maakunnan liitto ja silloinen ympäristökeskus), Lappia (silloinen ympä-

ristökeskus, kohdekunnan edustaja ei osallistunut sähköpostihaastatteluun) ja Poh-

jois-Pohjanmaata (yksi kohdekunta, maakunnan liitto ja silloinen ympäristökeskus). 

DILACOMI-hankkeessa tutkimuskohteena oli ensisijaisesti Lappi (3 kohdekuntaa, 

maakunnan liitto ja ELY-keskus). 

Haastattelujen teemat käsittelivät menettelytapoja osallistuvassa ja vuorovai-

kutteisessa alueiden käytön suunnittelussa yleis- ja paikallistasolla sekä niiden toi-

mintamuotojen suhdetta. Teemoissa sivuttiin myös eri suunnitteluvaiheessa ollei-

den kaivoshankkeiden ja alueiden käytön suunnittelun limittymistä toisiinsa, sekä 

eri toimijoiden ja suunnittelujärjestelmän roolia prosesseissa. Kullekin vastaajaryh-

mälle laadittiin omat teemahaastattelurungot, jotka ovat liitteenä tutkimuksen lo-

pussa (liite 2). Haastattelulomakkeissa esitettiin ennalta myös mahdollisia lisäky-

symyksiä, joiden avulla teemoja voitiin syventää. 

Tutkimuksen ensimmäisessä työvaiheessa suoritin kasvotusten kymmenen 

haastattelua ja sähköpostin avulla yhden henkilön haastattelun. Kaksi kasvotusten 

tapahtuneista haastatteluista oli parihaastatteluja, koska läsnä oli samaan aikaan 

kaksi haastateltavaa. 

Tutkimuksen kolmannessa työvaiheessa teemahaastattelurunko tarkentui. DI-

LACOMI-hankkeessa työskennellyt projektitutkija Helena Illikainen muokkasi 

avustuksellani haastattelurunkoa kaivostematiikan osalta. Perehdytin projektitutki-

jan tutkimuksen ensimmäisessä työvaiheessa laadittuun haastattelurunkoon, jotta 

hän ymmärtäisi sen sisällön samansuuntaisesti kanssani. Illikainen suoritti neljä pu-

helinhaastattelua ja yhden sähköpostihaastattelun. Lisäksi muokkasin teemahaas-

tattelurunkoa projektitutkijan suorittamien haastatteluiden jälkeen tutkimuksen toi-

sen työvaiheen määrällisen aineiston analyysin perusteella. Muokkaus vaikutti eri-

tyisesti kaivosyhtiöiden edustajien ja konsulttisuunnittelijoiden haastatteluteemoi-

hin, joista tein seitsemän sähköpostihaastattelua ja yhden kasvokkain tapahtuneen 

                                                        
67 Yhteistyökumppaneita edustaneiden henkilöiden osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista. 
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haastattelun. DILACOMI-hankkeen monitieteiset tutkijat sekä kunnan ja kaivos-

yhtiön edustajat osallistuivat myös ryhmähaastatteluun, joka esiintyy aineistossani 

yhtenä kaivosyhtiön edustajan haastatteluna. 

Kasvokkain tapahtuneet teemahaastattelut suoritettiin haastateltavien työpai-

koilla yhtä haastattelua lukuun ottamatta, joka tapahtui arkkitehtuurin osaston ti-

loissa. DILACOMI-hankkeeseen liittynyt ryhmähaastattelu tapahtui kuntavierailun 

yhteydessä. Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista tuntiin ja ne nau-

hoitettiin. Haastattelun sanatarkka litterointi tapahtui mahdollisimman pian haas-

tattelutilanteen jälkeen. Sähköpostitse suoritetut haastattelut tarkistettiin ja tarvitta-

essa pyydettiin lisätietoa vastauksista. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä noin 

140 sivua. 

Haastatteluaineistossa on edustettuna eri työtehtävissä toimivia henkilöitä seu-

raavasti: 

– 7 kuntien edustajaa, 

– 4 maakunnan liittojen edustajaa, 

– 4 ELY-keskusten edustajaa, 

– 4 kaivosyhtiöiden edustajaa, 

– 6 konsulttisuunnittelijoiden edustajaa.  

Haastatelluista oli naisia 7 (28 %) ja miehiä 18 (72 %). Haastateltujen anonymitee-

tin vuoksi henkilöiden taustatietoja tai työskentelypaikkakuntia ei mainita. Tehtä-

vänimikkeitä käsitellään yleisellä tasolla. Osa haastatelluista henkilöistä on sittem-

min voinut vaihtaa työpaikkaa tai jäädä eläkkeelle. Tässä tutkimuksessa esiintyvät 

suorat haastattelulainaukset eivät myöskään ole tunnistettavissa, vaan ne on tarvit-

taessa muutettu yleiskielisiksi asiasisältöä tai tulkintaa muuttamatta. 

4.3.2 Kyselytutkimus 

Keräsin tutkimuksen toisessa työvaiheessa määrällisen tutkimusaineiston kysely-

menetelmän avulla. Kyselyaineisto kootaan standardoidusti tietyltä kohdejoukolta 

eli asioita kysytään täsmälleen samalla tavalla kaikilta vastaajilta. Kyselytutkimuk-

sen avulla voidaan kerätä laaja aineisto niin vastaajien lukumäärän kuin kysyttävien 

kysymysten suhteen. Toisaalta kyselytutkimuksen aineisto voi jäädä pinnalliseksi 

ja vastausprosentti vaatimattomaksi. (Hirsjärvi ym. 2009: 195.) 

Lomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla voidaan tehostaa 

tutkimuksen onnistumista (Hirsjärvi ym. 2009: 198, Vehkalahti 2014: 20). Kuntien 
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vuorovaikutteiseen suunnittelukäytäntöön liittyvän laajan tutkimusaineiston kerää-

minen on haasteellista, koska käytäntöjä koskevia tietoja ei koota tai tallenneta sys-

temaattisesti. Kuten Bäcklund (2007: 19) huomauttaa, kuntatasolla ei ole olemassa 

lakisääteistä velvoitetta tehdä osallistumiseen liittyvää strategiaa, arvioida nykyisiä 

käytäntöjä tai kirjata käytössä olevia menetelmiä. Siksi olen soveltaen hyödyntänyt 

kyselytutkimuslomakkeen laadinnassa ympäristöministeriön (Roininen ym. 2003, 

Wallin & Ristisuo 2005) ja Suomen Kuntaliiton (Arola 2002, Suomen Kuntaliitto 

2010) aiemmin toteuttamia kyselyjä, jotka liittyvät olennaisesti tutkimukseni aihe-

piiriin68 . Kysymysten teemat pohjautuvat myös ympäristöministeriön osallistu-

mista yleis- ja asemakaavoituksessa käsittelevään oppaaseen (Tulkki & Vehmas 

2007). 

Toteutimme alkuvuodesta 2010 PUDAS-hankkeeseen liittyneen kyselyn yh-

dessä tohtorikoulutettava Johanna Nuojuan kanssa. Kysely kehitettiin siten, että se 

palveli molempien väitöskirjatutkijoiden tarpeita. Lomakkeen kysymykset 13–76 

liittyivät ensisijaisesti minun työhöni. Kysymykset käsittelivät vastaajan työsken-

telytapoja ja yhteistyötahoja, kaavoitusprosessia ja siihen liittyvää vuorovaikutusta 

sekä yleisesti osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja. Kysymykset 

77–84 liittyivät ensisijaisesti Nuojuan työhön ja käsittelivät internetpohjaisten kes-

kustelufoorumien merkitystä vuorovaikutteisessa suunnittelussa. Vastaajien tausta-

tiedot kysymyksissä 1–8, työskentelypaikkakuntaa kuvaavat kysymykset 9–12 

sekä avoin kysymys 85 vapaasta kommentointimahdollisuudesta tuottivat tietoa 

molempiin tutkimuksiin. Kyselylomake ja siihen liittynyt saatekirje ovat liitteenä 

tutkimuksen lopussa (liitteet 3 ja 4). 

Yhdenvertaisesti asetetut kysymykset tuottavat vertailukelpoista tutkimusai-

neistoa, mutta aiemmin laadittuja kyselylomakkeita ei voi mekaanisesti siirtää mit-

tariksi uuteen tutkimukseen. Tutkija operationalisoi eli tulkitsee teorian, tutkimus-

aiheen ja -ongelman välisiä yhteyksiä ja muuttaa niihin liittyviä käsitteitä kysely-

lomakkeen kysymyksiksi siten, että ne ovat tutkimuksen kohderyhmän ymmärret-

tävissä. (Vilkka 2007: 42, 44, 70.) Valitsin ympäristöministeriön ja Suomen Kun-

taliiton aiemmin toteuttamista kyselyistä omaan tutkimusintressiini soveltuvia ky-

symyksiä. Muutin kysymysten sisältöä ja muotoilua tutkimukseeni sopivaksi, ja 

muokkasin niitä suunnittelun toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten 

vuoksi. Lisäsin joihinkin kysymyksiin myös vastausvaihtoehtoja, jotta vastaukset 

                                                        
68 Tutkimuslomake tai kyselylomake ei ylitä teoskynnystä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015). 
Tutkimukseni otos poikkeaa ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton toteuttamien kyselyiden otok-
sista. 
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palvelisivat paremmin tutkimusintressiäni. Osa kyselylomakkeen kysymyksistä oli 

itse laatimiani. Tarkempi jaottelu kysymysten pohjautumisesta eri lähteisiin on 

koottu liitteeseen 5. 

Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä (suljettu ja strukturoitu), seka-

muotoisia kysymyksiä, Likertin asteikkoja 69  sekä avoimia kysymyksiä (Vilkka 

2007: 67–69). Lomake esitestattiin kahdella henkilöllä, joista toinen ei varsinaisesti 

tuntenut tutkimuksen aihepiiriä. Tämän avulla pyrittiin löytämään mahdolliset ky-

symysten muotoiluun ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät puutteet. 

Kysely (saatekirje, kyselylomake, palautuskuori) toteutettiin postikyselynä, 

joka lähetettiin Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueiden käytön 

suunnittelusta vastanneille henkilöille (n=131). Kyselyn otoksen valinta perustui 

tekemääni selvitykseen, joka pohjautui internetissä kuntien kotisivuilla olleisiin yh-

teystietoihin. Kysely lähetettiin kaikille alueiden käytön suunnittelun kanssa teke-

misissä olleille henkilöille, joten yhteen kuntaan saattoi mennä useampi kysely. 

Otannassa oli myös 7 aluearkkitehtiä, jotka saattoivat työskennellä useamman kun-

nan alueella. Heitä pyydettiin vastaamaan päätyöskentelypaikkakuntansa mukaan. 

Kyselylomakkeiden kopioinnissa ja postituksessa sekä vastausten koodauksessa oli 

apuna tutkimusavustaja Kalle Oiva. Laadimme Nuojuan kanssa ohjeistuksen kyse-

lylomakkeen pohjalta muodostetun havaintomatriisin luomiselle. Koodaustyön 

edettyä teimme tarkistuksia havaintotiedoston rakenteeseen. Monivalintakysymyk-

set, Likertin asteikot ja soveltuva osa sekamuotoisista kysymyksistä koodattiin nu-

meerisesti. Avovastaukset kirjoitettiin sanasta sanaan70, ja ne muodostuivat osaksi 

laadullista tutkimusaineistoa. 

Kyselylomakkeen palautti ensimmäisellä kierroksella 39 henkilöä ja uusinta-

kierroksen jälkeen 15 henkilöä. Kokonaispalautusmäärä oli siten 54 kyselyä, ja vas-

tausprosentiksi muodostui 41 %. Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä kyselytutki-

musaineisto käsittää 53 vastausta (40,5 %)71. Kyselytutkimusaineistoa käsitellään 

siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Avovastauksiin pohjautuvat lainauk-

set on myös tarvittaessa muutettu yleiskielisiksi asiasisältöä tai tulkintaa muutta-

matta. 

                                                        
69 Likertin asteikko on järjestysasteikko, jota käytetään mielipideväittämissä (asteikon keskikohdasta 
lähtien toiseen suuntaan samanmielisyys kasvaa ja toiseen samanmielisyys vähenee) (Vilkka 2007: 46). 
70 Kyselyn avovastaukset kirjoitettiin MS Word -tiedostoiksi siten, että yhden henkilön vastaukset muo-
dostivat yhden tiedoston, joka nimettiin tutkimusnumerolla. Numerointi mahdollisti vastaajien tausta-
muuttujien (mm. sukupuoli, ikä, koulutustausta) tuonnin SPSS-tilasto-ohjelmasta laadullisen tutkimus-
aineiston NVivo-analyysiohjelmaan. 
71 Poistin yhden kyselyvastauksen analyysiaineistosta, koska kysymyksiin ei ollut vastattu. Vastaajan 
kommentin mukaan kysymykset olivat liian vaikeita vastattaviksi henkilön lyhyen työuran vuoksi. 
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Vastanneista (taulukko 5) oli naisia 14 (26 %) ja miehiä 39 (74 %). Enemmistö 

vastanneista työskenteli Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa noin neljännes ja Kai-

nuussa noin viidennes. Vastauksia tuli eniten (38 %) keskisuurista eli 6001–20 000 

asukkaan kunnista. Vastanneista 34 % oli pienistä eli enintään 6000 asukkaan kun-

nista ja 28 % suurista eli yli 20 000 asukkaan kunnista. 

Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden jakaumat työskentelypaikkakun-

nittain ja kunnan asukasluvun perusteella. 

Muuttuja Nainen Mies Yhteensä  % vastanneista 

Työskentelypaikkakunta (n=53)     

Kainuu 4 (29 %) 6 (15 %) 10 19 % 

Lappi 1 (7 %) 11 (28 %) 12 23 % 

Pohjois-Pohjanmaa 9 (64 %) 22 (56 %) 31 59 % 

Yhteensä 14 (100 %) 39 (100 %) 53  

Kunnan asukasluku (n=53)     

Enintään 6000 2 (14 %) 16 (41 %) 18 34 % 

6001–20 000 6 (43 %) 14 (36 %) 20 38 % 

Yli 20 001 6 (43 %) 9 (23 %) 15 28 % 

Yhteensä 14 (100 %) 39 (100 %) 53  

4.3.3 Toimintatutkimus 

Tutkimuksen neljännen työvaiheen aineisto pohjautuu vuosien 2009–2011 PU-

DAS-tutkimushankkeen aikana järjestettyihin neljään työpajaan (kuvio 6), joissa 

tutkijat ja käytännön suunnittelijat visioivat yhdessä teknologiatuettua jatkuvan 

vuorovaikutuksen mahdollistavaa suunnitteluprosessia. Menettelytapa perustui toi-

mintatutkimukselliseen otteeseen, jossa yhdistettiin tutkimusta ja kehittämistä. 

Toimintatutkimuksen lähtökohtana on reflektiivinen ajattelu, jonka avulla py-

ritään ymmärtämään uudenlaista toimintaa ja sitä kautta kehittämään ihmisyhteisön 

toimintatapoja tai yhteistyötä. Menettelytapa on yleinen myös uusien teknologioi-

den käyttöönoton tutkimuksessa. (Ronkainen ym. 2013: 69–70, Heikkinen 2001: 

175.) 
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Kuvio 6. Toimintatutkimuksellisten työpajojen eteneminen. 

Toimintatutkimusta kuvataan usein ajassa eteneväksi spiraalimaiseksi tapahtuma-

ketjuksi, jossa toiminta ja ajattelu liittyvät toisiinsa peräkkäisiksi suunnittelun, toi-

minnan, havainnoinnin, reflektion ja uudelleensuunnittelun sykleiksi. Todellisuu-

dessa toimintatutkimuksen vaiheet limittyvät toisiinsa, eikä niitä voida erottaa tar-

kasti. Spiraaliin voi myös muodostua sivuspiraaleja asioista, jotka nousevat esiin 

uusina ja ennakoimattomina ongelmina ja tutkimustehtävinä toimintatutkimuksen 

aikana. (Heikkinen 2001: 177–178.) 

Osapuolten välinen yhteistyö on toimintatutkimuksessa olennaisessa asemassa. 

Tutkijalla on kaksoisrooli. Hän on prosessin käynnistäjä, joka hyödyntää tutki-

musta muutoksen tuottajana. Toisaalta tutkijan pitää pystyä seuraamaan prosessia 

ja keräämään siitä tietoa. Myös tutkittavilla tulisi olla aktiivinen vaikuttamismah-

dollisuus toimintatutkimuksen valintoihin sen eri vaiheissa. (Ronkainen ym. 2013: 

69.) 

Ensimmäisessä työpajassa syksyllä 2009 PUDAS-tutkimusryhmä (yhteensä 8 

osallistujaa) pohti vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kehittämiseen liittyviä 

vaatimuksia kansalaisten ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Työpajassa hahmotet-

tiin suunnitteluprosessin ideaalia, ja sitä miten nykyistä tilannetta voitaisiin paran-

taa kehittyneen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Työpajan pohjalta muodostet-

tiin ensimmäinen käsikirjoitus kuvitteellisesta tulevaisuuden vuorovaikutteisen 

suunnitteluprosessin visiosta. 

Toisessa työpajassa syksyllä 2010 visiota suunnittelutyön tulevaisuudesta työs-

tettiin yhdessä monialaisten suunnittelijoiden72 ja PUDAS-tutkimusryhmän kanssa 

                                                        
72 Työpajaan osallistui toimijoita Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, Pohjois-Poh-
janmaan liitosta ja kaupunkisuunnitteluun liittyvistä tutkimushankkeista Oulun yliopistosta. Mukana oli 
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(yhteensä 12 osallistujaa). Työpajan aluksi tutkimusryhmä esitteli PUDAS-hank-

keen ja vision alustavat hahmotelmat. Lisäksi kerroimme Johanna Nuojuan kanssa 

kyselytutkimukseen perustuvia ensimmäisiä havaintojamme. Esitysten pohjalta 

käydyn keskustelun lisäksi osallistujat kommentoivat kehitettyä visiota omien ko-

kemustensa pohjalta. He myös testasivat kuvitteellisen suunnittelutehtävän avulla 

teknologiasovelluksia pienryhmissä maastossa ja tietokoneen äärellä. Työpajan lo-

puksi osallistujia pyydettiin täyttämään palautelomake (ks. liite 7) visiosta ja tek-

nologioiden kehityksestä (yhteensä 5 palautusta). 

Keväällä 2011 järjestetyssä kolmannessa työpajassa PUDAS-tutkimusryhmä 

(yhteensä 7 osallistujaa) kehitti visiota eteenpäin edellisen suunnittelijatyöpajan tu-

losten ja omien tutkimuksellisten näkökulmiensa pohjalta. Lopullisen vision esi-

tysformaatiksi päätettiin diaesitys73, jonka käsikirjoituksen laadinta käynnistettiin. 

Käsikirjoituksen pohjalta tehtiin ensimmäinen luonnos diaesityksestä, jota muokat-

tiin ja täydennettiin tutkimusryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella. Val-

miissa visiossa havainnollistettiin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän mukai-

sen, kuvitteellisen teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin etene-

minen asukasosallistujien ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Esityksessä käytettiin 

tekstiä sisältäneiden diojen lisäksi valokuvia, jotka kuvattiin kaupunkiympäristössä 

ja suunnitteluorganisaatiossa oikeiden toimijoiden (kaavoittaja, muut suunnittelijat, 

asukasosalliset74 ) ja PUDAS-tutkimusryhmän yhteistyönä. Suunnitteluorganisaa-

tion toimijat kommentoivat valmistunutta visiota, ja lopullinen visio esitettiin Ark-

kitehtuuritutkimuksen päivien yhteydessä Oulussa syksyllä 2011. 

PUDAS-tutkimusryhmä järjesti osana Arkkitehtuuritutkimuksen päiviä kai-

kille avoimen työpajan (neljäs työpaja, yhteensä 12 osallistujaa), jossa pohdittiin 

teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnittelun tulevaisuutta. Työpajan aluksi esi-

tettiin tutkimusryhmän kehittämä visio, ja osallistujien kanssa keskusteltiin vision 

herättämistä ajatuksista ja vuorovaikutteisen suunnittelun vaatimuksista. Osallistu-

jia, jotka olivat suunnittelun ja suunnittelun tutkimuksen ammattilaisia, pyydettiin 

täyttämään visioon liittyvä palautelomake (ks. liite 8, yhteensä 4 palautusta). 

Työpajojen tuloksilla oli selvä vaikutus tutkimusprosessin seuraavaan vaihee-

seen eli prosessi eteni suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin, reflektoinnin ja uu-

                                                        
myös muutama Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Kuntasuunnittelun kurssille osallistunut opis-
kelija. 
73 Lopullisen vision diaesitys sisälsi 86 diaa, jotka vaihtuivat automaattisen ajastuksen mukaan. 
74 Vision kuvaamisessa tutkimusryhmää avusti kolme toimijaa Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympä-
ristöpalveluista (suunnitteluorganisaatio) sekä seitsemän yksityishenkilöä. 
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delleensuunnittelun sykleinä. Työpajamenettelytapa poikkesi toimintatutkimuksel-

lisesta otteesta siinä mielessä, että työpajojen osallistujat eivät varsinaisesti muut-

taneet vuorovaikutteisen suunnittelun toimintatapojaan tai hyödyntäneet kehitet-

tyjä teknologiasovelluksia päivittäisissä työtehtävissään. Työpajat tarjosivat osal-

listujille reflektiivisen tarkastelutavan, jonka avulla henkilö saattoi pohtia omaa toi-

mintaansa ja ajatteluansa uudesta näkökulmasta (Heikkinen 2001: 175–176). Osal-

listuja saattoi käynnistää reflektion pohjalta PUDAS-toimintatutkimusspiraaliin 

liittyvän sivuspiraalin, jossa hän kehitti uusia vuorovaikutteisen suunnittelun toi-

mintatapoja työskentelyorganisaatiossaan. 

PUDAS-työpajojen pääkoordinaattorina toimi projektipäällikkö Tonja Molin-

Juustila. Työpajoihin kutsutut osallistujat ja työpajojen sisältö suunniteltiin tutki-

musryhmässä siten, että ne hyödyttivät kaikkia tutkimuksen osapuolia. Osallistuin 

tutkimusryhmän jäsenenä työpajojen sisällön suunnitteluun ja valmisteluun, osal-

listujien valintaan sekä vision kehittämiseen. Erityisesti toisessa työpajassa kan-

nustin osallistujia reflektoimaan omaa toimintaansa suhteessa esittämiini kysely-

tutkimuksen tuloksiin. Toisaalta olen toiminut työpajoissa ulkopuolisena asiantun-

tijana tehden havaintoja ja keräten materiaalia. 

Toimintatutkimus voidaan nähdä tutkimusstrategisena lähestymistapana, jossa 

käytetään välineinä erilaisia tutkimusmenetelmiä (Heikkinen 2001: 170). Hyödyn-

nän työpajoista syntynyttä aineistoa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, ja sen 

keruu ja analyysi sisältyvät laadulliseen tutkimusvaiheeseen. Työpajat videoitiin tai 

äänitettiin75. Syksyllä 2010 järjestetyn toisen työpajan videoaineisto on myös litte-

roitu sanatarkasti. Tässä työssä hyödynnettävä aineisto käsittää muistiot, litteroin-

nit, palautelomakkeet ja tekemäni muistiinpanot eri työpajoista. Olen tarvittaessa 

hyödyntänyt myös videomateriaalia ja äänitallenteita. 

Työpajoihin osallistui eri-ikäisiä naisia ja miehiä, joilla oli erilaisia alueiden 

käytön suunnitteluun liittyviä työtehtäviä. Osallistujien kokoonpano vaihteli työ-

pajoittain. Yksi henkilö osallistui kahteen työpajaan. Osallistujien anonymiteetin 

vuoksi henkilöiden tarkempia tietoja ei mainita. 

                                                        
75 Työpajoihin osallistuneilta henkilöiltä pyydettiin vapaaehtoinen kirjallinen suostumus kuvaamiseen 
ja äänen taltiointiin sekä aineiston käyttämiseen tutkimustarkoituksissa. 
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4.4 Tutkimusaineistojen analyysit 

4.4.1 Laadullinen aineisto 

Laadullisen aineiston tarkastelu pohjautuu sisällönanalyysiin, jonka avulla analy-

soidaan dokumentteja (esim. haastatteluaineistoa) systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Aineisto järjestetään sisällönanalyysissa tiiviiseen ja selkeään muotoon siten, että 

aineiston sisältämä informaatio säilyy. Analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja 

selvä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston käsittely perustuu tutkijan loogiseen 

päättelyyn ja tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2012: 103, 108.) 

Analysoin laadullisen tutkimusaineiston tietokoneavusteisessa QSR NVivo -

ohjelmassa, joka on apuväline analyysin toteuttamisessa. Ohjelma mahdollistaa ai-

neiston lukemisen ja samanaikaisten muistiinpanojen ja huomioiden tekemisen, 

jotka säilyvät tallennettuina ohjelmassa koko tutkimusprosessin ajan (Korkiakan-

gas ym. 2009: 217). Perustin NVivo-ohjelmassa kullekin laadulliselle aineistolle 

(haastatteluaineistolle, kyselyn avovastauksille, työpajojen aineistolle) oman pro-

jektin, joka sisälsi kaiken siihen liittyvän aineiston (esim. MS Word -litterointitie-

dostot), työn ja tulkinnan (esim. muistiinpanot, huomiot, koodaukset). Analyysin 

aluksi luin kunkin projektin aineiston läpi useita kertoja. Aineistojen tarkemmassa 

analyysissä käytin erilaisia lähestymistapoja. 

Haastatteluaineiston koodaus perustui sisällönanalyysiin, jossa etsin tutkimus-

kysymysten kannalta olennaisia ilmauksia (esim. sanoja, lauseita). Ryhmittelin 

näitä alkuperäisiä tekstikohtia teemahaastattelujen teemojen mukaan. Muodostin 

tarvittaessa myös uusia teemoja esimerkiksi ilmauksien samankaltaisuuksien tai 

erojen perusteella. Nimesin uudet teemat sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Tar-

kastelin aineistoa myös vastaajaryhmittäin (esim. kunnan kaavoittajat, maakunnan 

liiton edustajat jne.). Tekstikohdat saattoivat kuulua useaan eri teemaan. Jatkoin 

teemojen ryhmittelyä ala- ja yläteemoiksi. 

Kyselyn avovastausten analyysi noudatti samanlaista periaatetta. Koodasin 

avovastaukset kyselylomakkeen kysymysten mukaan niin sanotuksi puurungoksi. 

Ryhmittelin vastauksista tutkimuskysymysten kannalta olennaisia ilmauksia noo-

deiksi (eli teemoiksi), joille muodostin ala- ja ylänoodeja. Tarkastelin vastauksia 

vastaajan taustamuuttujien mukaan (mm. työskentelypaikkakunnan koon perus-

teella), jotka toin määrällisen aineiston analyysiin tarkoitetusta SPSS-ohjelmasta. 

Työpajojen aineiston analyysi käsittää muistiot, litteroinnit ja työpajoihin osal-

listuneiden henkilöiden palautelomakkeiden avovastaukset, joista tein huomioita ja 
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teemoittelua NVivo-ohjelmassa. Tarvittaessa tarkistin asioita myös videomateriaa-

lista ja äänitallenteista. Tarkastelin palautelomakkeiden analyysissä erityisesti vuo-

rovaikutteiseen suunnitteluprosessiin liittyviä vastauksia, eikä PUDAS-hankkeessa 

kehitettyjä yksittäisiä teknologioita koskevia palautteita huomioida tässä työssä. 

4.4.2 Määrällinen aineisto 

Käytin tutkimuksen määrällisen aineiston analyysiin IBM SPSS Statistics -ohjel-

maa. Tarkistin aineiston koodauksen selailemalla havaintomatriisin sisältämiä tie-

toja sekä tekemällä yksittäisten muuttujien perustarkasteluja. Luokittelin uusia 

muuttujia joihinkin kysymyksiin. Hyödynsin muuttujien tarkemmassa analyysissä 

frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä ristiintaulukointia. Tulosten havainnollista-

miseksi olen tehnyt tutkimuksen kannalta tärkeimmistä tuloksista vaakapylväsku-

vioita. Likertin asteikollisten kysymysten mielipideasteikkoja on myös yhdistetty 

tuloksen selventämiseksi. Tein myös mielenkiintoisimmista muuttujista ei-para-

metrisiä testejä (Mann-Whitneyn U-testi, Kruskal-Wallisin-testi) tutkiakseni tilas-

tollista merkitsevyyttä. (Heikkilä 2014: 140–141, 217–219.) 

Ristiintaulukointi on tehty kaikista muuttujista ja tutkimuksen kannalta olen-

naisista taustamuuttujista eli vastaajan sukupuolen, iän, koulutustaustan, työsken-

telyajan, työskentelypaikkakunnan asukasluvun ja työskentelymaakunnan mukaan. 

Ristiintaulukointi osoitti, että tutkimukseni kannalta olennaiset tulokset liittyvät 

vastaajan työskentelypaikkakunnan kokoon (liite 6) eivätkä niinkään vastaajien 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Tästä syystä tarkastelen vastaajien henkilökoh-

taisia ominaisuuksia vain heidän taustatietojensa kuvailussa. Tutkimukseni pyrkii 

selvittämään erityisesti kuntatoimijoiden käytännön työtä vuorovaikutuksen näkö-

kulmasta. Tämän vuoksi määrällisen aineiston tuloksissa keskitytään tutkimuksen 

kannalta olennaisiin kysymyksiin, eikä kysymysten 42–58 tuloksia esitellä tässä 

tutkimuksessa. 

4.4.3 Monimenetelmällinen aineisto 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttaminen edellyttää monimenetelmällistä lähestymis-

tapaa. Laadullinen ja määrällinen aineisto on analysoitu erikseen. Analyyseissä on 

käytetty samoja teemoja ja muuttujia, mikä mahdollistaa monimenetelmällisen ai-

neiston rinnakkaisvertailun ja yhdistämisen. (Creswell 2014: 222–223.) Laadulli-

nen ja määrällinen tutkimusaineisto tuodaan yhteen luvussa seitsemän. 
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4.5 Tutkimusaineistojen konteksti 

Tutkimusaineistoni kohdistuu Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntiin, 

joissa kuutta kaupunkia (Kajaani, Kemi, Oulu, Raahe, Rovaniemi, Tornio) lukuun 

ottamatta on alle 20 000 asukasta (liite 1). 

Osa Pohjois-Suomen kunnista on asukasluvultaan kasvavia, mutta suurim-

massa osassa kuntia väestö vähenee. Esimerkiksi Kainuussa kaikki kunnat ovat me-

nettäneet asukkaita viiden viime vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaalla kasvavat 

Oulun lähikunnat sekä pienemmät kaupunkiseudut. Lapissa asukasluku on noussut 

Rovaniemen ohella myös joissakin pienissä kunnissa, esimerkiksi Enontekiöllä. Ti-

lastokeskuksen (2015) luokituksen mukaan Pohjois-Suomen 59 kunnasta suurin 

osa on maaseutumaisia kuntia (yht. 38 kuntaa). Taajaan asuttuja kuntia on kolme-

toista ja kaupunkimaisia kuntia kahdeksan. 

Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoiset alueet ovat Euroopan laajimpia harvaan 

asuttuja alueita. Näiden alueiden erityispiirteet liittyvät muun muassa ympäristöön 

ja ilmastoon sekä väestöön: väestö vanhenee ja vähenee. Myös työttömyys hanka-

loittaa alueiden kestävää kehitystä, koska kasvavat kaupunkiseudut houkuttelevat 

työperäisiä muuttajia, etenkin nuoria. Lisäksi pohjoiset alueet poikkeavat esimer-

kiksi Keski-Euroopan alueista pitkien välimatkojen vuoksi. (Roto ym. 2014.) Poh-

jois-Suomessa lähimpiin palveluihin voi olla useampi sata kilometriä matkaa. 

Alueen elinvoimaisuus perustuu usein elinkeinoelämän kehittämiseen. Kaivos-

teollisuus on ollut yksi viime vuosina Suomessa investoivista aloista (Kokko 2014), 

ja se nähdään pohjoisten alueiden potentiaalisena kestävän taloudellisen kasvun li-

sääjänä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa (valtioneuvoston kanslia 2015). Suomen 

nostaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kaivan-

naisteollisuuden edelläkävijäksi76 on ollut työ- ja elinkeinoministeriön strategisena 

ohjelmana ja kärkihankkeena hallitusohjelman painopistealueiden mukaisesti (työ- 

ja elinkeinoministeriö 2013). Kestävän kaivostoiminnan ja arvoketjujen kehittämi-

nen on merkittävässä asemassa myös esimerkiksi Pohjois-Suomen strategiassa 

(Pohjois-Suomen neuvottelukunta 2014) sekä maakuntien maakuntaohjelmissa ja -

suunnitelmissa. 

Suomen peruskallio ja maaperä ovat kaivostoiminnan kannalta suotuisaa toi-

mintaympäristöä, ja kaivostoiminnalla on Suomessa pitkä perinne (Hentilä & Lind-

                                                        
76 Kestävän kaivostoiminnan kehittämiseen on perustettu myös Sitran koordinoima Kestävän kaivostoi-
minnan verkosto. Aihepiiriin liittyy lisäksi useita Tekesin Green Mining -ohjelmaan kuuluvia monitie-
teisiä tutkimushankkeita, joihin lukeutui myös DILACOMI-hanke. 
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borg 2009). Itä- ja erityisesti Pohjois-Suomen kunnissa on vireillä useita malmin-

etsintä- ja kaivoshankkeita, jotka ovat seurausta maailmanlaajuisesta raaka-ainei-

den kysynnästä. Merkittäviä hankkeita ja esiintymiä ovat muun muassa Kolarin 

Hannukainen (rauta), Ranuan Suhanko (palladium), Savukosken Sokli (apatiitti) ja 

Taivalkosken Mustavaara (vanadiini-rauta-titaani). Viime vuosina Pohjois-Suo-

messa on myös avattu uusia malmikaivoksia, kuten Kittilän Suurikuusikko (kulta) 

ja Sodankylän Kevitsa (kupari-nikkeli). Suomessa toimivat kaivosyhtiöt sekä mal-

minetsintää ja siihen liittyvää geologista tutkimustoimintaa harjoittavat yritykset 

ovat suurimmaksi osaksi kansainvälisiä77. 

Malmipotentiaali, geologinen tieto ja infrastruktuuri, yleinen korkea koulutus-

taso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus ovat suomalaisen kaivostoi-

minnan vetovoimatekijöitä. Kaivosteollisuus on kohdannut viime aikoina Suo-

messa myös esimerkiksi ympäristöön ja kaivostoiminnan hyväksyttävyyteen liitty-

vää epävarmuutta, joilla on vaikutusta muun muassa kansainvälisen rahoituksen 

saamiseen ja investointeihin. (Kokko 2014.) 

Lainsäädäntö asettaa kaivostoiminnalle yhteiskunta- ja ympäristövastuun. Vas-

tuullisen toiminnan lisäksi odotukset kohdistuvat kaivostoiminnan mukana tuleviin 

verotuloihin sekä työllisyyden paranemiseen. Liian myönteiset odotukset kunnissa 

voivat aiheuttaa pettymystä, mutta myös konkreettisia kustannuksia esimerkiksi 

teknisen infrastruktuurin etukäteisinvestoinneissa. (Kokko ym. 2013: 8–9, 12.) 

Alueiden käytön suunnittelussa on ennakoitava ja selvitettävä tarpeellisessa 

määrin kaivostoimintaan liittyvät ympäristölliset ja sosio-ekonomiset vaikutukset 

(MRL 9 §). Kaivoshankkeeseen sisältyy kunnan näkökulmasta monenlaisia epävar-

muustekijöitä, koska hankkeilla on kaivostoiminnan luonteen takia suunnittelussa 

huomioitavia erikoispiirteitä. Kaivoksen sijaintia ei voida ennalta määrätä (esim. 

sijoittaminen olemassa olevan teollisuuden tai infrastruktuurin yhteyteen), vaan 

toiminta on sidoksissa esiintymän paikkaan. Kaivoksen sijainti varmistuu vähitel-

len geologisten tutkimusten ja malminetsinnän aikana, jolloin kohdealuetta pyri-

tään rajaamaan pienemmäksi. Arvion mukaan vain noin promillesta tutkittavista 

löydöksistä tulee toimiva kaivos. (Hentilä & Lindborg 2009: 16, Kokko ym. 2013: 

9.) 

Kaivoshankkeella on erilaisia vaiheita (malminetsintä, hankkeen kehittäminen, 

malmintuotanto, lopettaminen ja jälkihoito), jotka edellyttävät alueiden käytön 

                                                        
77 Suomen aiemmin suljettu kaivosalan toimintaympäristö avautui kansainvälisille toimijoille vuonna 
1994 kaivoslainsäädännössä tehtyjen, ETA-järjestelyihin liittyneiden muutosten seurauksena (Lindborg 
1996, sit. Hentilä & Lindborg 2009: 12). 



109 

suunnittelun, ympäristövaikutusten (YVA) ja sosiaalisten vaikutusten (SVA) arvi-

oinnin sekä erilaisten lupaprosessien yhteensovittamista (kuvio 7). Useat eri viran-

omaiset ja muut toimijat osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja käsittelyyn. (Kokko 

ym. 2013: 14.) Tutkimuksessa mukana olleiden kaivosyhtiöiden hankkeissa on kai-

kissa sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Malminetsinnän ja siihen liittyvien geologisten tutkimusten tarkoituksena on 

löytää kaivostoiminnan mahdollistava taloudellisesti kannattava esiintymä, jonka 

hyödynnettävyyttä arvioidaan ja tutkitaan erilaisten menetelmien avulla (esim. kai-

raus, koelouhinta ja -rikastus). Tutkimukset voivat kestää useita, jopa kymmeniä 

vuosia. Hankkeen kehitysnäkymiin vaikuttavat maailmanlaajuinen raaka-aineiden 

kysyntä ja markkinahinnat sekä rahoitustilanne; päätös kaivostoiminnan aloittami-

sesta tehdään kannattavuuslaskelmien perusteella. Esiintymän koko, laatu ja maa-

ilmanmarkkinahinta vaikuttavat tuotantovaiheen (malmin louhinta, kuljetus, rikas-

tus) kestoon, joka voi jatkua alle kymmenen vuotta tai useita kymmeniä vuosia. 

Uusia raaka-ainevaroja etsitään ja tutkitaan toiminnan ohessa. Kaivostoiminnan lo-

pettamista seuraa alueen kunnostus ja jälkihoito, joka voi jatkua vuosia. Kaivostoi-

minta-alueille pyritään löytämään myös jälkikäyttömahdollisuuksia. (Kokko ym. 

2013: 14.) 

Kaivostoiminta voi olla luonteeltaan syklistä: osa aiemmin kannattamattomiksi 

todetuista esiintymistä tai jo lakkautetuista kaivoksista voidaan todeta kannatta-

viksi muuttuneiden taloudellisten, teknisten tai tieteellisten olosuhteiden takia 

(Hentilä & Lindborg 2009: 16). Kunnan tulee järjestää esimerkiksi asuminen, pal-

velut sekä liikenteelliset ja tekniset infrastruktuurit siten, että ne toimivat kaivos-

toiminnan aikana mutta myös kaivostoiminnan loputtua. Kunnan on rakennuttava 

ja kehityttävä kestävästi, vaikka kaivoshanke ei toteutuisikaan. 
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Kuvio 7. Kaivoshankkeen vaiheet ja kaivosluvat. Kuvion aiempi versio (Soudunsaari 

ym.) on julkaistu teoksessa Kokko ym. (2013: 15). 
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5 Prosessuaalisen suunnittelun osatekijät 
pohjoissuomalaisten kuntien 
vuorovaikutteisessa alueiden käytön 
suunnittelussa 

Esittelen tässä luvussa laadulliseen teemahaastatteluaineistoon ja määrälliseen ky-

selytutkimusaineistoon pohjautuvia empiirisiä tuloksia, joiden avulla vastaan pää-

tutkimuskysymystäni täydentävään apukysymykseen: 

– Miten määrittelemäni prosessuaalisen suunnittelun osatekijät ilmenevät käy-

tännön suunnittelutyössä? 

Empiiristä tutkimusta tarkentavia apukysymyksiä ovat: 

– Minkälaisia toimijoita suunnitteluprosessissa on mukana? 

– Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat? 

– Minkälaisia menettelytapoja vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa käyte-

tään? 

– Minkälainen vaikuttavuus osallistumisella ja vuorovaikutuksella on suunnitte-

luun? 

– Miten vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi rakentuu erityisesti kaivoshank-

keen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen näkökulmasta? 

Alueiden käytön suunnittelussa toimineiden kunnan viranhaltijoiden edustajista 

käytetään yleisnimitystä kuntatoimijat. Tarvittaessa taho eritellään tarkemmin 

(esim. kaavoittaja, tekninen johtaja). ELY-keskuksen edustajista käytetään nimi-

tystä suunnitteluviranomaiset ja kaivosyhtiöiden edustajista nimitystä kaivostoimi-

jat. 

Kyselytutkimusaineiston tulosten tarkastelussa teen jaon kunnan asukasluvun 

perusteella pieniin kuntiin (enintään 6000 asukasta), keskisuuriin kuntiin (enintään 

20 000 asukasta) ja suuriin kuntiin (yli 20 001 asukasta). 

Teemahaastatteluaineistosta on laadittu tutkimushankkeisiin liittyneitä julkai-

suja (mm. Soudunsaari 2009, Kokko ym. 2013, Soudunsaari & Hentilä 2016), 

joissa on ollut väitöskirjatyöhön verrattuna erilaiset näkökulmat ja tutkimuskysy-

mykset. Kyselytutkimusaineistoon perustuvat tulokset julkaistaan ensimmäisen 

kerran tässä työssä. 
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5.1 Teemahaastatteluaineiston analyysin tulokset 

Tarkastelen tässä kappaleessa, miten määrittelemäni osatekijät – eri toimijoiden 

rooli ja tiedonkulku, osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat sekä vai-

kuttavuus, ja suunnitteluprosessin rakentuminen erityisesti kaivoshankkeen ja alu-

eiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen näkökulmasta – ilmenevät laadulli-

sessa teemahaastatteluaineistossa. 

Olen erottanut haastatellut henkilöt toisistaan lyhenteillä H1–H25 haastattelu-

lainausten yhteydessä. Haastatelluista H1–H7 työskentelivät kuntatoimijoina, H8–

H11 maakunnan liitoissa, H12–H15 ELY-keskuksissa, H16–H19 kaivosyhtiöissä ja 

H20–H25 konsulttisuunnittelijoina. Haastatellut käyttivät joissakin yhteyksissä 

maankäytön suunnittelu -käsitettä, jolla ymmärrän tarkoitettavan kuntien lakisää-

teistä tehtävää eli alueiden käytön suunnittelua. 

5.1.1 Toimijoiden rooli, tiedonkulku ja yhteistyö 

Avaan aluksi kuntatoimijoiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten ja kaivosyhti-

öiden edustajien sekä konsulttisuunnittelijoiden taustaa, roolia ja työn sisältöä vuo-

rovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. Tarkastelen myös tiedonkulun ja yhteis-

työn toteutumista näiden osapuolten välillä sekä kunnan suunnitteluorganisaation 

sisällä. 

Kuntatoimijoiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten ja kaivosyhtiöiden 

edustajien sekä konsulttisuunnittelijoiden tausta, roolit ja työn sisältö 

Haastatelluista kuntatoimijoista (yht. 7 haastattelua) suurin osa oli teknisiä johta-

jia ja kaavoittajia, joilla oli teknisen alan koulutus. Lisäksi haastateltiin muutamia 

rakennusvalvonnassa ja kunnossapidossa työskennelleitä henkilöitä. 

Haastattelujen perusteella teknisen johtajan työnkuva oli varsin laaja. Työhön 

kuului kaavoituksen ja siihen liittyvien sopimusten ja erilaisten lausuntojen laati-

misen ohella kunnan toimesta tapahtuvan muun rakentamisen ja kunnossapidon 

(mm. kiinteistöjen, teiden ja yleisten alueiden osalta) vastaaminen. 

Joissakin kunnissa teknistä johtajaa avusti kaavoittaja, jolla saattoi olla myös 

suunnitteluavustaja/-jia. Työnjako teknisen johtajan ja kaavoittajan välillä vaihteli 

kunnittain. Osassa kuntia kaavoittaja huolehti kaavoitukseen liittyvät tekniset teh-

tävät, esimerkiksi tiedotuksen ja nähtäville asettamisen sekä ”kaavan valvomisen” 

(H2), jotta prosessi eteni maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tällöin teknisen 



113 

johtajan tehtävänä oli huolehtia kaavoituksen sisällöllisistä asioista tehden yhteis-

työtä esimerkiksi kunnanhallituksen kanssa. Toisissa kunnissa työtehtävät oli jaettu 

siten, että kaavoituksen tekninen hoitaminen sekä sisällölliset kysymykset olivat 

kokonaisuudessaan kaavoittajan vastuulla. Tekninen johtaja työskenteli muiden 

kuin kaavoitusasioiden parissa. Useimmissa kunnissa kaavoitusta tuki kuitenkin 

työryhmä, joka muodostui teknisen sektorin viranhaltijoista. Avaan kunnan suun-

nitteluorganisaation sisäisiä menettelytapoja tarkemmin kappaleessa 5.1.2. 

Maakunnan liittojen edustajat (yht. 4 haastattelua) olivat johtavassa ase-

massa olevia tai ylempiä toimihenkilöitä, joilla oli erilainen koulutustausta. Puolet 

haastatelluista oli koulutukseltaan arkkitehteja. Haastateltujen työtehtävät liittyivät 

alueiden kehittämiseen ja maakunnan kokonaissuunnitteluun sekä kuntakaavoituk-

sen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ohjaamiseen. Joillakin haastatelluilla oli myös 

kulttuuriympäristöön liittyviä tehtäviä. 

Työn sisällön kannalta maakunnan liittojen edustajat noudattivat kolmea lakia: 

maankäyttö- ja rakennuslakia, aluekehityslakia ja kuntalakia, koska maakunnan lii-

tot ovat kuntapohjaisia organisaatioita (kuntayhtymiä). Haastatellut työskentelivät 

usein erilaisissa työryhmissä, kuten maakunnan yhteistyöryhmässä, jossa olivat 

mukana myös aluetason viranomaiset. Yhteistyöryhmän tehtävät liittyivät esimer-

kiksi maakunnan strategiseen kehittämiseen maakuntaohjelman mukaisesti. Joissa-

kin maakunnan liitoissa toimi myös seututason yhteistyöryhmiä sekä muun muassa 

kulttuuriympäristöasioihin, tieverkkoihin ja huoltoon liittyviä ryhmiä. Maakunnan 

liittojen edustajat vaihtoivat tietoja ja tekivät yhteistyötä myös muiden maakunnan 

liittojen edustajien kanssa. 

Haastateltujen maakunnan liittojen toimijoiden mukaan alueiden käytön suun-

nittelun kannalta heidän roolinsa oli merkittävä. Eräs haastateltu totesi, että rooli 

korostui erityisesti ylikunnallisten asioiden yhteydessä: 

”Kuntatason työssä me ollaan mukana siten, että me osallistutaan viranomais-

palavereihin silloin kun ne ovat ylikunnallisia ne sisällöt. Melkein kaikki yleis-

kaavat ovat tämmöisiä, että niissä on ylikunnallisia aiheita mukana. Ja sem-

moisiin asemakaavoihin osallistutaan, joiden sisältö on ylikunnallista. Esimer-

kiksi huomattava taajamakeskusta-alue, jossa on valtakunnallisia tai maakun-

nallisia arvoja, tai jos on kauppakeskushankkeita, jotka ovat ylikunnallisia 

luonteeltaan, niin me ollaan niissä mukana. Ja näissä ympäristöasioissa, laa-

jojen suojelualueiden ja tämmöisten toimintoihin liittyvissä asioissa me ollaan 

mukana.” (H8) 
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Esimerkiksi Lapissa kaivostoiminta on yksi tärkeimmistä toimialoista maakunnan 

kehittämisen ja suunnittelun näkökulmasta. Maakunnan liiton edustajat olivat vi-

ranomaisena mukana myös kaivoshankkeisiin liittyvissä ympäristövaikutusten ar-

viointiprosesseissa (YVA). 

ELY-keskuksen edustajat eli suunnitteluviranomaiset (yht. 4 haastattelua), 

olivat johtavassa asemassa olevia tai ylempiä toimihenkilöitä, jotka olivat kaikki 

koulutukseltaan arkkitehteja. 

Haastatellut määrittelivät tärkeimmäksi tehtäväkseen kuntien alueiden käytön 

suunnittelun ja rakentamistoimen ohjaamisen siten, että valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet ja muut säännökset tulivat huomioiduksi. Työtehtäviin kuuluivat 

myös kulttuuriympäristöön ja rakennusperintöön liittyvien asioiden ohjaus, val-

vonta ja edistäminen, sekä muun muassa erilaisten lausuntojen laatiminen. Lisäksi 

ELY-keskus osallistui maakuntakaavoitukseen ja esimerkiksi kaivoshankkeiden 

YVA-prosesseihin. Eräs ELY-keskuksen edustaja määritteli toimenkuvaansa seu-

raavasti: 

”Minä olen se ministeriön ja kuntien välissä oleva valtionhallinnon taho. Olen 

anturi ministeriön suuntaan ja samalla myöskin viestintuoja kuntiin.” (H13) 

Haastatelluilta ELY-keskusten ja maakunnan liittojen edustajilta kysyttiin nykyisen 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuuteen liittyviä kokemuksia. Haas-

tatellut kokivat suunnittelujärjestelmän välineet pääsääntöisesti toimiviksi. Eräs 

haastateltu maakunnan liiton edustaja totesi, että niiden käytössä olisi kuitenkin 

kehittämisen varaa: 

”Kyllä tuntuu, että nämä välineet toimivat, niitä pitäisi niin kuin saada haltuun 

nykyistä paremmin. Eli niiden käyttömahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti 

voitu hyödyntää monestakaan syystä. Mutta tämä välineistö eli MRL ja valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet esim. alueiden käytön osalta toimivat ja 

sitten myöskin tämä koplaus tuohon aluekehitykseen maakuntatasolla, joka 

vastaa kuntapuolella sitä että on kunnan kehittämisohjelma ja kunnan aluei-

denkäyttöpuoli vastaa siihen. Tämän järjestelmän logiikka tuntuu hyvältä. Ja 

sitten maakunnat yhdessä tavallaan tuottaa valtakunnallisen aluerakenteen to-

teutumista valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta. Se tekee mie-

lenkiintoisen tästä maakuntatyöstä, koska se on toisaalta valtakunnallista ja 

toisaalta maa-alueellista eli maakunnallista. Että ei tarvitse meidän mielestä 

kyllä muuttaa. Mutta aina vaan paremmin opittaisiin käyttämään tätä, se olisi 

se tavoite.” (H8) 
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Erään ELY-keskuksen edustajan haastattelussa nousi esille kuntien riittävät talou-

delliset resurssit suunnittelujärjestelmän välineiden käyttöön. Haastatellun mukaan 

esimerkiksi yleis- ja asemakaavojen laatimiseen tulisi olla varaa, jotta niitä voitai-

siin käyttää tavoitteellisesti: 

”Ongelmana on rahan puute. Ei nähdä (kunnissa) maankäytön suunnittelun 

merkitystä. Maankäytön suunnittelussa ei saa yleensä pikavoittoja. Minun ar-

vaukset on, että siitä menee perusterveydenhuolto ja perusopetus, esimerkiksi, 

niin helposti ohi. Ja kunnassa nämä kysymykset on tämmöisiä, että kaavoite-

taanko uusi alue vai tehdäänkö viimeinkin se joku urheilu- tai kulttuuriraken-

nus, tai uusitaanko kunnantalon katto. Ne on tällaisia rinnastuksia. Kun teh-

dään se konkreettinen rakennustoimenpide tai laitetaan se vireille, niin se an-

taa välittömästi palkinnon. Mutta kaava ei anna. Etenkin yleiskaavasta on suo-

raan hankala nähdä, että noin siitä hyvää rupeaa tulemaan. Meidän rooli on 

muun muassa puhua, että juridiikka pitää olla kunnossa, kaavat kunnossa ja 

ajan tasalla. Käytännössähän se ei niin toteudu, se on sellaista. Joudutaan jat-

kuvasti käymään sitä keskustelua.” (H13) 

Haastatellut kaivosyhtiöiden edustajat (yht. 4 haastattelua) olivat johtavassa ase-

massa olevia henkilöitä, joilla oli erilaisia koulutustaustoja. Haastateltujen kaivos-

toimijoiden mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät olemaan aktiivisia osapuolia kaavoituk-

seen liittyvissä asioissa, kuten eräs haastatelluista kuvasi yhtiön roolia ja toimen-

kuvaa: 

”Hyvin tiiviisti olemme kaavoitusprosessissa mukana; katsomassa mikä olisi 

järkevin kaavoitus alueelle ajatellen nykyistä, kaivoksen aikaista ja kaivoksen 

jälkeistä maankäyttöä ja maankäyttötarpeita.” (H18) 

Konsulttisuunnittelijat (yht. 6 haastattelua), jotka toimivat yhteistyössä vuorovai-

kutteisen suunnitteluprosessin eri osapuolten kanssa, kertoivat työtehtäviensä ole-

van kahdenlaisia. Osa haastatelluista konsulteista työskenteli kuntien alueiden käy-

tön suunnittelun parissa. Osa haastatelluista oli YVA-konsultteja, jotka toimivat 

alueiden käytön suunnittelun ja ympäristöön liittyneiden arviointien välimaastossa. 

Konsulttisuunnittelijoilla oli erilaisia koulutustaustoja, ja osa heistä työskenteli joh-

tavassa asemassa. 

Eräs konsulttisuunnittelija määritteli roolinsa alueiden käytön suunnittelun am-

mattilaisena, joka ”tuntee kaavoitusprosessin ja sen vaatimukset läpikotaisin” 

(H24). Kaavoituskonsultin tarkempi toimenkuva määrittyi tapauskohtaisesti, mutta 
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alueiden käytön suunnittelun parissa toimineen konsulttisuunnittelijan yleisim-

mäksi työtehtäväksi kerrottiin aineistojen valmistelu yhteistyössä kunnan kaavoi-

tushenkilöstön kanssa. 

Haastatteluissa ilmeni, että kunnissa käytettiin konsulttisuunnittelijoita aluei-

den käytön suunnittelussa kahdella tavalla. Toiset kunnat käyttivät jonkin verran 

konsulttityötä, ja toiset kunnat käyttivät pääsääntöisesti konsulttityötä. Kunnissa, 

joissa varsinainen kaavanlaadintatyö ja siihen liittyvä juridiikka hoidettiin itse, käytet-

tiin konsulttityötä esimerkiksi vaativimpien alueiden suunnittelussa (mm. suurempien 

kehittämisvisioiden tai -strategioiden laatimisessa) tai arkkitehtisuunnittelua vaativissa 

rakennuskohteissa. Kunnassa saatettiin tehdä myös paljon kaavoitustyötä, jolloin kon-

sulttisuunnittelijoita tarvittiin apuvoimaksi. 

Vaikka kunta käyttäisikin kaavanlaadinnassa konsulttityötä, on vastuu kaavoituk-

sesta aina kunnalla. Eräs kuntatoimija kertoi tyypillisestä kaavoitusprosessin etenemi-

sestä: 

”Minä sen (hoidan), meillä pyöritetään. Konsultit toimittaa OASin mulle, sen 

pohjalta viranomaisneuvottelu, onko se hyvä. Sitten käydään läpi luonnosvaihe. 

Projekti on koko ajan meillä hallussa. Me annamme aikataulun; lautakunta 

kokoontuu silloin ja tarvitaan se ja se. Me hallitaan prosessia ja prosessin pyö-

rittämistä. Vahditaan, että konsultilta tulee (aineisto) ajallaan. (Meillä kun-

nassa) palvelusihteeri vahtii että minä muistan viedä eteenpäin käsittelyyn, eli 

on aikataulu ja mihin ne laitetaan, kuukauden nähtävillä ja nyt pitää lähteä 

käsittelyyn. Pystymme isojakin prosesseja viemään suhteellisen nopeasti, kun 

meiltä tulee aikataulu ja meillä on se vahti joka katsoo […] Johto on kunnassa. 

Tilaajan täytyy se hoitaa. Heikolla mallilla, jos tilaaja ei voi valvoa konsulttia.” 

(H7) 

Tiedonkulku ja yhteistyö kuntatoimijoiden, ELY-keskusten, maakunnan 

liittojen ja kaivosyhtiöiden edustajien sekä konsulttisuunnittelijoiden välillä 

Tarkasteltaessa kuntatoimijoiden ja ELY-keskuksen välistä tiedonkulkua ja yh-

teistyötä haastatteluiden pohjalta erityispiirteenä ilmeni yhteydenpidon tiiviys: yh-

teyttä pidettiin päivittäin tai jopa useamman kerran päivässä tarpeen mukaan. Va-

paamuotoisemman yhteistyön lisäksi järjestettiin kaavakokouksia ja viranomais-

neuvotteluja. Neuvottelujen tärkeys tuli esille erityisesti erään ELY-keskuksen 

edustajan haastattelussa: 
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”Keskustelut ovat ehdottomasti tarpeen, suhtaudutaan erityisen vakavasti. Val-

mistaudutaan alueidenkäyttötyöryhmässä, jossa on jokaisen tulosalueen edus-

taja paikalla. Käydään ennakolta läpi, katsotaan ketkä mukana neuvotteluissa, 

asiantuntijat. Kunnat eivät myös vähättele. Ohjeistuksena, että kunta laittaa 

kaava- ja viranomaisneuvottelumuistot liitteeksi asema- ja yleiskaavaselostuk-

siin. Kun ne menee päättäjille, niin näkevät mistä viranomainen on lausunut 

kantansa. Viranomaisneuvottelussa mukana kaikki muutkin viranomaiset, koko 

homman a ja o. Lausunnot on toinen. On keskustelumahdollisuus ja se kaava 

kehittyy, jos on selvästi ristiriitaisia tilanteita, niin siellä olevat asiantuntijat 

voivat esittää rakentavan vaihtoehdon että se asia pääsisi ratkaisuun.” (H15) 

Vuosittain järjestettävään kehittämiskeskusteluun ottivat haastattelujen perusteella 

yleisimmin osaa kunnanjohtaja, tekninen johtaja/kaavoittaja, rakennustarkastaja ja 

ympäristöpuolen edustajat. Tarvittaessa kokoonpano oli laajempi, ja mukana saat-

toi olla luottamushenkilöitä sekä edustajia esimerkiksi museovirastosta ja maakun-

nan liitosta. 

Haastateltujen kuntatoimijoiden mielestä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa oli 

tarpeellista ja tiedonkulku vähensi myös työmäärää, kuten eräs kuntatoimija kertoi: 

”Voi kysyä neuvoa, jotta turhalta paperinpyöritykseltä päästään, kun ELY-kes-

kuksen kanta johonkin asiaan on tiedossa.” (H2) 

Kunnat arvostivat myös ELY-keskukselta saatavaa tukea ja selkänojaa, mikä ilmeni 

erityisesti kaavoittajien haastatteluissa. Eräs kaavoittaja totesi: 

”Minä koen että maankäyttöpuolellakin semmoinen tietynlainen ympäristöhal-

linnon olemassa olo, tai mitenkä sitä sanoisi, on kumminkin hyvä. Jos suoraan 

sanotaan, niin näissä hommissa on aika vaikea toimia, jos ei ole joku, jolla 

pystyy vielä vähän pelottelemaan. Ettei karkaa käsistä tämä (rakentaminen ja 

maankäyttö).” (H3) 

Osa kuntatoimijoista koki, että joissakin asioissa ELY-keskuksen kannanotot olivat 

liian hitaita tai varovaisia. Joskus näkemykset saattoivat olla ristiriidassa, mutta 

haastateltujen kuntatoimijoiden mukaan ne oli aina pyritty ratkaisemaan. Kukaan 

haastatelluista kuntatoimijoista tai ELY-keskusten edustajista ei tuonut esille han-

kalia konfliktitilanteita. 

ELY-keskuksen näkökulmasta kuntayhteistyö vaatii tiivistä ohjausta. Eräs 

haastateltu ELY-keskuksen edustaja kertoi seuraavansa kuntien kehitystä ja kuulu-

misia myös sanomalehdistä ja kuntien internetsivuilta. Ohjauksessa ja valvonnassa 
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suurin merkitys on kuitenkin henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa, kuten eräs 

ELY-keskuksen toimija kertoi: 

”Ja sitten minkä koen aika tärkeäksi noiden neuvottelujen lisäksi, niin on sem-

moinen hyvä suhde kunnan maankäytön asioita hoitavaan sekä lupa-asioita 

hoitaviin ihmisiin. Sehän ei tarvitse olla mikään ystävyyssuhde, mutta semmoi-

nen luottamussuhde. Että ne uskaltaa soittaa ja kysyä. Koska se on aina hyvä, 

että ne kysyy ennen kuin ne tekee mitään. Jos ne on epävarmoja, niin ne soittaa 

ja kysyy. Niin se on kyllä noiden keskustelujen lisäksi hyvä asia. Nämä on siis 

kaikki tarpeellisena koettavia asioita nämä. Mahdollisimman paljon neuvotte-

luja.” (H12) 

ELY-keskusten edustajien mukaan varsinaisessa kuntayhteistyössä ei ollut turhaut-

tavia piirteitä, kuten eräät haastatellut totesivat: 

”Ohjaus ei ole turhaa ja kunnat pitävät sitä tärkeänä.” (H15) 

”Turhana kokisin joskus, että kehittämiskeskustelun järjestäminen silloin jos 

tuntuu, että nyt meillä ei oikeastaan ole mitään keskusteltavaa. Mutta olen kui-

tenkin huomannut, että kun sinne menee sinne kehittämiskeskusteluun ja tuntuu, 

että tämän listan sain nyt justiin ja justiin aikaiseksi. Että tähän ei nyt mene 

varmaan kuin tunti, niin sitten just semmoisessa kunnassa me saatetaan kes-

kustella neljä tuntia. Että se on niin hirveän vaikea sanoa, se on aina yllättävää, 

että vaikka tuntuu ettei siellä olisi aihetta (keskustella). Että kehittämiskeskus-

telua en koe turhaksi. Ei ole yhtään kertaa se ollut sitten turha, vaikka sen on 

kokenut ensin turhaksi.” (H12) 

Tarkasteltaessa kuntatoimijoiden ja maakunnan liittojen välistä vuorovaikutusta 

kuntatoimijoiden haastatteluista ilmeni, että yhteistyö maakunnan liiton kanssa pe-

rustui lakisääteisiin käytäntöihin. Maakunnan liittojen edustajien haastatteluissa 

nousi esiin tyytyväisyys kuntayhteistyöhön ja tiedonvaihdon tarve: 

”Meillä on sillä tavalla, voi sanoa ehkä kehittynyt tämä, verrattuna moneen 

muuhun maakuntaan – meillä sekä kuntaosapuoli että nämä aluetason viran-

omaiset tavallaan hallitsevat aika hyvin tämän koneiston. Ja tietävät suurin 

piirtein mitä maakuntatason suunnittelu tekee, ja silloin kun me lähestytään 

esimerkiksi maakuntakaavoituksen asioissa kuntia, niin kunnat toimivat kyllä 

hyvin yhteistyökykyisesti ja hoitavat sen oman osuutensa. Mehän käytännössä 

tarvitaan tietoja heidän kaavatilanteestaan. Mehän saadaan rekisteristä niitä, 
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mutta käytännössä on pakko myöskin tarkistaa ja päivittää, ja saada tarkem-

paa tietoa, niin kyllä kunnista sitä tietoa saa tarvittavasti […] Ei mitään moit-

timista siinä yhteistyössä ja siinä halukkuudessa ja kyvykkyydessä toimia. Enkä 

koe, että meillä olisi puhuttukaan, että onpa hankalaa. Kyllä se on ollut ihan 

asiallista.” (H8) 

”Kuntien kanssa kehittämiskeskustelut, liitto mukana aika monessa. Saadaan 

tietoa kuntien tilanteesta ja maakuntatilanteesta voidaan kertoa. Seutukunnit-

tain tehdään, ja niihin kuntiin kenen alueella tehdään kaavaa, niin tiivis yh-

teistyö.” (H10) 

Eräs maakunnan liiton edustaja pohti haastattelussa ylikunnallisen yhteistyön ja 

valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen haasteellisuutta intressiristiriitojen ta-

kia: 

”Sitten on tietenkin nämä kysymykset, jotka nousevat esille. Meillähän on ollut 

maakuntakaavoituksen erityistehtävänä yhdyskuntarakenne, ja sehän on sillä 

tavalla lähtökohtaisesti eri näkökulma, kuin yksittäisessä kunnassa. Eli siinä 

kun me katsotaan ylikunnalliselta kannalta, ja kunnat katsovat kuntansa kan-

nalta, niin siinä sitten sovitellaan sitä mitä pannaan. Esimerkiksi tyypillistä on, 

että kunnat esittävät pantavaksi paljon enemmän teitä helposti, koska tiet ovat 

kunnassa tärkeitä. Mutta ne eivät ole välttämättä sitten ylikunnallisesti tärkeitä 

teitä ja silloin niitä ei maakuntakaavaan tule. Sitten esimerkiksi kaatopaikkoja 

esitetään usein enemmän kuin mitä niitä pystytään panemaan tavoitteellisesti, 

kun noudatetaan näitä valtakunnallisia tavoitteita. Ja sitten asuntoalueiden 

osalta, esimerkiksi mitä kyliä halutaan maakuntakaavaan, niin siinä käydään 

keskustelua. Mutta että ne perusteet tulevat kyllä viimeistään lausuntovai-

heessa käsitellyiksi tämäntyyppisissä asioissa. Valitusprosessintyyppisiin ei 

kyllä ole lähdetty, vaan on nähty keskusteluissa se (hyvä puoli), että on nähty 

se kokonaisuus sitten kunnassakin, että on maakuntanäkökulmasta tämä rat-

kaisu.” (H8) 

Sama maakunnan liiton edustaja toi haastattelussa esiin myös maakuntakaavoituk-

sen ja kunnissa tapahtuvan kaavoituksen suhteen: maakuntakaavoituksen olemassa 

olo voi joskus unohtua kunnilta. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys 

maakuntakaavoituksen ja kunnissa tapahtuvan kaavoituksen välillä korostui erityi-

sesti ongelmatilanteissa, mutta myös niiden ehkäisyssä, kuten haastateltu maakun-

nan liiton toimija kertoi: 
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”Jos on tämmöisiä esihistoriallisia alueita, kyllä joskus joku kunnan ympäris-

tösuunnittelija tai -sihteeri katsoo sillä tavalla, että hän on saattanut esimer-

kiksi myöntää soramonttuoikeuden, ja sitten huomaakin, että maakuntakaa-

vassa onkin muinaismuisto just sillä kohtaa tai jotain. Niin sitten se soittaa 

hätääntyneenä. Että mitähän tässä tapahtuu, onkohan tässä jotakin. Tämä on 

hirveän harvinaista […] Mutta meillähän on aika hyvä, ja me ollaan semmoi-

sessa koulutuksessa, ja eri yhteyksissä tavataan näiden kuntien tämän alan ih-

misten kanssa. Me opitaan tuntemaan aika hyvin. Sillä tavalla ei ole kovin 

suuri kynnys vaikka soitella ja yhdessä pohtia, että miltä se näyttää kunnan 

kannalta, ja miltä se näyttää maakunnan kannalta.” (H8) 

Erään haastatellun maakunnan liiton edustajan mukaan kaavatasojen välistä vuoro-

vaikutusta oli joskus jouduttu ratkomaan toden teolla: 

”Eräs kunta (kunnanhallitus) yritti saada maakuntakaavoittajan maakunta-

kaavalla ratkaisemaan kuntatason paikallista maankäytöllistä ristiriitaa, joka 

oli kehittynyt erään alueen maa-ainesten ottamiseen ja alueen virkistyskäyt-

töön liittyvien tavoitteiden erilaisuudesta. Ratkaisu oli, että asia ei ole maa-

kuntakaava-asia, vaan paikallinen asia, joka tulee hoitaa yleiskaavoituksessa. 

Asiasta käytiin runsaasti kädenvääntöä ja keskustelua kunnan ja maakunta-

kaavoittajan välillä.” (H9) 

Erityisesti Lapissa korostui naapurimaiden eli Ruotsin ja Norjan kanssa tapahtuva 

vuorovaikutus maakuntakaavoituksessa. Kaavoituksesta, jolla on valtioiden rajojen 

yli meneviä ympäristöllisiä vaikutuksia, tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

ilmoittaa ja neuvotella naapurimaiden kanssa. Haastatellun maakunnan liiton edus-

tajan mukaan rajayhteistyö laajensi ja osittain myös monimutkaisti kaavoituspro-

sessien läpivientiä. 

Tarkasteltaessa kaivosyhtiöiden ja eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yh-

teistyötä kaivosyhtiöiden edustajien haastatteluista ilmeni, että Suomessa toimivat 

yhtiöt ovat enimmäkseen kansainvälisten kaivosyhtiöiden tytäryhtiöitä, jotka nou-

dattavat emoyhtiönsä menettelytapoja. Kaivostoimijoiden mukaan emoyhtiöiden 

luomat omaehtoiset käytännöt ovat usein erittäin kehittyneitä erityisesti ympäristön 

ja sosiaalisten vaikutusten arviointeihin78 liittyvissä menettelytavoissa (nk. sosiaa-

lisen toimiluvan ansaitsemisessa eli yleisen hyväksynnän hankkimisessa hank-

                                                        
78 Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla ei ole omaa sääntelykehystä suomalaisessa lainsäädännössä, ja 
yleensä se tehdään osana ympäristövaikutusten arviointia (Kokko ym. 2013: 21, 39). 
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keelle, ks. Kokko ym. 2013: 40). Myös osa maailmanlaajuisista kaivosalan rahoit-

tajista vaatii sosiaalisten vaikutusten arviointeja rahoituspäätökseen, kuten eräs 

haastateltu kaivostoimija toi esille: 

”Sitten oli tuosta sosiaalisten vaikutusten arvioinnista […] se tullaan teke-

mään paljon tarkemmin meillä, kuin yksikään sosiaalisten, sosioekonomisten 

vaikutusten arviointi suomalaisissa projekteissa aikaisemmin. Tämä johtuu 

siitä […] meille ei riitä, että se on tehty Suomen lakien mukaan. Meillä tarvii 

ottaa siellä huomioon myös ne kansainväliset vaatimukset, rahoituslaitosten 

vaatimukset. Ja tämä on aika ihmeellinen juttu, että tämä on ollut […] vaikea 

ymmärtää, että minkä ihmeen takia tätä tehdään tarkemmin kuin laki vaatii. 

Näin se vaan on, että kun me lähetään hakemaan rahaa, niin siellä rahoittajat, 

isot pankit kysyy kahta paperia. Ne kysyy feasibility studya, missä on taloudel-

liset laskelmat, ja sitten ne kysyy ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten 

arviointia. Jos niitä ei ole tehty riittävän hyvin, paperit käteen ja sanotaan, että 

tehkää kotiläksynne paremmin ja tulkaa parin, viiden vuoden päästä uudestaan 

[…] Miksi meillä pitää tehdä niin kuin jossain kehittymättömässä maassa näitä 

asioita? Minusta se osoittaa sen, että siellä kehittymättömässä maassa tehdään 

asiat paremmin kuin meillä, jos siellä tehdään näiden laajempien säännösten 

mukaan. Tokihan nämä kansainväliset säännökset on luotu just sitä varten, 

maihin, joissa ei ole kehittynyttä lainsäädäntöä. Mutta ne meneekin paljon pi-

temmälle kuin mitä meidän omasta mielestämme maailman parhaassa maassa 

(Suomessa).” (H19) 

Kansainvälisesti toimivan yhtiön näkökulmasta alueiden käytön suunnittelun ja ra-

kentamisen luvituksen vaatimukset vaihtelivat eri valtioissa79. Osa haastatelluista 

kaivostoimijoista kertoi tuntevansa suomalaisen alueiden käytön suunnittelujärjes-

telmän kohtalaisesti, toisille järjestelmä kaavahierarkioineen oli tullut tutuksi vasta 

kaivoshankkeen kaavoitusprosessin käynnistyttyä, koska ”ei meillä ole kokemusta 

siitä, kun tämä on ensimmäinen projekti, missä tämä yhtiö tekee tämmöistä” (H19). 

Kaavoitukseen liittyviä asioita yhtiössä hoiti yleensä ympäristöasioista vastaava 

henkilö tai ryhmä, mutta tehtävä oli vähämerkityksinen verrattuna muihin ympä-

ristöön liittyviin tehtäviin. 

                                                        
79 Haastatteluissa vertailtiin Pohjoismaista Suomea ja Ruotsia, jotka ovat toimintaympäristönä saman-
kaltaisia. Alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta Ruotsissa ei ole lakisääteistä maakuntakaavaa. 
Myös yleiskaavat poikkeavat suomalaisista yleiskaavoista, ja ne ovat vain osittain oikeusvaikutteisia. 
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Kaivosyhtiön edustajat kokivat, että yhteistyö suunnitteluviranomaisten ja 

kuntatoimijoiden kanssa oli toiminut pääsääntöisesti hyvin. Yhtiöiden mielestä hei-

dän roolinsa ei kuitenkaan ollut tasapuolinen verrattuna muiden alueiden käytön 

suunnittelun prosesseissa toimivien rooleihin. Erään haastatellun mukaan alueiden 

käytön suunnitteluun liittyviä päätöksiä tehtiin ilman riittävää tuntemusta kaivos-

teollisuudesta ja kaivostoiminnan maankäyttötarpeista. 

Kuntatoimijoiden ja suunnitteluviranomaisten mielestä kaivosyhtiöissä ei ole 

ollut käsitystä järjestelmän todellisesta merkityksestä ja esimerkiksi kaavoituksen 

vaatimasta ajasta. Myös eräs konsulttisuunnittelija toi esille suomalaisten ja kan-

sainvälisten käytäntöjen yhteentörmäämisen: 

”Kaivosalalla on hankkeissa mukana useiden eri kansallisuuksien edustajia ja 

välillä Suomen käytäntöjä täytyy vääntää heille rautalangasta.” (H20) 

Toisaalta suunnitteluviranomaiset, kuntatoimijat ja konsulttisuunnittelijat ymmär-

sivät kaivosyhtiöiden tilanteen. Kaivoslain muutos80 on suunnitteluviranomaisten 

mukaan parantanut kaivosyhtiöiden tietämystä alueiden käytön suunnittelusta huo-

mattavasti. Uuden toimijaryhmän – kaivosyhtiöissä toimivien suomenkielisten 

kaavoituksen asiantuntijoiden – tarve nousi esille useamman kuntatoimijan ja erään 

ELY-keskuksen edustajan haastatteluissa. Asiantuntijoita tarvittaisiin erityisesti 

kaivoshankkeen alkuvaiheessa, jotta alueiden käytön suunnittelusta saataisiin muo-

dostettua laadukas kokonaisuus. 

Tarkasteltaessa kunnan ja kaivosyhtiön välistä yhteistyötä haastatellut kunta-

toimijat toivoivat mahdollisimman varhaista yhteydenottoa. Isojen hankkeiden 

osalta oli tärkeää, että erilaiset asiat tulivat huomioiduiksi hyvissä ajoin. Erään 

haastatellun kuntatoimijan mukaan yhteistyö kaivosyhtiön kanssa sujui erittäin hy-

vin paikallistasolla. Suurempien asioiden osalta yhtiö käsitteli tilannetta oman or-

ganisaationsa sisällä, ja silloin päätöksentekoon kului enemmän aikaa ja asioiden 

eteneminen hidastui. Kuntatoimija kertoi: 

”Että välillä kuitenkin tuntuu, että nämä asiat junnaa paikallaan. Ei niin kuin 

päästä eteenpäin. Joku kesä ollaan jotain asiaa selvittämässä, ja annetaan oh-

jeet, niin seuraavana kesänä se on vielä vähän kesken se […] Ja minä ihmet-

telin, kun se kauhea kiire iski taas seuraavana kesänä sen saman asian suhteen, 

vaikka edellisenä kesänä selvitettiin ja annettiin toimintaohjeet ja muut. Sen 

talven aikana ei tapahtunut mitään siinä asiassa. Mutta minä ymmärrän, että 

                                                        
80 Kaivostoimintaan liittyvässä kaivosluvan myöntämisessä edellytetään, että kaivoksen ja sen apualu-
eiden suhde muuhun maankäyttöön tulee selvittää (KaivosL 621/2011 47 §). 
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nekään (kaivosyhtiöt) ei voi tehdä päätöksiä ja rahallisia satsauksia ennen 

kuin niillä on tietynlaisia taloudellisia kannattavuuslaskelmia ynnä muita teh-

tyinä. Sekin on varmaan monisäikeinen juttu.” (H4) 

Kuntatoimijoiden ja ELY-keskusten edustajien haastatteluista ilmeni, että he tekivät 

mielellään yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa. Erään haastatellun kun-

tatoimijan mukaan yhteistyö hyödytti monella tapaa, samalla pystyi päivittämään 

esimerkiksi kunnan sisäisiä ratkaisuja. ELY-keskuksen edustaja totesi suunnittelu-

tilanteesta: 

”Vaikka X on väestökadoltaan suurimpia maakuntia ja työttömyysprosentti on 

aika iso ollut, niin näkyy, että meillä on matkailuun ja elinkeinoihin liittyvää 

kaavoitusta. Te-keskuksen viimeisten tietojen mukaan kaikki toimialat ovat 

noususuhdanteisia, ja se kyllä näkyy selkeästi, että kaavatyö on aktiivista. Ei 

uinuta.” (H15) 

Tarkasteltaessa kuntatoimijoiden ja konsulttisuunnittelijoiden vuorovaikutusta 

kuntatoimijoiden haastatteluista ilmeni, että he olivat tyytyväisiä konsulttitoimis-

tojen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Kunnat, jotka käyttivät pääsääntöisesti kon-

sulttityötä, pyrkivät tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä saman konsulttitoimiston 

kanssa. Eräs haastateltu kuntatoimija kertoi, että yhteistyö oli jatkunut vuosia, ja tietty 

konsulttisuunnittelija hoiti kunnan asioita. Haastateltu koki tärkeäksi myös sen, että 

konsultti tunsi ympäristön, johon hän teki suunnitelmia. Saman haastatellun mukaan 

konsulttityön kilpailuttamisen vuoksi tutun toimiston käyttö ei ollut mahdollista esi-

merkiksi suurissa kaavoitustöissä. Pienempien kaavojen osalta haastatellun kunta pyrki 

kilpailuttamaan työt pidemmälle ajalle, jolloin tutuksi tulleen toimiston käyttö mahdol-

listui. 

Kysyttäessä yhteistyön huonoja puolia eräässä kuntatoimijan haastattelussa 

nähtiin ongelmana juuri konsulttisuunnittelijoiden vaihtuvuus, ja sen vuoksi tapah-

tuva suunnittelun laadun vaihtelu: 

”Kun olen ollut mukana erilaisissa hankkeissa, niin konsulttitaso on ollut erit-

täin vaihtelevaa. Sanotaan, että pikkusen pitää antaa isoille toimistoille mii-

nusmerkkistä palautetta siitä, että saattaa olla vaativakin homma, pyydetään 

tarjousta, ja he liittävät referenssilistan liitteeksi. Siellä on erittäin kokeneita 

konsultteja ja sillä yritetään saada se urakka. Mutta kun mennään työhön, niin 

siinä on se just koulunpenkiltä valmistunut ihminen vetämässä sitä. Ja se on 

pikkuisen ristiriitaista tehtyyn tarjoukseen nähden. Tietenkin tarjouspyynnös-
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säkin voisi (kunta) pyytää tarkemmin, että ne henkilöt, jotka laitetaan referens-

silistalle pitää sitouttaa siihen työhön. Mutta nämä ovat kankeita nämä isot 

firmat joskus […] Ja tietenkin suurilla toimistoilla on varmaan sekin ongel-

mana, että siellä ei tahdo konsultit pysyä. Se on iso pitkä miinusmerkki, että 

siellä konsultti vaihtuu vuoden välein talon sisällä. Siihen on varmaan omat 

syyt olemassa, että miksi ne vaihtuu. Konsultit tulee ja lähtee lennosta. Aina 

uus tulee sisään ja siinä on sisäänajovaihe siihen konsulttitehtävään, ja se on 

menetettyä aikaa se […] Mutta on myös semmoisia konsultteja, että ovat kyllä 

todella positiivisesti yllättäneet jossakin työssä. Että todella paljon enemmän 

saatiin, mikä oli alkuperäinen tavoite. Ja nopeasti saatiin. Että siinä on vähän 

vaihtelevuutta.” (H4) 

Eräs kuntatoimija mainitsi konsulttityön haasteeksi myös aikataulussa pysymisen. 

Konsulttisuunnittelija kertoi haastattelussa, että työn kilpailutus oli kovaa, ja sillä oli 

vaikutuksia käytettävissä oleviin resursseihin ja aikaan. Aikataulut olivat yleensä tiuk-

koja, ja konsulttityössä tarvittavaa aineistoa ei ollut välttämättä heti saatavilla. Tiedon-

puute heijastui helposti myös työn etenemiseen. Haasteista huolimatta konsulttisuun-

nittelijat pyrkivät tekemään laadukasta työtä, jotta toimisto menestyisi uusissa kilpailu-

tuksissa, kuten eräs konsultti muotoili: 

”Eikä semmoisesta konsultista seuraavalla kerralla kilpailla, joka on tuottanut 

semmoisia tuloksia, jotka poksahtavat kuin ilmapallot, niin sehän sahaa ihan 

omaa uskottavuuttaan. Me tehdään niin hyvin kuin osataan ja niillä resurs-

seilla.” (H21) 

Tarkasteltaessa konsulttien osaamista kaivoshankkeiden suunnittelun näkökulmasta 

erään maakunnan liiton edustajan haastattelussa nousi esille tarve laaja-alaiseen tietä-

mykseen. Haastatellun mielestä ei riittänyt, että kaivoshankkeiden yhteydessä tarkas-

teltiin vain yleispiirteisiä ympäristövaikutuksia. Haastateltu kaipasi lisää osaamista esi-

merkiksi maisema- ja arkkitehtuuriarvojen tunnistamiseen sekä yhteiskuntataloudellis-

ten vaikutusten tarkastelemista suhteessa sosiaalisiin vaikutuksiin. Erityisesti Lapissa 

tuli tuntea myös poronhoitoa ja saamelaisalueita koskevat erityispiirteet. 

Konsulttien käytön yleistyminen kuntien suunnittelutehtävissä oli heijastunut 

myös suunnitteluviranomaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Erään haastatel-

lun ELY-keskuksen edustajan mukaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla konsultti-

suunnittelun taso oli hyvä ja työn tulos laadukasta. Haastateltu arvioi, että Oulun yli-

opiston arkkitehtikoulutuksella on konsulttityön laatua parantava vaikutus, koska yli-

opisto kouluttaa alueelle osaavaa työvoimaa. Toisaalta sama haastateltu oli huolissaan 
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kuntakaavoittajien vähyydestä ja osaamisesta. Suuret ikäluokat ovat poistumassa teh-

tävistä ja uusien kaavoittajien saaminen kuntiin on ongelmallista. Haastateltu kertoi ti-

lanteesta: 

”Mutta kohta tulee semmoinen vaihe, jossa ne vaihtuu. Koska ne alkaa nyt olla 

kaikki suuria ikäluokkia. Rakennustarkastajia varmaan löytyy uusia hyviä, 

mutta noista kaavoittajista mä oon kyllä aika epätoivoinen. Se on kyllä aika 

hurja tilanne, että mistä me saadaan kaavoittajia. Se on kyllä aivan katastro-

faalista. Siis nyt on jo joissain kunnissa semmoinen katastrofitilanne, että siellä 

ei ole kunnon kaavoittajia. Iso kunta, eikä ole kunnon kaavoittajaa.” (H12) 

Asia ilmeni myös eräässä eläköitymisiässä olleen kuntatoimijan haastattelussa: 

”Vähän puhuttu, että jos ei tarvitsisi ketään tähän minun paikalle hommata, 

niin aika iso maankäytön potti mitä ei (kunnassa kaavoitusasioiden parissa 

toimivat muut henkilöt) tiedä niin, ykskaks siirtyisi sinne (heidän hoidettavak-

seen).” (H7) 

Haastatellun kuntatoimijan kunnassa oli pohdittu yhtenä vaihtoehtona viran hoita-

mista yhteistyössä naapurikuntien kanssa, mutta neuvottelut olivat kariutuneet, ku-

ten haasteltu kertoi: 

”Kun laki pakottaa kuitenkin (kaavoittajan) olemaan, niin tulee pakosta täm-

möisiä yhteisiä. Naapurissa olevassa X kunnassa ei ole tällä hetkellä (kaavoit-

tajaa), toisessa Y naapurikunnassa on. Lainmukaisesti, ja minunkin mielestä 

kannattaisi tehdä (yhteistyötä), vaikka kunnat ei olisikaan muuten yhdessä. 

Tämmöisiä yhteisiä lainsäätämiä virkamiehiä, jotka vetäisi ja hoitaisi tämän. 

Vaikka olisikin omat lautakuntansa, jotka käsittelee, mutta virkamiespuoli pyö-

rittäisi tavallaan yhdessä sitä. Se on melkein pakko alkaa, kun niitä (kaavoit-

tajia) ei ole saatavissa. Kunnissa huomataan, että kun maankäytön suunnittelu 

on kunnossa, niin se helpottaa monia asioita […] Jos meillä olisi (yhteistyötä) 

naapurikuntien kanssa, niin siitähän olisi saatu ihan hyvä paketti [...] Siitä 

olisi tullut niin iso siitä teknisestä virastosta, että olisi voitu keskittää yksi ih-

minen maankäyttöön – eli saatu semmoinen kokonaispaketti. Ja sitten X kun-

nassa olisi ollut maanmittausteknikko ja mittausryhmä, eli sieltä olisi saatu 

meille semmoinen hyvä tukipaketti kaavoitukseen. Mutta kun se nyt meni niin 

(ettei kuntaliitosta tullut). Nythän ollaan siinä tilanteessa, kun Y ja X kunnat 

neuvottelevat taas Z kunnan kautta, me ei olla (mukana). Vaikka olisikin maan-

käytöllisesti ihan järkevää lähteä X ja Y kuntien kanssa yhteen. Mutta se taas 
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jumii, kun heillä on omat neuvottelunsa, niin me ei päästä leikkimään heidän 

kanssaan ollenkaan siitä.” (H7) 

ELY-keskuksen edustaja lähestyi asiaa ammattitaidon näkökulmasta sekä siitä mi-

ten aluearkkitehtitoiminta vaikuttaa kuntien kaavoitustoimen osaamiseen ja laadun 

takaamiseen: 

”Ei ole pitkän aikajänteen suunnittelua, mikä on tässä ja nyt lämmittää. Am-

mattitaitoa, osaamista puuttuu […] Pienet kunnat on erityisesti vaikeuksissa, 

kun omasta takaa ei ole ammattitaitoa. Sitä tilannetta lievitetään sillä, että 

meillä on tämä aluearkkitehtitoiminta, mikä on tosi hyvä. Toivon, että se ei 

lakkaisi. Toivon, että nämä valtion tuet säilyisivät, niin olis aina oikeita am-

mattilaisia hoitamassa maankäytön suunnittelua.” (H13) 

Sama ELY-keskuksen edustaja määritteli pienen kunnan sellaiseksi, jossa ei ollut omaa 

kaavoittajaa tai kaavoitus oli yhden henkilön varassa. 

Tiedonkulku ja yhteistyö kunnan suunnitteluorganisaatiossa 

Kuntatoimijoiden haastatteluiden perusteella suunnitteluorganisaation sisäiseen yhteis-

työhön vaikuttavat tekijät liittyivät organisaation kokoonpanoon ja työnjakoon, jota 

avasin aiemmin tässä kappaleessa. 

Haastattelujen pohjalta ilmeni kolmenlaisia kunnissa toimivia yhteistyömalleja: 

1) Kunnissa, joissa kaavoitus oli yhden henkilön (teknisen johtajan tai kaavoittajan) 

vastuulla tehtiin alueiden käytön suunnitteluun liittyvää yhteistyötä teknisen sekto-

rin muiden viranhaltijoiden kanssa sekä kunnan päättävien elinten kanssa. Yhteis-

työtä tehtiin myös konsulttisuunnittelijoiden kanssa, koska käytännön kaavoitustyö 

hoidettiin heidän avullaan. 2) Osassa kunnissa oli pieni suunnitteluorganisaatio, eli 

tekninen johtaja ja kaavoittaja, jotka tekivät keskenään tiivistä yhteistyötä. Näissä-

kin kunnissa kaavoitustyössä käytettiin enimmäkseen konsultteja. Osassa kunnissa 

tekninen johtaja huolehti kaavoituksen sisällöllisistä asioista ja vuorovaikutuksesta 

muiden kunnan toimijoiden välillä, ja hän toimi esimerkiksi esittelijänä kunnanhal-

litukselle. Kaavoittaja huolehti kaavoituksen teknisestä prosessista. 3) Kolmas toi-

mintatapa ilmeni osassa pienen suunnitteluorganisaation kuntia, joissa tehtiin kaa-

voitustyötä myös omana työnä. Tällöin kaavoittaja huolehti kaavoituksen sisällöl-

lisistä ja teknisistä kysymyksistä kun taas tekninen johtaja työskenteli muiden tek-

nisen sektorin asioiden kuin kaavoitusasioiden parissa. Kaavoittajan apuna saattoi 
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työskennellä avustava suunnittelija. Yhteistyötä tehtiin myös konsulttisuunnitteli-

joiden kanssa. Tekninen johtaja ja kaavoittaja tekivät molemmat yhteistyötä tekni-

sen sektorin muiden viranhaltijoiden kanssa. 

Haastatellut kuntatoimijat eivät tuoneet esille aluearkkitehtitoimintaan liittyviä 

näkemyksiä, koska haastateltujen kunnissa ei hyödynnetty aluearkkitehtitoimintaa. 

Teknisen sektorin yhteistyön avulla kaavoitukseen saatiin lisää resursseja, kuten 

eräs kuntakaavoittaja totesi: 

”Kunnan ja teknisen osaston organisaatio on sen verran kevyt, että meillähän hel-

posti sitten yhteispeli toimii. Sitä kautta niin kuin tällekin puolen (kaavoitukseen) 

tavallaan tulee lisää resursseja […] Kaavoitusprosessi, siinähän meillä on iso työ-

ryhmä, sitähän me tehdään porukalla. Siinä istutaan sitten isommalla ryhmällä ja 

käydään läpi […] Aina kun työstetään kaavaa, esimerkiksi samassa pöydässä on 

ympäristön suojelusta, rakennustarkastuksesta tekniseltä puolelta, on vesipuolelta, 

kunnallistekninen suunnittelu, mittausteknikko, eli kaikki ne osapuolet, jotka vä-

hänkin on asiantuntijoita niin ollaan mukana vaihe vaiheelta.” (H3) 

Kaavoituksesta vastaava henkilö oli usein tiiviissä vuorovaikutuksessa myös kun-

nanjohtajan ja elinkeinojohtajan kanssa alueiden käytön suunnitteluun liittyvissä 

asioissa. Haastattelut osoittivat, että laajempi kunnan eri toimialojen välinen yhteis-

työ oli kuitenkin harvinaista. Eräs kuntatoimija näki kunnan sisäisen yhteistyön ke-

hittämisen erittäin tärkeänä esimerkiksi kaivoshankkeiden käynnistymiseen varau-

tumisessa: 

”Kyllä minä kehittäisin enemmän sitä puolta, että vielä laajemmin pitäisi eri 

viranhaltijoiden kanssa käydä tätä keskustelua ja tiedottamista joka sektorilla, 

että tulee se tieto. Meillähän on niin, että sosiaali- ja terveyspuolen pitäisi olla 

aikataulutuksesta tiedossa ja sitten siitä miten se koskee heitä. Että tuleeko 

sinne esimerkiksi vaikka Romaniasta 200 miestä töihin. Mikä on heidän kieli-

taitonsa, miten terveydenhuolto järjestetään heille? Jos lapsia tulee, niin kou-

lutus ja muuta. Niin se riittävän aikaisessa vaiheessa varautuminen […] 

Avointa keskustelua laajasti kunnan eri viranomaisten kesken.” (H4) 

Haastateltujen kuntatoimijoiden mukaan erityisesti pienemmille kunnille oli ominaista, 

että tieto liikkui organisaatiossa viranhaltijoiden välillä nopeasti ja vaivattomasti. Jois-

sakin kunnissa ei tarvittu edes varsinaista palaverikäytäntöä, kuten eräs kuntatoimija 

kertoi: 
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”Meillä kun ei ole byrokratiaa, meillä on mahtava ja hyvä tilanne […] Meillä ei 

ole viiveitä […] Ja siitä kun yhteistyöstä kysyt, niin aina kysytään kun on kysyttä-

vää, puolin ja toisin […] Sitten myöskin nämä muut osapuolet, kuten ympäristö- ja 

palopuoli. Kysytään puolin ja toisin […] varsinaisia palavereja meillä ei ole, mutta 

juuri se, että tapauskohtaisesti, tässä ja nyt. Että tosiaan semmoista varsinaista 

palaverikäytäntöä ei ole.” (H5) 

Alueiden käytön suunnitteluun liittyvää tiedonkulkua tehosti teknisen sektorin toimi-

joiden välinen vuorovaikutus. Tämä ilmeni spontaanin tiedonvaihdon lisäksi palaveri-

käytäntönä, kuten eräs haastateltu kuntatoimija totesi: 

”Jos jotain uutta merkittävää tulee, niin se otetaan seuraavassa palaverissa. 

Ei voi sanoa, että tuosta ei ole puhuttu mitään. Varmaan ne käydään läpi. Ja 

tieto kulkee kerroksesta toiseen, välittyy tieto (kunnanviraston sisällä) […] Me 

ollaan ehkä sopivan pieni organisaatio siihen että se niin kuin toimii aika hel-

posti tämmöinen […] Niin se on just, että jos tuplasti suurempi […] jos meitä 

olis enemmän, niin sitten meitä olisi vaikea saada (kokoon). Näin se on […]” 

(H3) 

Erään kuntatoimijan haastattelussa nousi esille myös luottamushenkilöille mene-

vän tiedon läpinäkyvyys ja oikeellisuus. Haastatellun mielestä tiedonkulun kan-

nalta oli erittäin tärkeää, että viranhaltija (tekninen johtaja) toimi esittelijänä luot-

tamushenkilöille. 

5.1.2 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat sekä 

vaikuttavuus 

Tarkastelen tässä kappaleessa yleisiä ja lakisääteisiä mahdollisuuksia osallistumi-

sen ja vuorovaikutuksen toteutumiselle suunnitteluprosessissa. Esille nousee erityi-

sesti osallisten ja luottamushenkilöiden kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liit-

tyviä menettelytapoja. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta avataan 

kuntatoimijoiden, maakunnan liiton ja kaivosyhtiöiden edustajien sekä konsultti-

suunnittelijoiden näkökulmista. 
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Menettelytavat maakunnan liiton edustajan ja konsulttisuunnittelijan 

näkökulmista 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen yleisiä mahdollisuuksia pohdittiin erityisesti 

erään maakunnan liiton edustajan ja konsulttisuunnittelijan haastatteluissa. Maa-

kunnan liiton edustajan mielestä laki antaa hyvät mahdollisuudet osallisia koskevan 

vuorovaikutuksen järjestämiseen, mutta kunnat päättävät itse käytännön menette-

lytavoista. Haastateltu kertoi: 

”Minusta suunnittelujärjestelmä antaa mahdollisuudet erittäin hyvään osallis-

tumisen järjestämiseen. Se on eri asia sitten, miten ne aina järjestetään. Se 

riippuu kunnista […] Mutta kyllä minun mielestä kaavatasolla kovasti vaihte-

lee kunnittain, ja kovasti vaihtelee kaavahankkeittain se, että miten paljon 

(vuorovaikutusta) järjestetään. Mutta siinä on kyllä loppumattomat mahdolli-

suudet kyllä, niin kuin laki antaa.” (H11) 

Maakunnan liiton edustaja ja konsulttisuunnittelija näkivät vuorovaikutuksen suu-

rimmiksi ongelmiksi osallisten osallistumattomuuden ja tavoitettavuuden. Heidän 

haastatteluissaan nousi esille myös lehdistön ja tiedonkulun rooli vuorovaikutuksen 

mahdollistajana. Maakunnan liiton edustaja kertoi kokemuksistaan maakuntakaa-

voituksen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen näkökulmasta: 

”Meillä ainakin tässä meidän maakuntakaavatyössä osallistumiselle on an-

nettu mahdollisuuksia; pyydetty ja revitty ja haettu ja komennettu osallistu-

maan […] Se on kaavoittajasta kiinni, kuinka se osaa sen asian selittää, mutta 

kyllä se on vaikea saada vedettyä porukkaa mukaan […] Ei ne osallistu, jos ei 

ole joku ihan kauhea ristiriita. Eivät ne ole kauhean kiinnostuneita kaavoituk-

sesta. Minä en tiedä, miten se saataisiin mediaseksikkääksi […] Kaikissa kaa-

voissa on tehty niin, että tietenkin nämä normaalit, pakolliset kuulutukset ja 

viranomaisneuvottelut. Kun tavoitteita lähdetään hakemaan, niin kerätään (ta-

voitteita) pienryhmistä, ja sitten on pidetty seminaari, jossa on koottu nämä eri 

toimijat yhteen. Ja me kutsutaan (osallistujat) ihan nimellä. Ja sitten virallinen 

luonnosvaihe. Sitä me ollaan kaupattu lehdistölle tai sitten menty kuntaan pi-

tämään tilaisuutta illalla, ja on pyritty saamaan lehtimiehiä paikalle. On kir-

joitettu itse juttuja, että saatais porukkaa sinne tulemaan. Ja sitten neuvotaan 

siinä, jos joku haluaa muistuttaa tai valittaa. Nämä on ollut ne meidän metodit. 

Nyt oli ihan hyvä X tapauksessa, kun saatiin yhteisseminaariin tulemaan vii-

sikymmentä kahdestasadasta (kutsutusta). Se oli hyvä. Y alueella ei saatu jär-

jestettyä esimerkiksi kylien tilaisuuksia, koska ei tullut ketään paikalle. Saatiin 
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sitten muutamalta (osalliselta) sähköpostia. Erään osallisryhmän kanssa kävi 

siten, että ensimmäiseen (tapaamiseen) ei tullut ketään, ja sitten me aktivoitiin 

tiettyjen tahojen kautta niitä osallisia ja ne komensi osalliset paikalle. Paikalle 

tuli seitsemästä (kutsutusta) viisi. Työtä pitää kovasti tehdä, että saa porukkaa. 

Ja kuitenkin se (vuorovaikutus) olis tärkeää meillekin, jotka ei tunne alueita. 

Sieltä saa valtavan määrän informaatiota asioista ja sitten ne tiedot, joita sii-

hen yhteensovittamiseen tarvitaan. Eli että mitkä on tärkeät alueet ja miltä 

näyttää, jos kaivos tuohon tulee. Mutta kyllä siihen (vuorovaikutukseen) väli-

neitä on, se vain, että resurssit riittäisivät tämmöiseen kuulemiseen. Kyllä minä 

tuon Y-tapauksen jälkeen kysyin […] Oli pantu hyvät tiedotteet, eikä tullut leh-

timiehiä ollenkaan, niin kysäisin, että mitä pitää tehdä, että me saatais teidät 

paikalle. Se (lehtijuttu) on kuitenkin sellainen hyvä tapa aktivoida. Jos saadaan 

hyvä lehtijuttu paikallislehteen, niin silloin tavallinenkin ihminen kiinnostuu 

siitä hommasta paremmin.” (H11) 

Konsulttisuunnittelija korosti erityisesti kaivoshankkeiden suunnitteluun liittyvän 

tiedon oikeellisuutta vuorovaikutuksen mahdollistajana: 

”Kaivosyhtiöillä pitäisi tehdä kaikkensa, ettei joutuisi semmoiseen median 

pyöritykseen, koska sitten ei ole enää faktalla ja fiktiolla välttämättä (eroa). 

Kaikki on niin kuin semmoista salaliittoteoriaa, tarkoitushakuisuuden etsi-

mistä semmoisestakin missä sitä ei ole […] Se on minusta iso vaikuttava tekijä, 

joka kaikkien osapuolten täytyy koko ajan ottaa huomioon (vuorovaikutuksessa) 

[…] Tietogappi täytetään hankkeesta (kaivosyhtiöltä) tai muualta (mediasta) 

tulevalla tiedolla […] Jos se tieto tulee jostain (toisen käden kautta) tai jos se 

tulee kaivosyhtiön ja paikallisten asukkaiden välisistä keskusteluista, niin on 

sillä vissi ero […] Jos sillä (kaivosyhtiöllä) ei ole sitä paikallista kontaktia, 

niin nehän on ihan haavoittuvia muualta tulevaan (tietoon). Se on paljon pa-

rempi se vuoropuhelu (paikallisten kanssa).” (H21) 

Sama konsulttisuunnittelija pohti osallisten kiinnostumattomuutta alueiden käytön 

suunnittelua kohtaan, mikä heijastui haastatellun mielestä myös osallisten tavoitet-

tavuuteen ja tiedonkulun rooliin vuorovaikutuksessa. Hän toi esille myös tietotek-

niikan hyödyntämisen vuorovaikutuksen apuna: tietotekniikka tai sen käyttäjät ei-

vät olleet haastatellun mukaan vielä kykeneviä reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen. 

Konsulttisuunnittelija kertoi: 



131 

”Aika vaikea ihmisiä on tavoittaa. Eikä se siitä ole kiinni etteikö ne olisi kiin-

nostuneita, tai ainakaan pelkästään siitä. Kiinnostuminen ja vaikutusmahdol-

lisuudet, ja niistä positiivisen palautteen saaminen ja kaikki tämä on tavallaan 

semmoinen sama kokonaisuus. Kyllä se motiivi (vuorovaikutukseen) kasvaa, 

jos huomaa että pystyy vaikuttamaan ja on niin kuin tietoinen. Mutta ne on 

(kiinnostuneita) jotka on. Suuren hiljaisen enemmistön tavoittaminen on sitten 

tosi vaikea juttu […] Se on aika vaikea, koska ihmisillähän on hyvin paljon 

kilpailevia asioita kokoajan elämässä […] Niin kuin (siitä näkökulmasta että) 

mikä estää sen tiedonkulun. Tietenkin helppo olisi sanoa, että joo kunnan il-

moitustaululle (tieto), ja kunta ilmoittaa ja tekee tätä ja netissä on sitä tätä ja 

tuota, mutta kuka ne sitten lukee […] Onko se postilaatikko ainoa uskottava 

(tiedonvälityskanava), vai mikä se on? Siis että se tieto tulee, että nyt sulla on 

tämmöistä ja tämmöistä tulemassa, ja täällä ja täällä on mahdollisuus vaikut-

taa niihin asioihin […] Silloin on se ja se tapahtuma, sitten on pienryhmiä, ja 

teille tulee kyselylomake ja yleisötilaisuuksia. Se tieto on niin kuin reaaliai-

kaista, ja se vuoropuhelu. Keinolla millä hyvänsä […] Pitäisi olla (internetsi-

vut), eikä sekään riitä. Pitäisi olla tieto ihmisillä. Kyllä minä jotenkin näkisin, 

että se kumminkin on tämä (perinteinen postilaatikko). Tietenkin sosiaalinen 

mediakin, nehän on vielä niin hakusessa […] Kyllä siinä on vielä pitkä matka 

ennen kuin pihtiputaalainen mummo kirjoittaa facebook-sivuille että tykkään. 

Kyllähän se tietenkin tulevaisuutta on.” (H21) 

Haastateltu konsulttisuunnittelija pohti myös vuorovaikutuksen limittymistä suun-

nitteluprosessiin ja sen eri vaiheisiin. Haastateltu näki ongelmana vuorovaikutuk-

sen ajoittamisen sekä sen, miten osallisille voidaan taata mahdollisuus aitoon vuo-

rovaikutukseen suunnitteluprosessin vaiheesta riippumatta: 

”Onhan se tietenkin ideaalista ajatella, että me ihmisille opetettaisiin […] Että 

ne tietäisi, että nyt olet sen ja sen prosessin siinä ja siinä vaiheessa. Ikään kuin 

sitä kautta avautuisi se ymmärtäminen, että mitä ne (konsultit ja kaavoittajat) 

sanoo. Mutta minun mielestä se ei ole niin, vaan niillä on osallistumismahdol-

lisuus. Niillä on ne omat murheet ja ne tulevat sinne kertomaan. Niille on oi-

keastaan aivan sama, että mikä tämmöinen prosessin vaiheen mikäkin tilanne 

se on. Täytyy vaan tietää, että milloin on mahdollisuus esittää omat mielipi-

teensä niin että ne tulevat mahdollisimman perustellusti huomioiduksi […] 

Monesti se ongelma syntyy siinä, että liian myöhäisessä vaiheessa ihmiset he-

räävät (vuorovaikutukseen).” (H21) 
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Menettelytavat kuntatoimijoiden näkökulmasta 

Kuntatoimijoiden haastatteluista ilmeni, että kunnan kaavoitustilanteella on vaiku-

tusta osallisten ja luottamushenkilöiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen. 

Kunnissa, joissa rakentamista tapahtui paljon asemakaava-alueiden ulkopuolisilla 

kaavoittamattomilla ranta-alueilla, rakentamisen edellytyksiä tutkittiin poik-

keamispäätösten avulla. Kaavoittaja joutui läpikäymään kaavoitusprosessin sisäl-

töä ja etenemistä osallisen eli poikkeamisluvan hakijan kanssa. Poikkeamislupiin 

liittyvät lausunnot myös työllistivät kaavoittajaa. Kuntatoimija kertoi työtilantees-

taan: 

”Minä oon kertonut aina siitä kaavoitusprosessista, että miten sitä pitäis läh-

teä vetämään. Meillä on täällä (yleensä ottaen kunnassa) muutamia semmosia 

kaavoitusta tekeviä yksityishenkilöitä ollut, jotka ovat erikoistuneet tuollaisiin 

pienimuotoisiin rantakaavoihin. Olen opastanut kyselemään heiltä, kun 

yleensä ne poikkeamisluvan hakijat ovat kiinnostuneita siitä, että paljonko se 

maksaa se kaava. Mullakaan ei ole semmoista hinta-arviota niistä, että ne on 

yleensä poikkeamisluvan hakijan ja sen kaavoittajan välisiä sopimuksia sitten. 

Kunta hoitaa tietenkin tämän viranomaispuolen tiedottamisen. Siitä me ei pe-

ritä mitään maksuja […] Kunnan lasunto tietenkin ELY-keskukselle poik-

keamisluvan yhteydessä […] Minä annan lausunnon. Tämä mahtaa olla tällä 

hetkellä melkein työllistävin osa meikäläisen työtä.” (H2) 

Kuntatoimijoiden vuorovaikutustaitoja koeteltiin poikkeamislupahakemusten kä-

sittelyn yhteydessä. Osallisten oli joskus vaikea ymmärtää kunnan kielteistä kantaa 

rakentamiseen, kuten sama kuntatoimija kertoi: 

”Ranta-alueilla on tehtävä kantatilaselvitys, että rakennuspaikkoja tulisi tasa-

puolisesti. Sen perusteella annan lausunnot. Kyllä niitä (tiukkoja tilanteita) 

aika paljon tulee. Eli siinä vaiheessa, kun käydään sitä poikkeamislupahake-

muspaperia hakemassa, niin katsotaan, että onko sillä mahollisuuksia sillä ra-

kennuspaikalla. Ja ettei tulis turhia hakemuksia. Joillekin se on tosi vaikeaa 

ymmärtää (kielteistä kantaa) […] Jonkin verran sieltä on luuria korvaan lyöty 

ja tulee pahoja sanojakin. Mutta se on semmoinen asia, että sille ei vaan voi 

mitään tehdä.” (H2) 

Eräs kuntatoimija vertaili haastattelussaan poikkeamislupiin ja ajantasaiseen kaa-

voitustilanteeseen liittyvää vuorovaikutusta. Haastateltu koki osallisten kanssa 
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käytävän vuorovaikutuksen helpommaksi, koska kunnassa oli laadittu oikeusvai-

kutteisia osayleiskaavoja ohjaamaan alueiden käyttöä: 

”En naapurikunnista rupea puhumaan. Mutta luulenpa että siellä, yhteyttähän 

me pidetään, niin kyllä siellä puurretaan niiden (poikkeamislupien) kimpussa 

paljon enemmän kuin me. Poikkeamislupia meillä tulee hyvin vähän. Ja mikä 

parasta asiakkaalle, kun se tulee tänne, niin hän näkee sen, että mihin saa ra-

kentaa ja mitä saa rakentaa […] Niin se on helpompaa, auttaa erittäin paljon 

meidän työtä.” (H3) 

Kuntien suhtautuminen uuteen rakentamiseen oli enimmäkseen myönteistä, erityi-

sesti tämä näkyi asukasluvultaan supistuvissa kunnissa. Useimmat kuntatoimijat 

kertoivat pyrkivänsä ohjaamaan rakentamista ensisijaisesti kaavoitetuille alueille. 

Rakentajille kerrottiin esimerkiksi valmiista kunnallistekniikasta ja kustannuksista, 

joita aiheutuu kaavoittamattomalle alueelle rakentamisesta. Haastatteluissa koros-

tettiin, että ihmisillä on vapaus valita asuinpaikkansa, eikä kunnalla ole asiaan juu-

rikaan vaikutusvaltaa. Eräs kuntatoimija kertoi: 

”Miten suhtaudutaan tuonne sivukylille sijoittuvaan asumiseen […] Siitä oli 

aikanaan semmonen pieni kalabaliikkikin, kun tarkotuksena oli ilmoittaa se, 

että me suosimme kyläkeskuksien ympäristöä […] Tällaista palvelukylän yh-

teisöihin tapahtuvaa asumista, mutta emme erityisesti tue tai ole mukana sel-

laisissa yksittäisissä asumusten sijoittumisissa. Mutta nyt kun siitä keskustel-

tiin, niin todettiin, että nykytilanteessa meillä ei oikeastaan ole edellytyksiä 

olla vastaanottamatta myöskin niitä (yksittäisiä) asukkaita, jotka sinne tulee. 

Ihan jo väestöllisistä syistä. Että jos on esimerkiksi perheitä tulossa asumaan 

jonnekin, sanotaan että kohtuullisen lähelle palveluita, niin toki me olemme 

mukana sitten siinä semmosessa toiminnassa.” (H6) 

Erään kuntatoimijan haastatteluissa nousivat esille myös suunnittelutarveratkaisui-

hin liittyvät käytännöt. Alue voidaan osoittaa suunnittelutarvealueeksi maankäyttö- 

ja rakennuslain nojalla, mutta myös oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kunnan 

rakennusjärjestyksessä. Haastatellun mukaan kunnassa oli kahdenlainen lähesty-

mistapa suunnittelutarveratkaisuihin, joiden määrään heijastui myös kunnan tontti-

tarjonnan tilanne: 

”Suunnittelutarveratkaisuiden määrä on kuudesta kahdeksaan, joka tapauk-

sessa alta kymmenen. Pikkuisen siihen vaikuttaa se, että jos meillä sattuu tont-

titarjonnan kannalta huonoja vuosia olemaan, niin se heijastuu siellä […] 
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Meillä on rakennusjärjestyksessä määritetty suunnittelutarvealueet, sitten 

luonnollisesti lain nojalla kuuluu suunnittelutarveharkinnan piiriin. Oikeas-

taan voisi sanoa, että suunnittelutarvealueet jakaantuu kahteen erilaiseen alu-

eeseen. On ne alueet, joissa on selkeä paine laatia asemakaava. Eli yleiskaa-

voitetut alueet, joissa on tarkoitus tutkia maankäyttö asemakaavalla, ja siellä 

meillä on aika tiukka linja. Me ei olla yhtään lupaa myönnetty moneen vuoteen 

semmoisille alueille. Sitten on nämä muut, sanotaanko tämmöiset lievealueet, 

niin kyllä me sinne on niitä lupia myönnetty. Tietynlainen kantatilatarkastelu 

tehdään siellä, ja katsotaan muut tämmöiset, sanotaan liikenteen vaikutukset. 

Yleensä ne pyrkii teitten lähelle tulemaan, ja se että siellä riittävästi meluasiat 

huomioidaan. Tämmöisiä rakennuspaikkakohtaisia tekijöitä tarpeen mukaan 

pyritään huomioimaan. Mutta jos on sijoitettavissa järkevälle rakennuspai-

kalle ja muut edellytykset on kunnossa, niin kylläpä ne luvat on yleensä tullut.” 

(H3) 

Kaavoitustilanteella oli merkitystä myös luottamushenkilöiden kanssa käytävään 

vuorovaikutukseen. Kunnissa, joissa asemakaava-alueiden ulkopuolista rakenta-

mista ohjattiin ajantasaisilla oikeusvaikutteisilla (osa)yleiskaavoilla, rakentami-

seen liittyvä päätöksenteko oli selkeää, kuten eräs kuntatoimija kertoi: 

”Osayleiskaavat kun on tullut […] Nopeita ratkaisuja kun halutaan, joku ha-

luaa kesämökkialueensa pysyväksi asunnoksi […] Kyllä meillä on periaatteet 

valtuuston kanssa hyväksytty, että mille alueelle, ja mitä sen (rakennuslupaha-

kemuksen) pitää täyttää, että voi hyväksyä. Ei ole ristiriitaa. Ehkä alussa oli 

oikeusvaikutteisen kaavan kanssa, että poliitikot eivät mieltäneet kaavan vah-

vuutta. Että kun on laitettu se tontti, niin sitä ei voi toiseen paikkaan siirtää 

eikä antaa lisää […] Mutta nyt ymmärretään yhteinen tavoite.” (H7) 

Joissakin kunnissa oltiin tyytymättömämpiä luottamushenkilöiden kanssa käytä-

vään vuorovaikutukseen. Eräs kuntatoimija toivoi haastattelussaan, että luottamus-

henkilöt heräisivät kaavoitusasioihin aikaisemmin. Hänen mielestään alueiden 

käyttöä koskevista yleisistä asioista oli liian myöhäistä keskustella rakennuslupa-

hakemusten käsittelyn yhteydessä. Haastateltu toivoi myös rakentamisen painealu-

eiden saamista yleiskaavoituksen piiriin, jotta alueiden käytön suunnittelulle saa-

taisiin lisää jatkuvuutta. 

Eräs konsulttisuunnittelija toi haastattelussaan esille tapauksen kunnan 

osayleiskaavoitustyöstä. Kaavoitusprosessi oli edennyt kunnassa muuten hyvin, 

mutta prosessiin oli tullut kuukauden viive, koska kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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ei ollut ymmärtänyt vaihtoehtoisten suunnitelmien tarvetta: ”sitä miksi pitää esittää 

myös ’huonoja’ vaihtoehtoja” (H25). 

Viranhaltijoiden ja luottamuselinten tekemän epävirallisen, poliittiseen päätök-

seen pohjautuvan maapoliittisen ohjelman merkitys vuorovaikutuksen mahdollis-

tajana nousi esille eräässä kuntatoimijan haastattelussa. Ohjelma oli edistänyt ja 

vaikuttanut positiivisesti muun muassa maanomistajien kanssa käytäviin neuvotte-

luihin ja yleisesti kunnassa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Haasta-

teltu kuntatoimija kertoi maapoliittisen ohjelman tulosta osaksi kunnan suunnitte-

lukäytäntöä: 

”No ei ehkä enää viime aikoina, silloin alkuun kun se tuli (maapoliittinen oh-

jelma) niin silloin tietysti oli, sanotaanko että silloin alkuun niin eihän tuota 

kukaan kovin vakavasti ottanut. Että sitä tarvitsisi noudattaa. Kunhan nyt on 

tuommoinenkin tehty, kun semmoinen on haluttu. Vähän ainakin mulle sem-

moinen maku tuli, mutta kyllä se nyt on se sisäänajo tapahtunut. Edes asiak-

kaat (maanomistajat ja osalliset) ei oikeastaan oletakaan, että jotenkin muuten 

toimittaisiin […] Ehkä se meni niin, että kun valtuustotaso sen hyväksyi, niin 

sitten kun se tuli siihen arkielämään niin kuin ohjelmana, niin se tuli esille, että 

mitä se meinaa käytännössä. Siinä tuli vastustusta. Siinä ruvettiin varmaan jo 

semmoista sisäistä syyttelyä, että kuka siinä työryhmässä istu, tai luottamusih-

misethän siinä oli. Mutta alkuun huomasi, että eivätkö ne (maanomistajat ja 

osalliset) sitten täysin ymmärtäneet että mitä tämä merkkaa käytännössä. 

Mutta nykyisin se on tätä päivää, siinä on hyväksynnät ja kaikki. Ja tosiaan 

asiakkaat ottaa sen, että se on meillä – tällä formaatilla me tehdään näitä kaa-

voitusasioita ja ei siinä ole muuta (vaihtoehtoa) […] Se on niin kuin (vaikutta-

nut) kaikkiin ihmisten näkemyksiin kaavoituksesta ja kaikesta tästä. Tässä ei 

tarvitse kovin kauaa mennä ajassa taaksepäin, miten vaikeaa oli esimerkiksi 

rantoja ruveta kaavoittamaan. Kyllä ne isännät sanoi, että hänen maalle ei 

kyllä viivan viivaa piirretä. Että tässä on kyllä niin nopeilla harppauksilla 

menty eteenpäin tässä kaavoituksessa ainakin meidän kunnassa.” (H3) 

Kuntatoimijoiden haastatteluissa keskusteltiin myös kaavoitusprosessin aloitus- ja 

valmisteluvaiheeseen liittyvistä menettelytavoista. Tarkasteltaessa kaavoituskat-

sauksen osuutta kaavoitusprosessin vireilletulosta ilmoittamisessa haastattelut 

osoittivat, että alueiden käytön suunnittelun kannalta niin kutsutut ”hiljaiset” (H13) 

kunnat ovat voineet julkaista kaavoituskatsausta harvemmin kuin kerran vuodessa. 

Kunnan suunnittelutilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, kuten eräs kuntatoimija 

kertoi kaavoituskatsauksen laatimisen tarpeesta: 
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”Kaavoituskatsausta ei tehty tänä vuonna, pitäisi tehdä lain mukaan joka vuosi. 

Siitähän ELY-keskus vähän minua kehityskeskustelussa tukisti, ettei ole tehty. 

Silloin näytti siltä, ettei tule mitään muutoksia. Nyt (tilanne muuttunut) joudun 

tekemään kaavoituskatsauksen, tai sitten teen tavallaan kahden vuoden, totean 

tälle vuodelle ja mitä todellisuudessa ensi vuonna tapahtuu, koska kaikki nämä 

kaavat menevät sinnepäin. Kyllä olisi pitänyt tehdä (kaavoituskatsaus), nyt 

ykskaks tulikin monta kaavaa. Osayleiskaavaihmiset haluaa vähän tarkistaa 

paikkoja, ja yksi ranta-asemakaava […] mulla pyöriikin viisi-kuusi kaavaa 

tässä ruljanssissa. Ihan tarpeellista on tehdä kaavoituskatsaus vähän valtuus-

tollekin tiedoksi, että missä mennään.” (H7) 

Toisissa kunnissa kaavoitustoiminta oli vilkkaampaa ja kaavoituskatsauksen rooli 

nähtiin erityisesti kaavoitusprosesseja koskevan tiedonvälityksen ja tiedon yhteen-

kokoamisen kannalta. 

Haastatteluissa kuntatoimijat pohtivat myös kaavoitusprosessin aloitusvaihee-

seen liittyvän, vuorovaikutteisen suunnittelun kannalta olennaisen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman (OAS) merkitystä. Eräs kuntatoimija pohti OASin kiinnos-

tavuutta: 

”Meillä normaali käytäntö on, kun tehdään OAS, niin se laitetaan nähtäville 

ja lehdessä kuulutetaan vireilletulosta ja OASin nähtävilläolosta. Asia on pa-

perina oikeasti semmoinen, että se ei kiinnosta siinä vaiheessa juuri ketään. 

Tietysti siinä vaiheessa osalliset voi käydä täällä kertomassa omia näkemyksi-

ään hankkeesta. OAS paperina ei ole kovin kiinnostava.” (H3) 

Osa haastatelluista kuntatoimijoista oli sitä mieltä, että osallisia koskeva tiedotus 

on edistynyt OASin käyttöönoton jälkeen. Haastatellut mainitsivat myös, että osal-

liset ja luottamushenkilöt olivat oppineet lukemaan osallistumis- ja arviointisuun-

nitelmia. 

Erään kuntatoimijan mukaan OASin sisältö ja runko oli ”pitkälti sama kuin 

kaikilla muillakin kunnilla” (H2). Sama kuntatoimija toi esille, että kunta kiinnitti 

huomiota erityisesti siihen, että OASissa mainittu kaavoitusprosessin aikataulu oli 

suunniteltu huolellisesti: 

”Mielellään tietenkin, että se aikataulu olis semmoinen, että se olis suunniteltu 

ihan oikeasti sinne, että se ei ole mikään noin aikataulu. Osa kaavoista on vii-

västynyt ihan tolkuttomasti. Ei ole pysytty yhtään aikataulussa […] Meillä kun 

on muutama yleiskaavahanke ollut tässä, että se on ollut EU-rahotuksella, niin 
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siellä on yleensä takaraja sitten sille rahoitukselle. Ja pitäisi olla se kaava val-

mis. Yleensä niissä on sääntönä se, että kaavan pitäisi olla kunnanhallituksen 

hyväksymä vähintään, ennen kuin se voidaan se loppurahoitus lyödä lukkoon 

[…] Siinä on ongelmia sitten (jos kaava puuttuu), on jouduttu lisäaikaa hake-

maan […] Että OAS olis jo siinä vireilletuloyhteydessä valmis. Koska meidän 

kunnanhallitus ei kyllä halua mitään tyhjään pyöritellä, että siellä pitäis olla 

jotakin konkreettista jo. Mahdollisesti luonnoskin jo siitä alueesta sitten sa-

malla kertaa.” (H2) 

Kuntatoimijoiden haastatteluissa käsiteltiin myös osallisten osallistumis- ja vuoro-

vaikutusmahdollisuuksia kaavoitusprosessin valmisteluvaiheessa. Haastattelut 

osoittivat, että kunnat noudattivat pääsääntöisesti lakisääteisiä menettelytapoja: tie-

dottamisen ohella osallisia kuultiin ja heiltä kerättiin mielipiteitä. 

Henkilökohtaiset osallisten yhteydenotot kaavoitukseen liittyvistä asioista oli-

vat myös yleisiä. Näiden lisäksi joissakin kunnissa järjestettiin kaavatilaisuuksia eli 

asukas- tai yleisötilaisuuksia, joissa osalliset pystyivät esittämään mielipiteitään ja 

kysymyksiään. Eräs haasteltu kuntatoimija kertoi yleisötilaisuuksien tarpeellisuu-

desta: 

”Rantayleiskaavahankkeissa tai sanotaan ylipäätään yleiskaavahankkeissa, 

niin niissä sitten pidetään yleisötilaisuuksia. Vähintään yksi, monesti kaksi, se 

riippuu aina vähän siitä tilanteesta. Viime aikoina on pidetty vain yksi, koska 

se tahtoo olla niin, ettei siellä toisessa ole osallistujia. Tai sitten se (toinen 

yleisötilaisuus) on enemmän sen luonteinen, että nämä kylän asukkaat tulee 

rupattelemaan sitten keskenään. Tuttuja paikalla, mutta se ei kuitenkaan enää 

paljon liity siihen (varsinaiseen asiaan). Mutta yksi tilaisuus on huomattu erit-

täin tärkeäksi ja hyväksi, ja se pidetään tietysti heti tässä OAS-vaiheessa. Siinä 

kerrotaan, että mitä tehdään, mitkä on ne periaatteet millä suunnitellaan, ja 

näin päin pois. Ne (osalliset) pystyy itse paremmin seuraamaan, ne tietää heti, 

että miten tässä toimitaan. Ja ne voi toisaalta kontrolloida, että meillä (kun-

nassa) menee oikein, mikä on tietysti meidän etu, ettei tule virheitä. Toisaalta, 

kun osalliset tietää, että mitä tehdään, niin niillä ei tule se mielikuva, että minä 

pärstäkertoimen perusteella nostelen hatusta niitä rakennuspaikkojen luku-

määriä, vaan että se perustuu niin kuin johonkin.” (H3) 

Osassa kunnissa kaavoihin liittyvää osallistumista oli vähän, ja tilaisuuksia järjes-

tettiin tarpeen mukaan. Erään haastatellun kuntatoimijan mielestä tarvetta yleisöti-

laisuudelle oli esimerkiksi silloin, kun suunniteltava alue oli suuri ja siihen liittyi 
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runsas määrä maanomistajia. Muita kuin kaavoitukseen liittyviä tiedotustilaisuuk-

sia järjestettiin muun muassa ympäristö-, jätevesi- ja vesijohtoasioista. 

Joissakin kunnissa kaavoitusta havainnollistettiin yleisötilaisuuksissa tietotek-

niikan, esimerkiksi karttaohjelmien avulla. Ne mahdollistivat kaavoitukseen liitty-

neiden muutosten tarkastelun yksityiskohtaisesti tiloittain osallisen niin halutessa. 

Yleisimmin kuntatoimijat käyttivät tietotekniseen vuorovaikutukseen kunnan in-

ternetsivuja, joissa julkaistiin ainakin kaavaehdotukset. Eräs haastateltu kuntatoi-

mija kertoi internetin hyödyntämiseen liittyen resurssi- ja taitopulasta: 

”Paljon enempi kun olisi resurssia, niin olisin tuon netin kautta ihmisille tietoa 

pannut kaavoitusprosesseista ja näistä. Netissä helpompi nähtävilläolot hoitaa, 

ja ihmisillä helpompi katsoa. Itse ei oikein osaa tehdä, jonkun muun pitää 

tehdä. Avoimuutta on pyritty kehittämään kaavoituksessa, valmistelun aikana 

ei varmaan haittaa jos olisi tietoa enempikin. Aika paljon ihmiset käyvät mie-

lellään kunnan sivuilla katsomassa tietoja asioista.” (H7) 

Vaikuttavuus kuntatoimijoiden, maakunnan liiton ja kaivosyhtiöiden 

edustajien sekä konsulttisuunnittelijoiden näkökulmista 

Kuntatoimijoiden haastatteluissa pohdittiin yleistä osallistumisen ja vuorovaiku-

tuksen vaikuttavuutta. Tarkasteltaessa vaikuttavuutta kuntatoimijoiden ja muiden 

suunnittelun osapuolten välillä erään haastatellun kuntatoimijan mielestä vaikutta-

vuus parani vuorovaikutuksen myötä, olipa kyseessä kunnan ja suunnitteluviran-

omaisten tai kunnan ja osallisten välinen kanssakäyminen. Tämä ilmeni myös erään 

toisen kuntatoimijan haastattelussa, jossa korostettiin henkilökohtaisen vuorovai-

kutuksen tärkeyttä ja sen vaikuttavuutta alueiden käytön suunnitteluun liittyviin 

asioihin: 

”Päätöksistä, joista valitetaan – se on minimaalista. Rantarakentamisessa va-

litetaan enemmän. Haja-asutusalueella ei juuri. Neuvottelemalla pääsee, jos 

on joku ongelma ollut. Ei välttämättä tule valitusta ollenkaan, neuvotellaan ja 

keskustellaan. Laissa on liikaakin pykäliä, jos alkaisi kaikkia katsomaan. By-

rokratiaa ja pilkuntarkkaa hommaa. Harkintaa enempi tänne kentälle, löysätä 

lakia tietyltä osin. Isommissa kaupungeissa asia on toinen, mutta näin pienillä 

kylillä […] Mietittykin, että Etelä-Suomessa on eri laki kuin täällä. Sama mää-

räys tai ohje ei tänne yksi yhteen käy.” (H5) 
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Vuorovaikutteisten suunnittelukäytäntöjen osaamisen ja sitä kautta toteutuvien vai-

kutusmahdollisuuksien voidaan katsoa kytkeytyvän kuntatoimijoiden työkoke-

mukseen. Haastatellut tekniset johtajat, kaavoittajat ja muut kaavoituksen kanssa 

tekemisissä olleet viranhaltijat olivat työskennelleet kunnissa useita vuosia. Työko-

kemuksen kautta vuorovaikutuskäytännöt olivat vakiintuneet tietynlaisiksi, ja aino-

astaan yksi haastateltu kuntatoimija kertoi suunnitteluorganisaation sisäisten käy-

täntöjen kehittyneen lisääntyneen vuorovaikutuksen ansiosta: 

”Mitä meillä oli aikaisemmin tämä kaavoitustyö, niin se on kyllä kehittynyt 

siitä valtavasti […] Kaavoitusprosessi miten se (nyt) työstetään, niin minusta 

erittäin hyvää ja avointa.” (H3) 

Erään maakunnan liiton edustajan haastattelussa nousi esille myös kansalaisten 

yleinen osaaminen alueiden käytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Haas-

tateltu toivoi asioiden parempaa opettamista esimerkiksi kouluissa, jotta ihmiset 

saataisiin tietoisiksi vaikutusmahdollisuuksistaan omaan elinympäristöönsä. Haas-

tateltu maakunnan liiton edustaja pohti: 

”En tiedä, opetetaanko sitä (elinympäristön tuntemista) koulussa niin huonosti, 

kun se ei kiinnosta ketään pätkääkään. Minusta se on kumma, koska minusta 

se on maailman mielenkiintoisin juttu. Kouluopetus on semmoista, johon toi-

voisin muutosta. Että se opettaisi enemmän, miten voidaan vaikuttaa. Mitä 

kaavoitus on […] Pitäisi saada kiinnostusta omaa ympäristöä kohtaan kasva-

tettua. Jotenkin saada ymmärtämään se, että kaavoitus on se, johon vaikutta-

malla voi vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittymiseen.” (H11) 

Kysyttäessä osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta kaivosyhtiöiden 

edustajilta useampi haastateltu totesi vaikutusmahdollisuutensa alueiden käytön 

suunnitteluun huonoiksi: 

”Tähänastisen kokemukseni perusteella näyttää siltä, että kaivoksella ei juuri-

kaan ole mahdollisuutta vaikuttaa.” (H16) 

”Pahimmillaan kaivosyhtiö on vain sivustaseuraajan roolissa.”(H17) 

Eräs haastateltu kaivosyhtiön edustaja toi esille eri kaavatasojen yhteensovittami-

seen liittyvät ongelmat yritystoiminnan harjoittamisen näkökulmasta. Kaavoitus oli 

mahdollistanut kaivostoiminnan kanssa kilpailevan yritystoiminnan syntymisen 

liian lähelle mahdollista kaivostoiminta-aluetta, eikä kaivosyhtiön edustaja koke-

nut pystyvänsä vaikuttamaan tilanteeseen. Kaivosyhtiön edustaja peräänkuulutti 
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kuntatoimijoiden vastuuta tarkistaa ja varmistaa, ettei kaavoitustyössä laadittu ris-

tiriitaisia tai jopa päällekkäisiä maankäyttötarpeita. Eräs konsulttisuunnittelija 

pohti kaivostoimintaan liittyviä intressiristiriitoja kaavoituksen valitusmahdolli-

suuden kannalta: 

”Sitten on nämä valitusajat, ja voit valittaa monta kertaa samasta asiasta pääl-

lekkäin. Se menee vaikeaksi se homma. Miten nyt sanoisin […] Jos saisi tehdä 

mitä haluaa (muuttaa nykyistä kaavoitusprosessia), niin asiallisia valituksia, 

mutta ei sillälailla että saman valituksen voi pilkkoa ja panna joka portaassa 

uudelleen. Tahallaan kiusata ja viivyttää. Jos on hävinnyt kamppailun, ja on 

todettu että se intressi, jota siinä ajaa ei pysty voittamaan sitä yleistä intressiä, 

niin se pitäisi olla siinä. Ei niin kuin vaan, että kun en saanut tahtoani läpi, 

niin kiusaanpa loppuun asti. Tietenkin se johtaa sitten siihen, että käsittelyajat 

on pitkiä. Jos tietää mitä se tarkoittaa jollekin kaivosyhtiölle […] Palaa rahaa 

ihan järkyttäviä määriä ja vain yhden ihmisen jonkun varsin marginaalisen 

intressin takia.” (H21) 

Kaivosyhtiöiden edustajien haastattelut osoittivat, että suunnitteluorganisaation 

vuorovaikutuskäytännöt ja erityisesti niiden kautta toteutuvat vaikutusmahdolli-

suudet eivät välttämättä vastaa yhtiöiden tarpeita. Myös eräs kuntatoimija pohti 

kaivostoiminnan suunnitteluun liittyvää suunnitteluorganisaation osaamista ja kou-

lutustarvetta: 

”Suuri puute on tämmöisessä kaivoshommissa, että tämä on niin ainutlaatui-

nen hanke kuntaan. Kun se lähtee liikkeelle, niin ei kenelläkään viranhaltijalla 

ole mitään tietoa koko asiasta. Kaivospuolen terminologiasta ja näistä oikeus-

vaikutuksista. Että aivan hyvin voisi maakunnan liitto tai ELY-keskus järjestää 

semmoisen kaksipäiväisen kaivospuolen koulutuksen näille kunnille, johon 

näitä kaivoksia on tulossa. Että mitä ja mihin pitää kunnan viranomaisilla va-

rautua, mitä se käytännössä luvitusasioissa tarkoittaa. Sellainen todellinen tie-

toisku, jossa kerrotaan juurta jaksain mitä valtaus tarkoittaa, mitä kaivospää-

tös tarkoittaa, mitä se edellyttää sitä ennen kunnilta. Niin tämmöinen koulu-

tustilaisuus pitäisi kaikille kunnan keskeisille viranhaltijoille järjestää. Niitä-

hän voi olla useampien kuntien viranhaltijoita samaan aikaan (koulutuksessa). 

Vastaavanlainen infokoulutus olis myös hyvä kaivosyhtiöille, myös niinkin päin 

[…] Kunnallisesta toiminnasta ja vaatimuksista. Kouluttajanahan voi olla sit-

ten muutamia viranhaltijoita.” (H4) 
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Kuntien kaivoshankkeisiin liittyvä osaaminen ja resurssit tulivat esille myös eräi-

den konsulttisuunnittelijoiden haastatteluissa. Yksi haastateltu vertasi maakunnan 

liiton ja kunnan osaamista, toinen konsulttisuunnittelija pohti kuntien ohjauskykyä: 

”Maakunnan liitto on hyvin varautunut kaivosten kehittämiseen. Kunta on tot-

tunut hankevastaavien (konsulttisuunnittelijoiden) voimin tehtävään kaavoi-

tukseen. Kuntien resurssit ovat vaatimattomat.” (H22) 

”Kunnissa ei ole yleensä sellaista osaamista tai tietotaitoa, että he pystyisivät 

tai haluaisivat ohjata hanketta jollakin tavoin. Ehkä enemmän odotetaan hank-

keen alkamista ja pyritään siitä hyötymään, ei niinkään ohjaamaan sitä jolla-

kin tavoin.” (H24) 

5.1.3 Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun 

yhteensovittaminen prosessuaalisesta näkökulmasta 

Avaan tässä kappaleessa kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun proses-

suaaliseen yhteensovittamiseen liittyviä menettelytapoja, sekä yhteensovittamista 

eri kaavatasojen näkökulmasta. 

Yhteensovittaminen kuntatoimijoiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten 

ja kaivosyhtiöiden edustajien sekä konsulttisuunnittelijoiden näkökulmista 

Kuntatoimijoita sekä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten edustajia pyydettiin 

haastatteluissa pohtimaan kaivostoiminnan herättämiä mielikuvia. Kaikkien haas-

tateltujen mukaan kaivostoiminta nähtiin positiivisena ja tärkeänä kuntien elinkei-

nojen monipuolistajana. Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten edustajat korostivat 

haastatteluissa kaivostoimintaan liittyviä ympäristövaikutuksia, jotka tuli heidän 

mielestään selvittää ja suunnitella huolellisesti, jotta mahdollisia syntyviä haittoja 

pystyttäisiin minimoimaan. 

Kaivosyhtiön näkökulmasta katsottuna kaivoshankkeen suunnittelu perustuu 

laajoihin geologisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä ympäristöllisten (YVA) ja 

sosiaalisten vaikutusten (SVA) arviointeihin, joiden avulla yhtiö tarkastelee erilai-

sia toimintavaihtoehtoja. Merkitystä on myös taloudellista kannattavuutta arvioi-

valla kannattavuusselvityksellä (nk. feasibility study), joka avulla yhtiö tekee pää-

töksen kaivostoimintojen aloittamisesta. Tutkimukset ja arvioinnit etenevät yleensä 

samanaikaisesti. Eräs haastateltu kaivostoimija kuvasi kaivoshankkeen suunnitte-

luvaihetta: 



142 

”Ollaan tutkittu eri vaihtoehtoja […] ovat täsmentyneet. Näkemys on eri vaih-

toehdoista, että mitä voidaan tehdä. Lopullinen muoto tulee niissä raameissa, 

kun feasibility studya, YVAa ja SVAta on tehty. Joka ainoalla sektorilla käy-

dään neuvotteluja, lasketaan, otetaan tarjouksia vastaan. Meillä on yli sata 

ihmistä tekemässä tätä feasibility studya […] Se kertoo sen, että millaisella 

volyymilla ja teholla yritetään tämä tehdä ja saada se paras mahdollinen tieto.” 

(H19) 

Alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta katsottuna kaivoshankkeen suunnit-

telu vaatii aina kaavan. Eräs haastateltu maakunnan liiton edustaja totesi kaivos-

hankkeen ja suunnittelun yhteensovittamisesta: 

”Se on tosi helppoa se yhteensovittaminen. Kaivoshanke ei voi edetä ilman 

kaavaa. Eli se on pakko olla. Aina jossain vaiheessa tullaan kysymään kaavaa 

ja sitä, mikä on kaavallinen valmius. Ja se, että ne (kaivostoimijat) on yksityi-

siä, koskee ihan samalla lailla tavallista rakentajaa ja mitä tahansa hanketta 

[…] Periaatteessa sitä kautta se virallinen kaavoitustyö lähtee liikkeelle, ja se 

tulee ilman muuta vastaan. Samoin kuin muutkin rakentamista koskevat hank-

keet.” (H11) 

Usein kaivosyhtiön laatimat selvitykset ja suunnitelmat etenevät nopeasti, koska 

laajojen tutkimusten ja selvitysten laatiminen oli erään haastatellun konsulttisuun-

nittelijan mukaan ”kallista hommaa, että tehdään koko ajan ja kello tikittää” (H21). 

Eräs haastateltu ELY-keskuksen edustaja toi esille, että vaikka kaivoshanke vaatii 

toteutuakseen kaavan, niin käytännössä on vaikea löytää ajankohta, jolloin kaavoi-

tus ja kaivoshanke kannattaa yhteensovittaa. 

”Yhteensovittamisen kipupisteet ovat aikataulullisia asioita. Kaivosyhtiö tekee 

kokoajan erilaisia kannattavuusselvityksiä ja kaivosyhtiöiden suunnitelmat 

vaihtelevat nopeastikin. Nämä muutokset aiheuttavat haasteita suunnittelulle, 

joka taas ei ole niin nopea prosessi. Kaivosyhtiöiden toiminnallis-teknis-talou-

delliset suunnitelmat menevät eteenpäin nopeammissa sykleissä kuin suunnit-

telussa. Tämä tekee yhteensovittamisesta vaikeaa.” (H14) 

Haastatellun kuntatoimijan mielestä kaavoitusprosessi ei ollut joustava kaivos-

hankkeen tarpeisiin nähden, koska se ei pysty vastaamaan kaivoshankkeen nopei-

siin muutoksiin. Kuntatoimija toi esille kaivosyhtiön käytäntöjen ja suunnittelujär-

jestelmän yhteentörmäämisen: 



143 

”Toisaalta voidaan myös pohtia, tulisiko kaivosyhtiöiden hyväksyä paremmin 

kaavoitusjärjestelmämme pitkine kestoineen ja muuttaa omaa toimintaansa, 

kuten tehdä sitovampia päätöksiä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Kun kaivos-

yhtiö tekee kaivospäätöksen, olettaa se usein, että saman tien voidaan aloittaa 

rakentaminen. Usein vasta tässä vaiheessa yhtiö antaa kunnalle maankäytön 

suunnittelussa tarvittavia tietoja. Jos kunta olisi saanut tarvittavat tiedot kuu-

kausia, jopa vuotta aikaisemmin, olisi kaivosalueen suunnittelu voitu aloittaa 

heti ja näin nopeuttaa kaivoshankkeen etenemistä maankäytönsuunnittelun ja 

rakentamisen osalta.” (H1) 

Kuntatoimijoiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten ja kaivosyhtiöiden edusta-

jien sekä konsulttisuunnittelijoiden haastatteluissa toivottiin YVAn ja kaavoitus-

prosessin parempaa yhteensovittamista, joka myös tukisi tiedonsaantia ja -tuotta-

mista. Haastateltujen mukaan toimivaa mallia yhdistämiselle ei ollut vielä tehty. 

Kaavoituksen näkökulmasta olisi hyvä, että YVA etenisi ennen kuin varsinaisia 

kaavoja ryhdytään laatimaan. Erityisesti näin nähtiin kuntakaavojen osalta, koska 

silloin erilaisia vaikutuksia pystyttiin tarkastelemaan laajemmin. Eräs maakunnan 

liiton edustaja totesi, että kaavoituksen resurssit koko maassa ovat vähäiset selvi-

tysvaateisiin ja -tarpeisiin nähden. Haastateltu kertoi omasta tilanteestaan: 

”Me joudutaan yleensä aina ostamaan ne erikseen. Kaivoshankkeen YVAssa 

se on aina se itse toimija, joka sen kustantaa. Se on sillä tavalla sitten parempi 

ja tuloksellisempi kuin se, että tietyn maakunnan alueen kaavoittajat kykenevät 

puristamaan. Eikä sitten yksityisen hankkeen vuoksi tehtävä selvitys menisi ve-

ronmaksajan kukkarosta, vaan se menisi yksityisen kukkarosta. Ja sitten pro-

sessit, niiden yhteensovittaminen ja aikataulutus – ne ovat sellaisia, joilla se 

paras mahdollinen eteneminen saadaan. Kaavoituksen, YVAn, ympäristölu-

pien ja sitten varsinaisen kaivostoiminnan käynnistymisen kannalta […] Että 

se samalla tavalla vastaisi ja yhdistäisi, että ei tehtäisi päällekkäistä työtä ja 

että kaavoitus linkittyisi hyvin niihin prosesseihin.” (H11) 

Haastatteluissa todettiin, että YVA-selvitykset tulee kuitenkin muokata siten, että 

ne vastaavat kaavoituksen tarpeita. Laajat selvitykset nähtiin erityisen tärkeäksi 

kuntatoimijoiden haastatteluissa, koska ne pohjustivat kaavoitukseen liittyvää pää-

töksentekoa. Eri prosessien yhteensovittaminen oli tärkeää myös kaivostoimijoille: 

”Me aloitettiin tarkoituksella rinnakkain. Sitä työtä mitä me tehdään YVAssa, 

pystytään käyttämään kaavoituksessa, soveltamaan sitä sinne ja päinvastoin. 
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Siinä on vielä kolmantena pyöränä tämä feasibility study eli kannattavuussel-

vityksen tekeminen. Että me pystyttäis käyttämään kaikkea näitä kolmea tutki-

musta hyödyksi toisilleen, ohjaamaan jokaisen näiden kolmen osa-alueen 

eteenpäin menemistä. (Hyödyttää) taloudellisesti ja nimenomaan ajallisesti. Se 

aika venyy, projekti venyy ihan turhaan (jos yhteensovittamista ei olisi). Nyt me 

pystytään kuitenkin, sanotaan puolen vuoden tai vuoden tarkkuudella viemään 

tämä homma läpi. Jos tulee paljon kapuloita rattaisiin, niin sitten voi venähtää 

vähän pidemmäksi.” (H19) 

Kaivoshanke oli yhtiön näkökulmasta projekti, joka eteni suunnitellusti. Eräs kon-

sulttisuunnittelija kuvasi yhtiöiden näkemystä: 

”Jos nyt ajattelee sitä investointina. Kaivoshan on aina semmoinen, miten nyt 

sanoisin, se on aina project. Se ei ole tämmöistä perusinvestointia. Se täytyy 

nähdä projektina; nousu, toimintavaihe ja sitten taas alasajo. Tietenkin jos aja-

tellaan sitä, että joku rikastamo tehdään, niin siellä on se infra valmiina, jos 

jotain satelliitteja (uusia esiintymiä) sitten löydetään. Niitähän sitten tietenkin 

hyödynnetään. Mutta voi ajatella, että onhan se kumminkin prosessi ja se pro-

jekti. Siis siitähän puhutaan koko ajan, että kuinka kauan on toiminta-aikaa. 

Mutta jos rakennetaan vaikka rautatie tai talo tai joku muu, niin ei siinä kat-

sota mikä se toiminta-aika on. Kaivosporukathan tulee ja sanoo, että me ollaan 

täällä se aika, kun kannattavasti kannattaa toimintaa tehdä. Ja sitten me läh-

detään ja peitetään jäljet […] Että siinä mielessä se kaavoituksen luonne on 

ihan erilaista. Sitähän (kaivoshanketta) ei kaavoiteta niin kuin forever, vaan se 

tuo siihen (kaavoitukseen) omanlaisen mausteensa.” (H21) 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta eri prosessien samanaikainen 

eteneminen oli haasteellista. Kaivoshankkeen vaikutusten arvioinneista järjestettiin 

useita lakisääteisiä osallistumistilanteita. Näiden lisäksi osallisia kutsuttiin kaavoi-

tuksen vuorovaikutustilaisuuksiin. Ongelma tuli esille monissa kuntatoimijoiden 

haastatteluissa: 

”Yhtäaikaiset, monimutkaiset kuulemiset aiheuttavat epäluuloa: asukkaat ja 

muut tahot voivat luulla, että heitä yritetään monimutkaisella kuulemisella 

harhauttaa, kun aina näyttäisi olevan sama asia uudestaan ja uudestaan kuul-

tavana. He eivät usein tiedä, mikä on oikea aika tulla kuulluksi oikeasta asi-

asta.” (H1) 
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”Tokihan tässä oli semmoinen, että oli yhtä aikaa monta prosessia päällekkäin. 

Eli oli tämä YVA-prosessi […] ja näin päin pois. Ne meni ihmisiltä ihan sekai-

sin, että mikä on. Sitten oli vielä tämä kaavoitus ja siihen liittyvät kuulutukset 

[…] Että ei ihmiset pysy siinä kärryillä. Lisäksi kaivosyhtiö tiedotti siellä ky-

läkoululla, niin kyllä niitä oli useita semmoisia tilaisuuksia. Että kun tulee tätä 

kaivostoimintaa, niin se oli tätä infoa. Luulen, että jäi jalkoihin tämä kaava-

prosessi tämmöiselle tavalliselle ihmiselle […] Kaikki samassa rytäkässä. Ei 

ne tietenkään mennyt rintarinnan, nehän on ihan erilaisia prosesseja monessa 

mielessä. Mutta ne oli niin kuin yhtä aikaa eri vaiheissaan menossa.” (H3) 

ELY-keskuksen edustajan mukaan osallistumisen yhteensovittaminen tuli periaat-

teessa tehdä alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta: 

”Maankäyttö- ja rakennuslaki on sillä tavalla edistyksellinen laki, että siinä 

on osallistuminen turvattu. YVA-laissahan on kyllä kanssa, mutta sitä sovelle-

taan vain isoissa hankkeissa. Mutta jos on pienempi hanke, jossa ei YVAa tar-

vitse tehdä, niin MRLn kauttahan se tavallaan sitten YVAtaan se maankäyttö. 

Siis tehdään ympäristövaikutusten arviointi. Kyllä se kaavaprosessin pitäisi 

olla se, joka menisi edellä. Ajatellaan vaikkapa jotain isoja teollisuusraken-

nuksia, teollisuusalueita tai sitten esimerkiksi joku kauppahanke, niin kyllä se 

pitää se kaavaprosessi mennä edellä. Muutenhan siinä ohitetaan se asukkaiden 

osallistumismahdollisuus, eihän ne muuten pääse osallistumaan asioihin. Tie-

tysti ympäristöluvan kautta myös, mutta ympäristölupahan on sitten eri pro-

sessi. Ympäristölupaahan ei voi antaa, jos toiminta ei ole kaavan mukainen. 

Eli siinäkin edellytetään, että kaava menee edellä. Että kyllä minä olen ehdot-

tomasti sitä mieltä, että kaavan pitää olla edellä hanketta. Mikä voisi olla 

hanke, joka ei voisi odottaa sitä kaavaa? Eihän semmoista hanketta voi olla. 

Ei voi olla yksinkertaisesti. Ei nykymaailmassa enää toteuteta mitään ilman 

suunnittelua, siinä pitää olla yhteinen sopimus.” (H12) 

ELY-keskusten ja maakunnan liittojen edustajien mielestä kaivoshanke tuli ottaa 

huomioon maakuntakaavoituksessa. Erään ELY-keskuksen edustajan mukaan ihan-

netilanne olisi, jos eri kaavatasoja voitaisiin työstää samanaikaisesti. Tällöin myös 

mahdolliset eri kaavatasojen valitusprosessit olisivat yhtäaikaisesti, eikä prosessi 

pitkittyisi niiden vuoksi. 

Maakuntakaava ohjaa myös alempiasteisia kaavoja. Maakunnan liiton edusta-

jan mukaan se tarkastelee kaivoshankkeen vaikutuksia laaja-alaisemmin kuin kun-
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takaavat, jotka eivät voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Haastateltu maa-

kunnan liiton edustaja toi esille, että tiedonkulku maakunnan liiton ja kaivosyhtiön 

välillä oli olennaista kaavoituksen käynnistymisen osalta: 

”Perustiedot riittävän kattavasti esillä. Että kyllä me viimeksi kuullaan, että 

on ollut esillä kaivoshanke. Eikä meillä ole ollut mitään tietoa siitä kaavaan. 

Se kyllä harmittaa, kun tietää, että se ryöppy tulee sitten niskaan sieltä sen 

vuoksi, että ei ole kaava. Pitäisi äkkiä tehdä kaavallinen asia. Kun ei se sitten 

niin helppoa käytännössä ole.” (H11) 

Maakuntakaavaa tulee muuttaa, jos jokin asia on selvässä ristiriidassa kaavan 

kanssa. Haastatellun maakunnan liiton edustajan mukaan kaavoitustyö tulisi käyn-

nistää riittävän aikaisessa vaiheessa, ja kaivoshankkeen suunnittelussa tulisi ottaa 

huomioon myös mahdollisiin kaavoituksen valitusprosesseihin kuluva aika. Käy-

tännössä maakuntakaavoitustyö kestää haastattelun mukaan minimissään kahdesta 

kolmeen vuotta, jonka lisäksi tulee huomioida noin vuoden kestävä kaavan käsit-

telyaika ympäristöministeriössä. Oikeusteitse tapahtuvaan valitusprosessiin kuluu 

jopa puolitoista vuotta. 

Vaikka maakuntakaavat laaditaan esimerkiksi kymmenen vuoden kehitystä sil-

mälläpitäen, joustavuutta lisää haastatellun maakunnan liiton edustajan mukaan 

maakuntakaavan yleispiirteisyys. Maakuntakaavan toteutumista voidaan muuttaa 

myös vaiheittain tai osittain, jolloin haastatellun mukaan tuli erityisesti huomioida 

kaavoitusprosessin ja kaivoshankkeen suunnitteluprosessin aikataulujen yhdistä-

minen: 

”Kaava luo vain edellytyksiä ja antaa mahdollisuuksia. Eli jos se ei toteudu, 

niin seuraavalla (valmistelu)kierroksella, jos näkymät on muuttuneet, se (kai-

voshanketta koskeva merkintä tai määräys) voidaan ottaa sieltä pois. Maakun-

takaava kyllä joustaa. Vaan se on sitten, jos on ristiriidassa, niin on tehtävä 

maakuntakaava joko vaihekaavana tai sitten kokonaan uutena. Nämä prosessit 

ovat sen verran jäykkiä, että hyvä olisi, jos maakuntakaava olis siinä tilan-

teessa, että sitä ei pitäisi muuttaa jonkun hankkeen vuoksi.” (H11) 

Haastateltu maakunnan liiton edustaja toi myös esille maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksen myötä poistuneen käytännön, jossa joitakin asioita pystyi tekemään 

vastoin maakuntakaavaa ympäristöministeriön suostumuksella. 

Kuntatoimijat nostivat haastatteluissa esiin kysymyksen maakuntakaavamuu-

toksen tarpeellisuudesta kaivoshankkeiden suunnittelussa. Eräs kuntatoimija pohti 

maakuntakaavoituksen ja kaivoshankkeen limittämistä: 
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”Maakuntakaavamuutos on hidas prosessi ja usein kaivoshanke on jo muutta-

nut muotoaan, kun kaavoitus lähenee loppusuoraa. Voisi olla hyvä, jos näitä 

ongelmia voitaisiin ratkoa suoraan yleiskaavan avulla. Tämä nopeuttaisi pro-

sessia.” (H1) 

Useammassa kuntatoimijoiden haastattelussa toivottiin kaivoshankkeiden ratkaise-

misen avuksi suoraan rakennuslupaan oikeuttavaa yleiskaavaa, jollaista käytetään 

esimerkiksi tuulivoimaloiden yhteydessä. Kaivoshankkeita oli ratkaistu kunnissa 

erilaisilla kaavamuodoilla. Käytännössä kaavamuoto oli valittu tapauskohtaisesti 

hankkeen ominaisuuksista ja kunnan suunnittelutilanteesta riippuen. Eräs kuntatoi-

mija kertoi selvitysten ja kaavojen laatimiseen kuluvasta ajasta: 

”Yleiskaavan muuttaminen voi herkästi viedä kahdesta kolmeen vuotta, ja sii-

hen vielä valitusmahdollisuudet päälle. Asemakaava reilu vuosi. Mutta on pe-

russelvityksiä, mitkä joudutaan esimerkiksi kahtena kuivana kautena tekemään. 

Ne on vain luonnonolosuhteet semmoiset, että niitä ei pysty tekemään muul-

loin.” (H4) 

ELY-keskuksen näkökulmasta yleiskaavatason ratkaisu on ollut hyvä kaivoshank-

keiden suunnittelun yhteydessä, koska silloin myös yhdyskuntarakenteelliset ja so-

siaaliset vaikutukset ovat tulleet arvioiduiksi. Toisaalta epävirallisen strategisen ja 

yleispiirteisen suunnittelun puute kunnissa niin kaivos- kuin muidenkin hankkei-

den suunnittelun osalta tuli esille monissa kuntatoimijoiden ja konsulttisuunnitteli-

joiden haastatteluissa: 

”Meillä ei ole maankäytön strategista suunnittelua. Maankäyttöä ohjataan 

suoraan oikeusvaikutteisilla kaavoilla.” (H1) 

”Kunnissa huomataan, että kun maankäytön suunnittelu on kunnossa, niin se 

helpottaa monia asioita. Muistan, kun 1980-luvulla täällä oli hirveä rakennus-

buumi, niin mikä tuska se on kun ei pysy kaavat ajoissa, kun rakentajat ajaa 

ohi kaavan. Jäi aika paljon tutkimatta silloin. Meillä on tuossa iso rivitaloalue, 

jonne vuokrataloja rakennettiin. Sinne tuli myös siinä vaiheessa ongelmia. Pie-

nelle tontille tuli paljon rivitalovuokralaista, ympäristöt jäi rakentamatta, piha 

mihin autot ajoi, ja yksi keinu lapsille. Ei ollut aikaa suunnitella. Se piti johon-

kin saada se rakentamispaine purettua. Varmaan jos nyt olisi se tilanne edessä, 

niin pitäisi pystyä ajattelemaan hiukka pitemmälle. Näillä alueilla kun sattuu 

tulemaan joku rakentaja, ja sanoo poliitikoille, että minä rakennan tuohon 100 

rivitaloasuntoa, kun annatte tuon tontin tuosta. Hyvin nätisti se (järjestyy) […] 
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Samahan se on teollisuusalueen kanssa esimerkiksi myös. Ei meillä ole varaa 

valita yrittäjiä sillätavalla kuin isoilla kaupungeilla tai kasvukeskuksilla. Yri-

tettävä ottaa kiinni siitä mistä saadaan. Siinä me ollaan ihan erilaisessa ase-

messa kuin isot keskukset.” (H7) 

Erityisesti ELY-keskuksen edustajat mainitsivat tärkeänä asiana kunnissa nopeasti 

tapahtuneiden suunnitteluun liittyneiden muutosten ennakoinnin ja ohjaamistar-

peen. Eräs haastateltu ELY-keskuksen edustaja pohti kuntien strategisen ja yleis-

piirteisen suunnittelun merkitystä: 

”Kyllä minun mielestä muutoksia pitäisi ennakoida eli pitäisi ohjata tavallaan 

sitä muutoksen suuntaa, olkoon se sitten nopea tai hidas. Mutta kuntien pitäisi 

pystyä ohjaamaan sitä suuntaa. Sillä tavalla siihen voidaan ennakolta varau-

tua. Voi olla tietenkin vaihtoehtoisia suuntia. (Kunnan oma) ohjaus on tärkeää, 

ettei sitten joku ulkopuolinen taho pääse viemään väärään suuntaan. Kunnil-

lahan on oikeus, ja niillä pitäisi olla myös kyky siihen, että ne ohjaa kuntansa 

kehitystä oikeaan suuntaan. Sehän on ihan asukkaiden kannalta […] asukkai-

den pitää vaatia sitä suorastaan. Ettei semmoista voi olla, että ollaan kädet 

ristissä ja odotetaan. Kyllä koko ajan pitää tietää, että mihin ollaan pyrki-

mässä.” (H12) 

Myös eräs maakunnan liiton edustaja toi haastattelussa esille erilaisten skenaario-

mallien käytön ja tulevaisuuden ennakoinnin tarpeen suunnittelussa: 

”Suunnitelmien laadinnassa ja niiden tavoitteiden asettelussa käytetään nyky-

ään apuna erilaisia skenaariomalleja, joilla pyritään ennakoimaan toimin-

taympäristön muutoksia. Nopeiden muutosten oikea arviointi on kuitenkin erit-

täin sattumanvaraista, kun tehdään pitkän tähtäimen strategisia ’yleissuunni-

telmia’. Asiaan saataisiin ehkä lisävarmuutta, jos asiantuntijaorganisaatiot te-

kisivät jatkuvaa tulevaisuuden arviointiaan omalta sektoriltaan (esim. kaivan-

naisteollisuuden edustajat kaivostoimintaan liittyvistä mahdollisista nopeista 

muutoksista).” (H9) 

Vaikutuksiltaan merkittävän kaivoshankkeen toteuttaminen vaatii useiden eri vi-

ranomaisten ja muiden toimijoiden osallistumista hankkeen suunnitteluun ja käsit-

telyyn. Eräs haastateltu konsulttisuunnittelija pohti kaivoshankkeen suunnitteluun 

ja valmisteluun liittyvien eri prosessien (esim. kaavoituksen, YVAn ja ympäristö-

luvan) yhteensovittamistarvetta kokonaisuuden koordinoinnin näkökulmasta. Tällä 
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hetkellä prosessit ovat useiden eri viranomaistoimialojen vastuulla, ja kokonaisuu-

den hahmottaminen on hankalaa niin kaivostoimijoille kuin muillekin osallisille. 

Myös erilaiset kaivostoimintaan liittyvät luvittamisprosessit ja selvitystyöt ovat ha-

janaisia, eivätkä ne tue toisiaan kovin hyvin. Konsulttisuunnittelija kertoi: 

”Siinähän törmätään hyvin helposti semmoiseen, että on oma toimintakulttuuri. 

Suomihan on aika byrokraattinen maa, siis sillätavalla mosaiikkimainen. Täm-

möinen kaivoshanke suurena hankkeena törmää kokonsa puolesta siihen, että 

se operoi niin monen mosaiikkipalasen alueella […] Siinä joutuu niin paljon 

kaikennäköisen kanssa tekemisiin, että nämä ulkomaiset yhtiöt […] Pelkää, 

että rahoittajilla loppuu usko siihen, että ennen kuin byrokratian takia laby-

rintti on läpäisty, niin siinä menee liian kauan aikaa ja ei ole varmaa saa-

daanko (lupia). Ja millä ehdoilla, ja mitä maksaa […] Tämä on vaan esimerkki 

tavallaan siitä, että kuka siinä törmää mihinkin. Törmääkö suomalainen byro-

kratia näihin toimijoihin, vai toimijat niihin? Eikä siihen pysty, vaikka hankkisi 

kuinka hyvän konsultin tai asianajajan tai minkä tahansa, niin tämä (kaivos-

toiminta) on niin uutta ja tämmöinen buumi on niin ennakoimatonta. Että mitä 

tulee vastaan ja miten niihin voi valmistautua […] Niillä kaikilla toimialoilla 

oma elämänsä. Ne hakee sen (organisaation) sisältä, miten sen nyt sanoisin, 

toimintalogiikka on sen systeemin sisäinen. Ei kokonaisuuden kannalta loogi-

nen […] Totta kai takana on se hyvä ajatus, että meillä on mahdollisimman 

hyvä (kaivostoimintaan liittyvä) ympäristö sukupolvien ja kestävän kehityksen 

kannalta […] Mutta ei nämä kaikki tiet (johda) siihen loogisesti […] Pahim-

millaan saattaa ruokkia semmoista, että yritetään niin kuin livahtaa jostakin 

välistä.” (H21) 

Sama konsulttisuunnittelija mainitsi myös, että konsultti voi joutua toimimaan pus-

kurina monien erilaisten intressien välissä ja auttamaan kokonaisuuden hallinnassa. 

Erään toisen konsulttisuunnittelijan mielestä kaivoshankkeiden suunnittelun koko-

naisuuden hallinnassa auttoi se, että YVAa ja kaavoitusta työstettiin samassa kon-

sulttitoimistossa. Erään haastatellun kaivosyhtiön edustajan mukaan henkilökoh-

tainen vuorovaikutus ja luottamukselliset suhteet eri toimijoiden välillä helpottivat 

kokonaisuuden hahmottamista. Haastateltu kaivostoimija kertoi yhtiön käytännöstä 

käydä tapaamassa kaikki kaivoshankkeen suunnittelussa ja valmistelussa mukana 

olleet viranomaiset, jotta toimintaympäristö ja siihen liittyvät erilaiset vaatimukset 

selkiytyisivät kaivosyhtiölle: 
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”Me tehtiin tämmöinen round trip ennen kuin me aloitettiin tätä (kaivos-

hanketta) tekemään. Me käytiin kaikki viranomaiset läpi, me oltiin niin kuin 

itse opintomatkalla. Ja me vietettiin tuntikausia kaikkien näitten eritason vi-

ranomaisten kanssa kuuntelemassa. He esittelivät tietysti itsensä, oman roo-

linsa mikä milläkin virastolla on, mutta me kuunneltiin sitä että mitä he odot-

tavat että me tehdään. Siellä oli korkein mahdollinen porukka, mikä projektia 

tältä osin vie (meillä yhtiössä eteenpäin). Ja se oli hyvin hyödyllinen round trip. 

Siinä tuli kyllä kaikille uusia asioita, ja tavallaan me käytiin myös näyttämässä 

omat kasvomme viranomaisille. Että jos jotain tulee, niin he tietävät kenen 

kanssa ovat tekemisissä.” (H19) 

Kuntatoimijoiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten ja kaivosyhtiöiden edusta-

jien sekä konsulttisuunnittelijoiden haastatteluissa kysyttiin myös kaavoituksen 

roolista kaivoshankkeiden suunnittelussa. Haastateltujen mukaan kaavoitusta tar-

vitaan ja se koettiin tärkeäksi. Erään haastatellun ELY-keskuksen edustajan mukaan 

kaava oli toimintasopimus eri toimijoiden välillä: 

”Valmis kaava on minulle sopimus. Se on sopimus eri osapuolten kanssa peli-

säännöistä, kuinka jatkossa tällä ja tällä maantieteellisesti määritellyllä alu-

eella eletään. Ja ennen kuin sovitaan mistään, niin on selvitetty, että mitä on 

ja kuka omistaa ja mitä halutaan. Prosessissa saadaan vastaus, minkä jälkeen 

tiedetään, että mitä on ja mitä tämän kanssa tehdään. Ja vierekkäiset ja pääl-

lekkäiset asiat on siinä huomioitu, ja niistä on pyritty luomaan semmonen 

kompromissi, että sen kanssa voidaan elää. Kaikki osapuolet on tavalla tai toi-

sella huomattu. Jos miettii, että millä muulla tavoin pitäisi sitten näitä sopi-

muksia, kaavoja luoda. Eli pitäiskö tinkiä siitä, että tiedettäis vähempi, että 

mitä on? Vai pitäiskö tinkiä sitten vuorovaikutusperiaatteesta? Minusta kum-

mastakaan ei pitäis lähteä tinkimään.” (H13) 

5.1.4 Yhteenveto 

Vedän yhteen teemahaastatteluaineistoon pohjautuvia tuloksia ja vastaan esittä-

miini empiiristä tutkimusta tarkentaviin apukysymyksiin toimijoiden roolista, yh-

teistyöstä ja tiedonkulusta, vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin menettelyta-

voista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuudesta, ja vuorovaikutteisen 

suunnitteluprosessin rakentumisesta erityisesti kaivoshankkeen ja alueiden käytön 

suunnittelun yhteensovittamisen näkökulmasta. 
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Minkälaisia toimijoita suunnitteluprosessissa on mukana? 

Tarkasteltaessa kunnan suunnitteluorganisaation toimijoita teemahaastatteluai-

neisto osoitti, että käytännön suunnittelutyöstä vastasi pieni muutamasta henkilöstä 

muodostuva työryhmä. Kunnat saivat lisäresursseja alueiden käytön suunnitteluun 

konsulttityöstä, jota kunnat käyttivät joko pääsääntöisesti tai erityistä asiantuntija-

tietoa ja -taitoa vaativissa hankkeissa. Konsulttisuunnittelijoiden rooli oli merkit-

tävä pienissä suunnitteluorganisaatioissa, joissa käytännön suunnittelutyö hoidet-

tiin pääsääntöisesti konsulttityönä. Kuntien suunnitteluorganisaatioiden työnjaossa 

ilmeni teemahaastatteluaineiston perusteella kolme erilaista yhteistyömallia, joita 

havainnollistan kuviossa 8. 

Yhden henkilön (teknisen johtajan / kaavoittajan) johtamassa suunnitteluorga-

nisaatiossa käytännön suunnittelutyö hoidettiin konsulttityön avulla. Tässä yhteis-

työmallissa tekninen johtaja / kaavoittaja vastasi suunnittelun sisällöllisistä ja tek-

nisistä asioista. 

Toinen yhteistyömalli käsitti sekä teknisen johtajan että kaavoittajan, joiden 

työnkuvat olivat painottuneet eri tavoilla. Tekninen johtaja vastasi suunnittelun si-

sällöllisistä asioista ja kaavoittaja suunnittelun teknisistä asioista. Käytännön suun-

nittelutyö hoidettiin useimmiten konsulttisuunnittelijoiden avulla. Tekninen johtaja 

ja kaavoittaja tekivät tiivistä yhteistyötä toistensa ja konsulttisuunnittelijoiden 

kanssa. 

Kolmannessa yhteistyömallissa tekninen johtaja vastasi teknisen sektorin 

muista kuin alueiden käytön suunnitteluun liittyneistä asioista. Tällöin suunnittelu-

organisaation johtajana toimi kaavoittaja, joka vastasi suunnittelun sisällöllisistä ja 

teknisistä asioista. Kaavoittaja teki itse käytännön suunnittelutyötä, jota useimmi-

ten tuettiin konsulttityöllä. Kaavoittajalla saattoi olla tekninen suunnitteluavustaja, 

joka toimi yhteistyössä myös konsulttisuunnittelijoiden kanssa. Tekninen johtaja ja 

kaavoittaja tekivät erilaisista työnkuvistaan huolimatta tiivistä yhteistyötä alueiden 

käytön suunnitteluun liittyneissä asioissa. 
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Kuvio 8. Kolme yhteistyömallia, jotka kuvaavat kuntien suunnitteluorganisaatioiden 

työnjakoa. 
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Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat? 

Kunnan sisäisessä yhteistyössä ja tiedonkulussa korostui kaikissa yhteistyömal-

leissa suunnitteluorganisaation ja teknisen sektorin viranhaltijoiden välinen vuoro-

vaikutus, joka toi lisäresursseja suunnitteluun. Yhteistyön koettiin toimivan hyvin 

ja avoimesti. Kunnissa, joissa alueiden käytön suunnittelusta vastasi yksi henkilö, 

korostui yhteistyö kunnan päättävien elinten kanssa. Tekniset johtajat ja/tai suun-

nittelusta vastanneet kaavoittajat olivat vuorovaikutuksessa myös kunnanjohtajan 

ja elinkeinojohtajan kanssa, mutta laajempi yhteistyö kunnan muiden toimialojen 

tai luottamushenkilöiden kanssa ei tulosten perusteella ole vakiintunutta käytäntöä 

suunnitteluorganisaatioissa. 

Teemahaastatteluaineisto osoitti, että suunnitteluorganisaation ja ELY-keskuk-

sen välisessä yhteistyössä ja tiedonkulussa painottui lakisääteisten menettelytapo-

jen ohella epäviralliset ja vapaamuotoiset käytännöt. Lakisääteiset menettelytavat 

tukivat ELY-keskuksen ja kunnan suunnitteluorganisaation sekä alueiden käytön 

suunnitteluun osallistuneiden muiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vä-

listä vuorovaikutusta. Vapaamuotoinen yhteistyö tuki erityisesti ELY-keskuksen 

edustajan ja alueiden käytön suunnittelusta vastanneen kuntatoimijan välistä luot-

tamusta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta, jotka koettiin tärkeiksi työn tekemi-

sen ja ristiriitojen välttämisen takia. Yhteistyön ja tiedonkulun koettiin toimivan 

pääsääntöisesti hyvin. Haastatellut ELY-keskuksen edustajat näkivät kuntien aluei-

den käytön suunnitteluun liittyvinä ongelmina pitkäntähtäimen tavoitteiden laati-

misen ja toteutumisen puutteen, sekä kuntakaavoittajien vähyyden ja osaamisen 

heikentymisen kokeneiden kaavoittajien jäädessä eläkkeelle. Kuntatoimijoiden nä-

kökulmasta yhteistyön ja tiedonkulun ongelmana ilmeni ELY-keskuksen kannanot-

tojen hitaus ja varovaisuus. 

Suunnitteluorganisaation ja maakunnan liiton välisessä yhteistyössä ja tiedon-

kulussa hyödynnettiin niin ikään lakisääteisiä ja epävirallisia menettelytapoja. Yh-

teistyön ja tiedonkulun koettiin toimivan hyvin, ja vuorovaikutuksessa korostui 

henkilökohtainen kanssakäyminen. Haastateltujen maakunnan liittojen edustajien 

mielestä kuntayhteistyöhön liittyneitä ongelmakohtia olivat valtakunnallisten ta-

voitteiden ja ylikunnallisen yhteistyön toteuttamisen vaikeus intressiristiriitojen ta-

kia, sekä yleisesti kunta- ja maakuntatason kaavojen välisen vuorovaikutuksen huo-

mioiminen. Maakuntakaavoituksen erityispiirteenä Lapissa on myös yhteistyö ja 

tiedonkulku ruotsalaisten ja norjalaisten suunnitteluviranomaisten kanssa. Kunta-

toimijat eivät tuoneet esille erityisiä ongelmakohtia maakunnan liittojen kanssa ta-

pahtuvaan yhteistyöhön tai tiedonkulkuun liittyen. 
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Suunnitteluorganisaation ja kaivostoimijoiden välisessä yhteistyössä ja tiedon-

kulussa painottui epävirallisten menettelytapojen käytön tarve suunnitteluprosessin 

aloitusvaiheessa, ennen lakisääteisten menettelytapojen virallista käynnistymistä. 

Kaivostoimijoiden luomat omaehtoiset kansainväliset käytännöt tukivat erityisesti 

osallisten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Yhteistyön suunnitteluorganisaation 

ja kaivostoimijoiden välillä koettiin toimivan pääsääntöisesti hyvin. Kuntatoimijoi-

den ja alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta ongelmaksi koettiin, etteivät kai-

vostoimijat tunteneet alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja sen merkitystä. 

Tarvetta nähtiin myös kaivosyhtiössä toimivalle kaavoituksen asiantuntijalle, joka 

helpottaisi suunnitteluorganisaation ja kaivosyhtiön välisen vuorovaikutuksen to-

teutumista suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Kaivostoimijat näkivät ongelmana 

epätasa-arvoiset vaikutusmahdollisuutensa muihin alueiden käytön suunnittelun 

toimijoihin nähden. 

Suunnitteluorganisaation ja konsulttisuunnittelijoiden välisessä yhteistyössä ja 

tiedonkulussa hyödynnettiin sekä lakisääteisiä että epävirallisia menettelytapoja. 

Yhteistyön koettiin toimivan hyvin, ja vuorovaikutuksessa korostui henkilökohtai-

sen kanssakäymisen ohella luottamukselliset yhteistyösuhteet. Kuntatoimijat koki-

vat ongelmina aikataulullisiin asioihin ja konsulttisuunnittelijoiden vaihtuvuuteen 

liittyvät seikat, jotka heijastuivat myös suunnittelun laadun vaihteluun. Konsultti-

suunnittelijoiden kannalta ongelmia aiheutti erityisesti suunnitteluun liittynyt tie-

donpuute, jolla oli vaikutusta työn etenemiseen. 

Minkälaisia menettelytapoja vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa 

käytetään? 

Teemahaastatteluaineiston perusteella osallistumisella ja vuorovaikutuksella koet-

tiin olevan yleisesti ottaen hyvät lakisääteiset toteutumismahdollisuudet. Lakisää-

teisten ja epävirallisten menettelytapojen yhteensovittaminen eli vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännön toimintatapojen nähtiin olevan kuntien päätäntävallassa. 

Suunnitteluun liittyvän tiedon oikeellisuudella ja tiedonkulun sekä lehdistön roo-

lilla koettiin olevan merkittävä asema vuorovaikutuksen mahdollistamisessa. Ylei-

sinä osallistumisen ja vuorovaikutuksen ongelmina nousi esille osallisten osallistu-

mattomuus ja kiinnostumattomuus alueiden käytön suunnittelua kohtaan. Ongel-

maksi koettiin myös osallisten hankala tavoitettavuus. Suunnittelijan näkökulmasta 

vuorovaikutteinen suunnittelu vaati paljon työtä ja panostuksia, mutta niistä huoli-

matta osallistumisen ja vuorovaikutuksen onnistuminen oli epävarmaa. Ongelmia 



155 

nähtiin olevan myös aidon vuorovaikutuksen toteutumisessa ja vuorovaikutuksen 

oikea-aikaisessa limittymisessä suunnitteluprosessiin ja sen eri vaiheisiin. 

Tarkasteltaessa lakisääteisiä menettelytapoja erityisesti kuntatoimijoiden nä-

kökulmasta ilmeni, että kunnan kaavoitustilanteella on vaikutusta osallisten ja luot-

tamushenkilöiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Ajantasainen kaavoitusti-

lanne helpotti kuntatoimijan työtä, koska oikeusvaikutteista kaavaa pystyi hyödyn-

tämään vuorovaikutuksen välineenä uudisrakentamiseen (mm. omakotitaloihin) 

liittyvässä vuorovaikutuksessa. Myös muiden lakisääteisten alueiden käytön suun-

nittelun keinojen (esim. suunnittelutarvealueiden) käyttäminen selvensi osallisten 

kanssa käytävää vuorovaikutusta. Kunnissa, joissa rakennettiin erityisesti kaavoit-

tamattomille ranta-alueille, kuntatoimijaa työllistivät poikkeamislupiin liittyvät 

vuorovaikutustilanteet. Yleisesti ottaen kuntatoimijoiden menettelytavoissa koros-

tui henkilökohtainen vuorovaikutus osallisten kanssa. Ajantasaisen kaavoitustilan-

teen katsottiin helpottavan myös luottamushenkilöiden kanssa tapahtuvaa vuoro-

vaikutusta, koska oikeusvaikutteiset kaavat pohjustivat päätöksentekoa ja toivat 

jatkuvuutta kunnan suunnittelukäytäntöihin. Luottamushenkilöiden kanssa käytä-

vän vuorovaikutuksen ongelmiksi nähtiin vuorovaikutuksen ajoittuminen liian 

myöhäiseen suunnitteluprosessin vaiheeseen ja luottamushenkilöiden kyvyttömyys 

ymmärtää suunnittelullisia näkökulmia. 

 Epävirallisista menettelytavoista esille nousi maapoliittisen ohjelman merki-

tys kunnan vuorovaikutteisten suunnittelukäytäntöjen mahdollistajana. Maapoliit-

tisen ohjelman koettiin edistäneen ja tukeneen muun muassa maanomistajien 

kanssa käytävää vuorovaikutusta. 

Kaavoitusprosessin aloitusvaiheeseen liittyvistä lakisääteisistä menettelyta-

voista kaavoituskatsauksella nähtiin olevan rooli kaavoitusprosessin vireilletulosta 

ilmoittamisessa. Vaikka alueiden käytön suunnittelun kannalta niin kutsutuissa hil-

jaisemmissa kunnissa kaavoituskatsaus saatettiin laatia harvemmin kuin kerran 

vuodessa, silti kunnissa tunnistettiin kaavoituskatsauksen merkitys kaavoituspro-

sessia koskevassa tiedottamisessa. Alueiden käytön suunnittelun kannalta aktiivi-

semmissa kunnissa hyödynnettiin kaavoituskatsausta kaavoitusprosesseihin liitty-

vän tiedonvälityksen ja tiedon yhteenkokoamisen näkökulmista. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma nähtiin tarpeelliseksi tiedotusmenetelmäksi. OASin valmis-

telu aikataulutettiin siten, että se asetettiin nähtäville kaavoitusprosessin vireilletu-

lon yhteydessä. Vireilletulosta ilmoittamisen ja OASin nähtäville asettamisen 

ohella saatettiin asettaa nähtäville myös kaavaluonnoksia. OASien laatimiskäytän-
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töihin ei noussut esille erityisiä menettelytapoja, ja haastatellut arvioivat niiden ole-

van rakenteeltaan ja asiasisällöiltään samanlaisia eri kunnissa. Sisällöllisiin asioi-

hin ilmeni tarve kaavoitusprosessin huolelliseen aikatauluttamiseen. 

Kaavoitusprosessin valmisteluvaiheessa hyödynnettiin pääsääntöisesti lakisää-

teistä vuorovaikutusta eli tiedottamisen ohella osallisia kuultiin ja heiltä kerättiin 

mielipiteitä. Lisäksi vuorovaikutuksessa hyödynnettiin epävirallisia menettelyta-

poja eli asukas- tai yleisötilaisuuksia, joita pyrittiin järjestämään vähintään kerran 

OAS-vaiheessa. Osalliset ottivat usein myös henkilökohtaisesti yhteyttä kuntatoi-

mijoihin. Kaavoitusprosessin valmisteluvaihetta tuettiin julkaisemalla kaavoitus-

prosessiin liittyneitä materiaaleja ja asiakirjoja kunnan internetsivuilla. 

Minkälainen vaikuttavuus osallistumisella ja vuorovaikutuksella on 

suunnitteluun? 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen koettiin parantavan eri osapuolten vaikutus-

mahdollisuuksia alueiden käytön suunnitteluun. Erityistä painoarvoa katsottiin ole-

van henkilökohtaisella vuorovaikutuksella, jolla pystyttiin ehkäisemään konflikti-

tilanteiden syntymistä tai valitusten laatimistarvetta. Yleisesti ottaen osallisten tie-

toisuutta alueiden käytön suunnitteluun liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista toi-

vottiin parannettavan esimerkiksi kouluissa annettavan opetuksen avulla. Kuntatoi-

mijoiden vuorovaikutteisten suunnittelukäytäntöjen osaamisen voidaan katsoa hei-

jastuvan myös osallisten vaikutusmahdollisuuksiin. Teemahaastatteluaineisto 

osoitti, että vain yksi kuntatoimija koki suunnitteluorganisaation sisäisten käytän-

töjen kehittyneen lisääntyneen vuorovaikutuksen ansiosta. 

Tarkasteltaessa osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta alueiden 

käytön suunnitteluun kaivostoimijoiden näkökulmasta ilmeni, että vaikutusmah-

dollisuudet koettiin huonoiksi. Eräässä tapauksessa ongelmia oli aiheutunut kaa-

voituksessa luodusta ristiriitaisesta maankäyttötarpeesta, joka hankaloitti kaivos-

yhtiön toimintaa. Esille tuotiin myös puutteet kuntien resursseissa ja osaamisessa 

alueiden käytön suunnittelun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa, johon liit-

tyen nähtiin koulutustarvetta. 
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Miten vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi rakentuu erityisesti 

kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen 

näkökulmasta? 

Alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta kaivoshanke vaatii toteutuakseen kaa-

van. Teemahaastatteluaineisto osoitti, että kaivoshankkeiden kannattavuuteen ja 

toimintoihin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat etenevät yleensä nopeammin kuin 

alueiden käytön suunnittelu. Ongelmaksi nähtiin hankaluus löytää ajankohta, jol-

loin kaavoitus ja kaivoshanke kannattaa yhteensovittaa. Kuntatason kaavoituksen 

koettiin olevan joustamaton kaivoshankkeiden tarpeisiin nähden, koska kaavoituk-

sessa on vaikea huomioida kaivoshankkeen suunnittelussa tapahtuvia nopeita muu-

toksia. Yhteensovittamista koettiin helpottavan se, että kaivoshankkeen YVA-pro-

sessi käynnistyisi ennen kaavoitusprosessia. Tällöin YVA-prosessissa syntyvää tie-

toa voitaisiin hyödyntää myös kaavoituksessa, ja se mahdollistaisi erilaisten vaiku-

tusten laajemman tarkastelun. Erityisesti kuntatoimijat kokivat laajat selvitykset 

tarpeellisiksi, koska niiden nähtiin pohjustavan kaavoitukseen liittyvää päätöksen-

tekoa kunnissa. YVA- ja kaavoitusprosessien yhteensovittamisen koettiin myös vä-

hentävän päällekkäisiä työvaiheita. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kannalta tarkasteltuna kaivoshankkeen 

YVA-prosessiin ja kaavoitusprosessiin liittyy useita lakisääteisiä ja epävirallisia 

vuorovaikutustilanteita osallisten kanssa. Ongelmia nähtiin olevan siinä, että pro-

sesseissa käsiteltiin samantyylisiä asioita, jotka saattoivat mennä osallisilta sekaisin 

ja näin ollen vaikuttaa heikentävästi osallistumishalukkuuteen. Erään näkemyksen 

mukaan YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyvät osallistumismahdollisuudet 

tuli yhteensovittaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, joka turvaa osallisten 

vaikutusmahdollisuudet myös pienemmissä hankkeissa, joihin ei sovelleta YVA-

menettelyä. Haastateltu toi esille, että myös ympäristölupa on riippuvainen kaavoi-

tuksesta, koska lupaa ei voida myöntää, jos toiminta ei ole kaavan mukaista. 

Kaivoshanke tulee huomioida myös maakuntakaavoituksessa, jossa hankkeen 

vaikutuksia nähtiin tarkasteltavan kuntatason kaavoja laajemmin. Pitkän tähtäimen 

maakuntakaavat koettiin myös kuntatason kaavoja joustavammiksi maakuntakaa-

vojen yleispiirteisyyden vuoksi. Maakuntakaavaa on kuitenkin muutettava, jos 

siinä esiintyy ristiriitoja kaivoshankkeeseen nähden. Muutostilanteissa koettiin tär-

keäksi, että aikaa vaativa kaavoitusprosessi ja nopeammin etenevä kaivoshankkeen 

suunnitteluprosessi voidaan yhdistää aikataulullisesti mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Kaivosyhtiön ja maakunnan liiton välisellä tiedonkululla nähtiin olevan 

tärkeä rooli kaivoshankkeen ja maakunnan suunnittelun yhteensovittamisessa. 
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Kaivoshankkeisiin liittyneistä kaavamuodoista tuotiin esille rakennuslupaan 

oikeuttavan yleiskaavan käyttökelpoisuus, jollaista sovelletaan myös tuulivoima-

loiden yhteydessä. Käytännössä kaivoshankkeiden kaavamuoto oli päätetty kun-

nissa tapauskohtaisesti riippuen hankkeen ominaisuuksista ja kunnan suunnittelu-

tilanteesta. Suunnitteluviranomaisen näkökulmasta yleiskaavatason ratkaisu koet-

tiin hyväksi, koska sen yhteydessä oli arvioitu myös hankkeen yhdyskuntaraken-

teelliset ja sosiaaliset vaikutukset. 

Teemahaastatteluaineiston perusteella kuntien suunnittelukäytännöissä ei an-

nettu kovin suurta painoarvoa epäviralliselle strategiselle ja yleispiirteiselle aluei-

den käytön suunnittelulle, vaan maankäyttöä ohjattiin enimmäkseen suoraan oi-

keusvaikutteisilla kaavoilla. ELY-keskusten edustajat toivat esille tarpeen suunnit-

teluun liittyneiden nopeiden ja/tai hitaiden muutosten ennakointiin ja ohjaamiseen 

kuntatasolla, jotta muutoksen suunta olisi kuntien käsissä. Erään näkemyksen mu-

kaan suunnittelun toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakoinnissa tu-

lisi käyttää apuna skenaariomalleja, jotka perustuisivat eri alojen organisaatioiden 

(esim. kaivannaisteollisuuden) tekemiin jatkuviin oman alansa arviointeihin. 

Kaivoshankkeen suunnittelun nähtiin vaativan useiden eri alojen viranomais-

ten yhteistyötä. Prosessien yhteensovittamisen ja vuorovaikutuksen järjestämisen 

kannalta esille nousi tarve kaivoshankkeen suunnittelun ja valmistelun kokonais-

koordinointiin. Kokonaisnäkemyksen puute heijastui muun muassa konsulttisuun-

nittelijan rooliin ja työhön toimia eri intressien välimaastossa. Alueiden käytön 

suunnittelu nähtiin tärkeäksi osaksi kaivoshankkeiden suunnittelua, ja erään näke-

myksen mukaan kaava oli toimintasopimus kaivoshankkeen ja alueiden käytön 

suunnittelun yhteensovittamiseksi. 

5.2 Kyselytutkimusaineiston analyysin tulokset 

Tarkastelen tässä kappaleessa, miten määrittelemäni osatekijät – toimijoiden rooli 

ja tiedonkulku, osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat sekä vaikutta-

vuus – ilmenevät määrällisessä kyselytutkimusaineistossa. Analyysi käsittää myös 

kyselytutkimusaineiston laadulliset avovastaukset. Hyödynnän tarkastelussa kun-

tien asukaslukuun perustuvaa jaottelua pieniin (enintään 6000 asukasta), keskisuu-

riin (enintään 20 000 asukasta) ja suuriin kuntiin (yli 20 001 asukasta), joiden frek-

venssi- ja prosenttijakaumat esitetään liitteessä 6. 
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5.2.1 Kuntatoimijoiden tausta, yhteistyö ja tiedonkulku  

Avaan aluksi kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden taustatietoja sekä heidän 

työskentelypaikkakuntaansa ja suunnitteluorganisaatioonsa liittyneitä piirteitä. Li-

säksi tarkastelen kuntatoimijoiden yhteistyötahoja ja yhteistyön toimivuutta eri ta-

hojen kanssa. 

Kuntatoimijoiden tausta ja työn sisältö 

Lähes puolet (47 %) kyselyyn vastanneista kuntatoimijoista kuului ikäluokkaan 

51–60-vuotiaat (taulukko 6). Seuraavaksi eniten vastaajia oli ikäluokissa 41–50-

vuotiaat (19 %) ja 31–40-vuotiaat (17 %). Tarkasteltaessa vastaajien koulutustaus-

taa ilmeni, että enemmistö naisvastaajista (79 %) oli suorittanut ylemmän korkea-

kouluasteen tutkinnon, ja enemmistö miesvastaajista (46 %) oli suorittanut alem-

man korkeakouluasteen tutkinnon. Kolme henkilöä oli suorittanut tutkijakoulutuk-

sen. Enemmistö (42 %) kyselyyn vastanneista oli toiminut nykyisessä työtehtäväs-

sään enintään viisi vuotta. Työskentelyaikajakaumat olivat tasaisia muissa luokissa. 

Taulukko 6. Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden jakaumat iän, koulutustaustan ja 

työskentelyajan perusteella. 

Muuttuja Nainen Mies Yhteensä  % vastanneista 

Ikä (n=53)     

21–30 vuotta 2 (14 %) 0 (0 %) 2 4 % 

31–40 vuotta 2 (14 %) 7 (18 %) 9 17 % 

41–50 vuotta 2 (14 %) 8 (21 %) 10 19 % 

51–60 vuotta 7 (50 %) 18 (46 %) 25 47 % 

Yli 60 vuotta 1 (7 %) 6 (15 %) 7 13 % 

Yhteensä 14 (100 %) 39 (100 %) 53  

Koulutustausta (n=53)     

Keskiaste 0 (0 %) 4 (10 %) 4 8 % 

Alempi korkeakouluaste 2 (14 %) 18 (46 %) 20 38 % 

Ylempi korkeakouluaste 11 (79 %) 15 (39 %) 26 49 % 

Tutkijakoulutus 1 (7 %) 2 (5 %) 3 6 % 

Yhteensä 14 (100 %) 39 (100 %) 53  

Työskentelyaika (n=53)     

1–5 vuotta 9 (64 %) 13 (33 %) 22 42 % 

6–10 vuotta 2 (14 %) 8 (21 %) 10 19 % 

11–20 vuotta 3 (21 %) 7 (18 %) 10 19 % 

21–30 vuotta 0 (0 %) 11 (28 %) 11 21 % 

Yhteensä 14 (100 %) 39 (100 %) 53  
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Kuntatoimijoiden työn sisältöä eli pääasiallista työtehtävää, ammattinimikettä sekä 

valmistumiseen ja työuraan liittyviä seikkoja kartoitettiin avoimien kysymysten 

avulla. Vastausten (n=52) luokittelun perusteella ilmeni kaksi pääasiallista työteh-

tävää: käytännön kaavoitustyö ja alueiden käytön suunnittelun johtaminen, joita 

toteutettiin eri ammattinimikkeillä. Kyselytutkimusaineistossa on ammattinimike-

luokittelun (n=53) mukaan edustettuna kuntatoimijoita seuraavasti: 

– 16 arkkitehtia (esim. aluearkkitehti, kaavoitusarkkitehti, kaupunginarkkitehti, 

toimistoarkkitehti), 

– 10 teknistä johtajaa, 

– 8 insinööriä (esim. kaavoitusinsinööri, kunnaninsinööri, maankäyttöinsinööri), 

– 19 muulla ammattinimikkeellä ollutta kuntatoimijaa (esim. geodeetti, kaava-

suunnittelija, kaavoittaja, rakennustarkastaja, rakennusmestari, teknikko). 

Valmistumisvuotta koskeneen avoimen kysymyksen vastausten luokittelu osoitti, 

että suurin osa vastaajista (n=19) oli valmistunut 1980-luvulla. Toiseksi eniten 

(n=14) valmistuneita oli 2000-luvulla. 1990-luvulla oli valmistunut kymmenen 

vastaajaa ja 1970-luvulla kahdeksan vastaajaa. Kaksi kuntatoimijaa ei kertonut val-

mistumisvuottaan. Valmistumispaikoiksi mainittiin eri asteen oppilaitokset eripuo-

lilla Suomea, muun muassa Helsingissä, Joensuussa, Kajaanissa, Kotkassa, Mikke-

lissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Tarkasteltaessa kuntatoimijoiden työuraa 

28 vastaajalla oli työkokemusta yksityiseltä sektorilta ennen nykyiseen virkaansa 

kunnan palvelukseen siirtymistä. 15 vastaajaa oli työskennellyt koko uransa yhden 

kunnan tai useampien kuntien palveluksessa. Tällaisilla henkilöillä työtehtävien si-

sältö ja vaativuustaso olivat muuttuneet kokemuksen myötä. Kahdeksan vastaajaa 

oli työskennellyt ennen kuntaorganisaatioon siirtymistä myös valtiolla, useimmiten 

kysymyksessä oli maanmittauslaitos. Kaksi vastaajaa ei halunnut kertoa työuras-

taan tarkemmin. 

Kuntatoimijoita (n=53) pyydettiin arvioimaan myös työskentelypaikkakun-

tansa väestömäärän muutosta ja kaavoitustilannetta sekä alueiden käytön suunnit-

telun hoitamista ja konsulttityön käyttöä. Vastaajien arvioiden mukaan (liite 6) 

työskentelypaikkakunnista lähes puolet (45 %) oli väestöltään kasvavia kuntia. Vä-

estö väheni joka kolmannessa kunnassa (34 %), ja väestömäärä pysyi suunnilleen 

samana noin joka viidennessä kunnassa (21 %). Kunnan asukasluvun perusteella 

tarkasteltuna väestö väheni erityisesti pienissä enintään 6000 asukkaan kunnissa. 

Suurissa ja keskisuurissa kunnissa asukasluku oli vastaajien näkemyksen mukaan 

kasvussa. 



161 

Tarkasteltaessa työskentelypaikkakuntien kaavoitustilannetta selvä enemmistö 

vastaajista (72 %) ilmoitti kaavojen olleen ajantasaisia. Yli kolmannes kuntatoimi-

joista (38 %) koki kaavoitustilanteen vanhentuneeksi, ja reilun kymmenesosan 

(13 %) mielestä kaavoitustilanne työskentelypaikkakunnalla oli puutteellinen. Vas-

tauksissa ei ilmennyt eroja kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna. (Liite 6.) 

Kuntatoimijoiden vastausten mukaan hieman yli puolet kunnista (51 %) hoiti 

alueiden käytön suunnittelua sekä omana että konsulttityönä. Noin puolet (45 %) 

kunnista käytti enimmäkseen konsulttityötä, ja vain harvat kunnat (8 %) hoitivat 

tehtävät omana työnä kunnan kaavoitustoimessa. Kunnan asukasluvun perusteella 

tarkasteltuna pienet enintään 6000 asukkaan kunnat käyttivät eniten konsulttityötä. 

(Liite 6.) 

Vastauksista nousi esille erityisesti kolme konsulttityön käyttöön liittyvää tehtävää. 

Eniten konsultteja käytettiin kaavasuunnitteluun (89 %), selvitysten laatimiseen (89 %) 

ja vaikutusten arviointiin (77 %). Konsultteja käytettiin kunnissa myös ennen kaavoi-

tustyötä tapahtuvaan maankäytön ideointiin (53 %). Osallistumisen järjestäminen oli 

kyselyvastausten perusteella enimmäkseen kunnan omalla vastuulla, noin viidennes 

vastanneista (21 %) ilmoitti käyttäneensä konsultteja tähän työhön. Kunnan asukaslu-

vun perusteella tarkasteltuna pienet kunnat käyttivät osallistumisen järjestämiseen kon-

sulttityötä enemmän kuin muut kunnat. (Liite 6.) Vastaajat pystyivät mainitsemaan 

myös muita konsulttien tehtäviä. Avoimeen kysymykseen vastasi kaksi kuntatoimijaa, 

jotka nimesivät konsulttien muiksi tehtäviksi vaihtoehtovertailut ja emätilatarkastelut. 

Yhteistyötahot ja yhteistyön toimiminen eri tahojen välillä 

Kuntatoimijoita pyydettiin valitsemaan monivalintakysymyksessä annetuista vastaus-

vaihtoehdoista pääasialliset keskustelu- ja yhteistyötahonsa. Vastaajat pystyivät nimeä-

mään avovastauksessa myös jonkun muun vastausvaihtoehdoista puuttuneen tahon. 

Yksikään vastaaja ei maininnut muita tahoja. Kuviossa 9 esitetään kysymyksen tulokset 

frekvenssi- ja prosenttijakaumina. 

Yhteistyötahoista tärkeimmiksi osoittautuivat ELY-keskus ja maanomistajat, jotka 

valitsi suuri enemmistö vastanneista (n=53, 94 %). Kuntatoimijat kokivat tärkeiksi yh-

teistyötahoiksi myös asukkaat ja muut alueen käyttäjät (83 %) sekä luottamushenkilöt 

(79 %). Yli puolet vastanneista valitsi kunnan muut toimialat (66 %), elinkeinoelämän 

(60 %) sekä konsulttitoimistot (60 %) merkittäviksi yhteistyötahoiksi. Lisäksi lähes 

puolet vastanneista ilmoitti yhteistyökumppaneikseen muut valtion viranomaiset (47 %) 

ja maakunnan liiton (42 %). Vähiten yhteistyössä oltiin järjestöjen ja yhdistysten (30 %) 
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ja naapurikuntien (23 %) kanssa. Vain yksi vastaaja mainitsi yhteistyötahokseen poliit-

tiset ryhmät. 

 

Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden pääasialliset yhteistyötahot. 

Vertailtaessa yhteistyötahoja kunnan asukasluvun perusteella pienten kuntien vas-

taajat (n=114) tekivät eniten yhteistyötä ELY-keskuksen (15 %), luottamushenki-

löiden (15 %) ja maanomistajien (14 %) kanssa. Keskisuurten kuntien vastaajien 

(n=139) merkittävimpiä yhteistyötahoja olivat maanomistajat (14 %), ELY-keskus 

(14 %) ja asukkaat sekä muut alueen käyttäjät (12 %). Suurten kuntien vastaajat 

(n=108) tekivät tiiviimmin yhteistyötä kuntien muiden toimialojen (14 %), maan-

omistajien (13 %) ja asukkaiden sekä muiden alueen käyttäjien (13 %) kanssa. Tu-

lokset osoittavat, että suurten kuntien toimijat olivat pieniä ja keskisuuria kuntia 

enemmän yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Pienten kuntien toimijat 

tekivät muita kuntia vähemmän yhteistyötä kuntansa muiden toimialojen kanssa. 

(Liite 6.) 

Kuntatoimijoita pyydettiin kuvailemaan yhteistyön toimivuutta eri tahojen kanssa 

viisiportaisen Likertin asteikon avulla (1=Erittäin huonosti, 5=Erittäin hyvin). Lisäksi 
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vastausvaihtoehtona oli En osaa sanoa niitä vastaajia varten, joilla ei ollut kokemusta 

yhteistyöstä kyseisen tahon kanssa. Kuviossa 10 esitetään tulokset prosenttijakaumina. 

Tuloksen selventämiseksi taulukossa on yhdistetty mielipideasteikot 1–2 ja 4–5, joten 

mielipiteitä tarkastellaan kolmiportaisen asteikon avulla. Lisäksi tulokset on jaoteltu 

Hyvin-sarakkeen mukaan suuruusjärjestykseen. 

Tulosten mukaan yhteistyö eri tahojen kanssa toimi pääsääntöisesti hyvin. 

Kuntatoimijat olivat tyytyväisimpiä elinkeinoelämän (85 %) ja kunnan muiden toi-

mialojen (81 %) kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Selvä enemmistö vastanneista 

koki yhteistyön toimivan hyvin myös asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien 

(77 %) sekä konsulttitoimistojen (74 %) välillä. Enemmistö vastanneista oli tyyty-

väisiä myös yhteistyöhön muiden valtion viranomaisten (68 %), ELY-keskuksen 

(64 %) ja maanomistajien (64 %) kanssa. Yli puolet kuntatoimijoista koki yhteis-

työn toimivaksi myös maakunnan liiton (60 %), järjestöjen ja yhdistysten (59 %), 

luottamushenkilöiden (57 %) sekä naapurikuntien (52 %) välillä. Yhteistyön koet-

tiin toimivan huonoiten poliittisten ryhmien (29 %) kanssa. 

Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna pienten (n=18, 72 %) ja keski-

suurten (n=20, 80 %) kuntien vastaajat kokivat yhteistyön ELY-keskuksen kanssa 

toimineen hyvin. Suurten kuntien (n=15) vastaajista yli puolet (53 %) oli sitä mieltä, 

että yhteistyö ELY-keskuksen kanssa toimi keskinkertaisesti. Ero kuntien välillä on 

tilastollisesti merkitsevä (p=0,013). Suurten kuntien vastaajat olivat erittäin tyyty-

väisiä (100 %) yhteistyöhön kuntansa muiden toimialojen välillä, kun pienten kun-

tien vastaajat kokivat yhteistyön toimivan huonommin. Ero kuntien välillä on tilas-

tollisesti merkitsevä (p=0,013). (Liite 6.) 
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Kuvio 10. Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden mielipide yhteistyön toimivuudesta eri 

tahojen kanssa. 

Kuntatoimijoita pyydettiin kertomaan syitä eri tahojen välisen yhteistyön toimivuudelle 

tai toimimattomuudelle. Avoimeen kysymykseen vastasi 37 henkilöä. Vastaukset luo-

kiteltiin positiivisiin ja negatiivisiin syihin. Vastauksissa ei tuotu esille suunnitteluor-

ganisaation sisäisen yhteistyön toimivuuteen liittyneitä asioita. 

Positiivisina yhteistyötä tukevina syinä mainittiin henkilöiden välinen luottamus ja 

tuttuus, jotka tukivat vastaajien mielestä luontevaa kanssakäymistä toisen osapuolen 

kanssa. Vastauksissa korostettiin pitkäjänteistä ja säännöllistä vuorovaikutusta sekä 

avointa keskustelua, joiden tuli vastaajien mukaan sujua ristiriidoista huolimatta. Esille 

nousi myös, että yhteisten tavoitteiden ja kehityslinjojen määrittely auttoivat yhteistyön 

onnistumista. Yhteistyökumppanin henkilökohtaisissa ominaisuuksissa arvostettiin 

asennetta sekä sitä, että henkilö oli kohdellut kumppania asiallisesti ja ammattimaisesti. 

Negatiivisina seikkoina kuntatoimijat mainitsivat asenteellisen vastakkainasette-

lun, kiireestä johtuvan vuorovaikutuksen puutteen sekä yleensäkin yhteistyökulttuurin 

puutteen erityisesti naapurikuntien kanssa. Joskus yhteistyön eteneminen koettiin pouk-
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koilevaksi yhteistyökumppaneiden mielipiteiden nopean muuttumisen vuoksi. Useam-

massa vastauksessa mainittiin myös osallisten tai poliittisten toimijoiden taholta tuleva 

painostus toimia asiantuntijanäkemyksen vastaisesti. Ongelmia nähtiin olevan myös 

tiedonkulussa ja asioiden ymmärtämisessä. Lisäksi toimivallan epäselvät rajat olivat 

aiheuttaneet ongelmia yhteistyössä. 

Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna, pienissä ja keskisuurissa kunnissa 

negatiivisina asioina koettiin intressiristiriidat. Lisäksi keskisuurissa kunnissa yhteis-

työtä hankaloittivat kiire ja vuorovaikutukseen käytettävissä olleen ajan puute. Suurissa 

kunnissa oli esiintynyt haasteita erityisesti kuntalaisten kaavoitusta koskeneessa tietä-

myksessä ja merkityksen ymmärtämisessä. 

5.2.2 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat sekä 

vaikuttavuus 

Tarkastelen tässä kappaleessa lakisääteisiä ja epävirallisia osallistumisen ja vuoro-

vaikutuksen menettelytapoja kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Avaan myös, miten 

kuntatoimijat kokevat osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuuden omassa 

työssään ja vuorovaikutteisen suunnittelun kannalta. 

Lakisääteiset menettelytavat 

Kuntatoimijoilta kysyttiin mielipiteitä kaavoitusprosessin käynnistymiseen ja pro-

sessin eri vaiheisiin liittyvistä lakisääteisistä menettelytavoista avointen kysymys-

ten avulla. Tarkasteltaessa kaavoitusprosessin käynnistymistä ja aloitusvaihetta 

vastausten (n=53) luokittelusta ilmeni, että aloite kaavan laatimiseen tai muuttami-

seen tuli useimmiten kunnalta itseltään tai kuntaorganisaation ulkopuoliselta ta-

holta. Kunnan tekemä aloite oli yleensä maankäytön toteuttamisohjelmaan tai maa-

poliittiseen ohjelmaan perustuva viranhaltijoiden ja luottamuselinten tekemä poliit-

tinen päätös. Kuntaorganisaation ulkopuolisiksi aloitteentekijätahoiksi kuntatoimi-

jat mainitsivat maanomistajat, elinkeinoelämän sekä asukkaat tai muut alueen käyt-

täjät. 

Kysyttäessä kaavoituksen tavoitteiden määrittelyyn osallistuvia tahoja kunta-

toimijat (n=48) katsoivat tavoitteiden määrittelyn olevan kunnan eli viranhaltijoi-

den ja poliittisten elinten tehtävä. Muina tahoina kuntatoimijat mainitsivat asukkaat 

ja muut alueen käyttäjät, ELY-keskuksen, konsulttisuunnittelijat sekä elinkeinoelä-

män. 
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Tarkasteltaessa suunnittelun ja kaavoitusprosessin julkiseksi avaamista vas-

tauksissa (n=52) nousi esille pyrkimys mahdollisimman varhaiseen julkistami-

seen: ”heti alussa”. Perusteluissa mainittiin muun muassa, että kaavoitusprosessin 

varhainen julkistaminen takaa osallisten vaikutusmahdollisuudet, ja prosessissa 

voidaan välttyä yllätyksiltä. Osa vastanneista piti hyvänä julkistamisajankohtana 

vireilletulosta ilmoittamista, kun taas joidenkin vastaajien mielestä se oli liian myö-

häinen vaihe. Joissakin kunnissa vireilletulokäsittelyn yhteyteen limitettiin osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman ja usein myös kaavaluonnosten nähtävilleasettami-

nen. 

Kuntatoimijoita pyydettiin valitsemaan monivalintakysymyksessä annetuista vas-

tausvaihtoehdoista kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamiseen käyttämänsä tiedot-

tamismenetelmät. Vastaajat pystyivät nimeämään avovastauksessa myös jonkun muun 

menetelmän vastausvaihtoehtojen lisäksi. Kuviossa 11 esitetään kysymyksen tulokset 

frekvenssi- ja prosenttijakaumina. 

 

Kuvio 11. Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden käyttämät tiedottamismenetelmät 

kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamiseen. 

Kuntatoimijat (n=53) hyödynsivät eniten lehti-ilmoituksia (94 %), kunnan internet-

sivuja (92 %) ja kaavoituskatsausta (81 %). Yli puolet vastanneista käytti myös 

yleisötilaisuuksia (72 %) ja kirjettä (64 %). Vähiten kuntatoimijat hyödynsivät tie-

dotusvälineitä (38 %), kaavahankkeen omia internetsivuja (36 %) sekä sähköpostia 
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(26 %). Muina käytössä olleina tiedottamismenetelminä mainittiin kunnan tiedo-

tuslehdet ja ilmoitustaulut, joita sijaitsi kunnantalon lisäksi esimerkiksi kirjastossa. 

Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna pienissä kunnissa käytettiin tiedotta-

miseen vähiten kaavahankkeen omia internetsivuja (liite 6). 

Kysyttäessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisessa käytettäviä 

menetelmiä vastauksissa (n=51) painottui internetin hyödyntäminen. Muiksi ylei-

siksi OASin julkaisemismenetelmiksi osoittautuivat lehti-ilmoitusten ja kunnan il-

moitustaulun käyttö. Joissakin kunnissa OAS lähettiin osallisille postitse, ja suu-

rissa kaavahankkeissa OAS esiteltiin osallisille yleisötilaisuudessa. 

Kuntatoimijoita pyydettiin kertomaan avoimissa kysymyksissä myös kaavoi-

tusprosessin valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen liittyviä käytäntöjä. 

Vastaukset (n=53), jotka käsittelivät kaavoitusprosessin valmisteluvaiheeseen liit-

tyviä osallisten osallistumiskeinoja luokiteltiin yksisuuntaiseen (tiedottaminen, tie-

donsaanti), kaksisuuntaiseen (kuuleminen, tiedon ja mielipiteen kerääminen osal-

lisilta sekä palautteen antaminen) ja monitahoiseen vuorovaikutukseen (aktiivinen 

kumppanuus, organisoitu yhteistyö eri toimijoiden välillä). Tulokset osoittavat, että 

osalliset pystyivät osallistumaan kaavoitusprosessin valmisteluvaiheeseen eniten 

kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen kautta. Useimmiten tämä tarkoitti suoraa yhtey-

denottoa kaavoittajaan, tai myös muihin viranhaltijoihin tai luottamushenkilöön. 

Yhteydenpidon välineiksi kuntatoimijat kertoivat puhelimen tai sähköpostin. Mo-

net kuntatoimijat kokivat hyvänä asiana myös osallisten henkilökohtaisen tapaami-

sen. 

Osa kuntatoimijoista kertoi käyttävänsä monitahoisempia osallistumismenetel-

miä, kuten ohjausryhmätyöskentelyä, työpajoja tai erilaisia suunnittelu(pien)ryh-

miä. Monissa vastauksissa mainittiin myös kokoukset, tapaamiset ja neuvottelut, 

mutta vastaajat eivät olleet tarkentaneet, keitä osallisia ne koskivat. Yksisuuntaista 

vuorovaikutusta käyttäneet kuntatoimijat hyödynsivät kirjeitä, tiedotteita ja ilmoi-

tuksia, joita laitettiin esille lehtiin ja ilmoitustauluille. Kunnan asukasluvun perus-

teella tarkasteltuna kaikissa kunnissa käytettiin eniten kaksisuuntaista vuorovaiku-

tusta ja vähiten monitahoista vuorovaikutusta. 

Tarkasteltaessa välineitä ja keinoja kaavaehdotuksen asettamiseen julkisesti 

nähtäville vastaukset (n=53) osoittivat, että kunnissa noudatetaan maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisia menettelytapoja. Kaikki kuntatoimijat ilmoittivat hyödyntä-

vänsä tiedottamisessa lehti-ilmoitusta, ilmoitustaulua ja internetsivuja. Useimmat 

kuntatoimijat lähettivät osallisille ilmoituksen kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
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kirjeitse, ja joissakin tapauksissa osallisille postitettiin myös aineisto. Osa vastan-

neista kertoi järjestävänsä yleisötilaisuuden. Kaavaehdotus laitettiin nähtäville in-

ternetsivujen lisäksi paperitulosteena kunnanvirastoon ja esimerkiksi kirjastoon. 

Kuntatoimijoiden vastausten (n=52) perusteella osalliset pystyivät esittämään 

mielipiteensä kaavaehdotuksesta suullisesti, esimerkiksi puhelimitse, henkilökoh-

taisella käynnillä tai yleisötilaisuudessa (kirjataan ylös), ja kirjallisesti jättämällä 

muistutuksen tai lähettämällä sähköpostin. Kuusi kuntatoimijaa kertoi, että pa-

lautetta pystyi jättämään kunnan internetsivujen kautta. 

Kysyttäessä menettelytapoja muistutusten käsittelyyn, vastaukset (n=53) osoit-

tivat, että kuntatoimija laati osallisille vastineet ja mahdolliset muutosehdotukset, 

jotka menivät päättäjille arvioitaviksi (esim. tekniseen lautakuntaan, yhdyskunta-

lautakuntaan, kaavoituksen ohjausryhmään) ja edelleen hyväksyttäviksi kunnalli-

seen käsittelyyn hallitukseen ja valtuustoon. Joissakin kunnissa myös konsultti-

suunnittelijat osallistuivat vastineiden laatimiseen. Osa kuntatoimijoista kertoi 

käyttävänsä ehdotusvaiheessa henkilökohtaista vuorovaikutusta, esimerkiksi soit-

tamalla kaikille muistutuksen jättäneille tai järjestämällä henkilökohtaisen neuvot-

telun muistutuksen jättäneen kanssa. Vastauksista ilmeni myös, että kunnat koosti-

vat jätetyt muistutukset ja laaditut vastineet yhteenvedoksi, joka liitettiin kaava-

selostukseen. Eräässä vastauksessa osallisten palautteelle ei annettu kovin suurta 

painoarvoa: 

”Ja huomioidaan (osallisten palaute) tarvittaessa mikäli se ei vaaranna hank-

keen tarkoituksenmukaista lopputulosta.” 

Kuntatoimijoiden vastausten (n=52) mukaan hyväksytty kaava saatettiin kunnissa 

yleisesti tiedoksi lain edellyttämällä tavalla eli kuuluttamalla kunnallisesta päätök-

sestä ja laatimalla lehti-ilmoitus. Lisäksi kaavasta tiedotettiin kunnan internetsi-

vuilla, ilmoitustaululla ja lähettämällä kirje osallisille. Osa kuntatoimijoista kertoi 

tiedottavansa myös ELY-keskusta. 

Epäviralliset menettelytavat 

Kuntatoimijoita pyydettiin kertomaan avoimessa kysymyksessä osallistumismene-

telmistä ja -käytännöistä, joita kunnissa oli käytetty mahdollisten epävirallisten 

suunnitelmien (esim. maankäytön kehityskuvan) tai vastaavien laadinnassa. Vas-

tausten (n=43) perusteella yli puolet (56 %) kuntatoimijoista ei käyttänyt epäviral-

lisia osallistumismenetelmiä. Kuntatoimijat, jotka kertoivat käyttävänsä epäviralli-
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sia menettelytapoja, hyödynsivät lähinnä yleisötilaisuuksia, seminaareja ja työpa-

joja, joissa oli ”etsitty uusia ratkaisuja ja näkökulmia”. Joissakin kunnissa käytet-

tiin ohjausryhmää, joiden osallistujat oli pyritty kokoamaan mahdollisimman kat-

tavasti. Seminaarien ja työpajojen osallistujina ovat olleet enimmäkseen viranhal-

tijat tai muut rajoitetut ryhmät, kuten eräistä kuntatoimijoiden avovastauksista il-

meni: 

”Kehityskuva laadittu konsultin johdolla. Ei järjestetty/laadittu OASaa. Työ-

hön osallistui kaavoitustoimikunta ja sen hyväksyi hallitus ja valtuusto.” 

”Usein kehityskuvien kanssa työskentelevät suunnittelukohteen ja/tai aihepii-

rin aktiivisimmat toimijat, joille järjestetään asian tiimoilta kehittämispalave-

reja.” 

”On (käytetty) rajoitettua menettelyä, jossa julkinen taho (kaupunki ja seura-

kunta) sekä yrityselämän edustajat ovat osallistuneet keskustan kehittämis-

hankkeeseen, jossa varsinaisesti tavallisia kuntalaisia ei ole kuultu.” 

Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna, keskisuurten ja suurten kuntien toi-

mijat olivat aktiivisempia käyttämään muitakin kuin maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisia lakisääteisiä osallistumismenetelmiä. 

Kuntatoimijoilta kysyttiin avoimessa kysymyksessä myös isojen kaavahank-

keiden (esim. kaivoshankkeiden) yhteydessä käytetyistä osallistumismenetelmistä 

ja -käytännöistä. Vastausten (n=40) mukaan isoissa hankkeissa käytettiin enimmäk-

seen lakisääteisiä menettelytapoja, mutta esimerkiksi osallisten määrää oli laajen-

nettu ja järjestetty useampia yleisötilaisuuksia tai työryhmätyötä. Eräässä kunnassa 

oli laadittu kysely, ja eräässä toisessa kunnassa oli tehty maastokatselmuksia. Muu-

tamassa vastauksessa todettiin, että isoihin hankkeisiin liittyi yleensä YVA-prosessi, 

joka laajensi myös osallistumista. 

Vaikuttavuus 

Kuntatoimijoita (n=53) pyydettiin vastaamaan osallistumisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun vaikuttavuuteen liittyneisiin väittämiin, jotka olivat viisiportaisia Li-

kertin asteikkoja (1=Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä). 

Tarkasteltaessa vaikuttavuutta kuntatoimijoiden käytännön työn näkökulmasta 

selvä enemmistö (72 %) kuntatoimijoista katsoi, että osallistuminen ja vuorovai-

kutteinen suunnittelu toi lisäarvoa heidän työhönsä. Vastanneista lähes puolet (45 %) 
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myös koki, että osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen oli tasapainossa 

prosessiin käytettävissä olleiden resurssien ja ajan kanssa. (Liite 6.) 

Suunnittelutyön ja päätöksenteon kannalta tarkasteltuna enemmistö kuntatoi-

mijoista (66 %) oli sitä mieltä, että osallistuminen ja vuorovaikutteinen suunnittelu 

helpottivat itse suunnittelutyötä. Selvä enemmistö vastanneista (77 %) katsoi, että 

ne helpottivat myös päätöksentekoa. Lähes puolet kuntatoimijoista (47 %) koki, 

ettei osallistuminen ja vuorovaikutteinen suunnittelu ollut lisännyt konflikteja hei-

dän työssään. (Liite 6.) 

Kuntatoimijoita pyydettiin arvioimaan luottamushenkilöiden ja osallisten osal-

listumisen tiiviyttä vuorovaikutteiseen suunnittelun. Kaksi viidestä kuntatoimijasta 

(38 %) koki, että luottamushenkilöt olivat tarpeeksi tiiviisti mukana vuorovaikut-

teisessa suunnittelussa. Kolmannes vastanneista (34 %) oli asiasta eri mieltä. Kun-

nan asukasluvun perusteella tarkasteltuna luottamushenkilöiden osallistumisen tii-

viyden vuorovaikutteiseen suunnitteluun kokivat heikoimmaksi keskisuuret kunnat. 

Kysyttäessä osallisten osallistumisen tiiviyttä vuorovaikutteiseen suunnitteluun il-

meni, että lähes puolet (43 %) kuntatoimijoista koki osallistumisen tiiviyden hy-

väksi. Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna pienet ja suuret kunnat olivat 

keskisuuria kuntia tyytyväisempiä osallisten osallistumisen tiiviyteen vuorovaikut-

teisessa suunnittelussa. (Liite 6.) 

Kuntatoimijoilla oli mahdollisuus jättää vapaita kommentteja kyselyn teemaan 

liittyen kyselylomakkeen loppuosassa. Kahdessa avovastauksessa tuotiin esille 

kuntatoimijoiden ja luottamushenkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä haasteita: 

”Poliitikot pitäisi saada mukaan prosessiin ja heidät ymmärtämään, ettei vält-

tämättä heidän näkökulmansa ole ainoa, jota prosessissa huomioidaan.” 

”Miten yhteistyö toimii: Harmittaa, että luottamushenkilöt eivät ole kiinnostu-

neet aidosti valmisteluvaiheessa selvittämään itselleen kaavoituksen tavoitteita 

ja lähtökohtia. Haluavat vasta hyväksymisvaiheessa esittää kannanottonsa, 

jolloin (tulee) lähinnä tunne siitä, että virkamieskuntaa halutaan ’näpäyttää’. 

Heppoisin perustein lähdetään yksittäisen maanomistajan tai asukkaan eli 

mahdollisen äänestäjän ’kelkkaan’, ilman, että keskusteltaisiin valmistelijoi-

den kanssa.” 

Eräissä avovastauksissa pohdittiin myös osallisten osallistumattomuutta: 

”Suurella osalla kansalaisista tuntuu olevan aukko yleissivistyksessä maan-

käytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Näistä asioista olisi hyvä laatia jokin 
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valtakunnallinen tiedote kotitalouksiin. Samalla voitaisiin tiedottaa kunnallis-

hallinnon perusasioista.” 

”Ihmisten kiinnostus osallistumiseen on heikkoa. Rakentavan osallisuuden si-

jaan kysytään aivan liian usein: ’Milloin pääsee valittamaan’. Niukkojen kaa-

voitusresurssien aikana polttava kysymys on kuinka paljon tiedottamiseen ja 

vuorovaikutuksen järjestämiseen on optimaalista panostaa, kun osallisia ei 

saada aktivoiduksi. MRLn mukainen vuorovaikutusprosessi ei ole mielestäni 

vähentänyt valituksia, ja kyse ei todellakaan ole siitä etteikö kaavoittaja ole 

osannut viestiä ja järjestää osallistumismahdollisuuksia. Osallistuminen kiin-

nostaa niitä, joiden maaomaisuudesta on kyse ja jotka ymmärtävät mitä kaa-

voitus siihen vaikuttaa. Yleiset asiat kiinnostavat vain siinä vaiheessa, kun 

niistä voi valittaa.” 

Tarkasteltaessa kaavoitusta laadun näkökulmasta selvä enemmistö kuntatoimijoista 

(n=53, 68 %) koki, että osallistuminen ja vuorovaikutteinen suunnittelu vaikutti 

parantavasti kaavojen laatuun. Suuri enemmistö vastanneista (n=53, 85 %) katsoi 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisänneen myös alueiden käytön suunnittelun 

avoimuutta. (Liite 6.) 

Arvioitaessa osallistumiseen ja vuorovaikutukseen käytettyjä menetelmiä 

enemmistö kuntatoimijoista (n=53, 57 %) oli sitä mieltä, että heidän työskentely-

paikkakunnallaan hyödynnettiin tarpeeksi osallistumisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun menetelmiä. Kuntatoimijoilta kysyttiin myös menetelmiin liittyvistä 

lisäkoulutustarpeista. Kaksi viidestä kuntatoimijasta (n=53, 42 %) vastasi, ettei tar-

vitse lisäkoulutusta osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmistä. 

Kunnan asukasluvun perusteella tarkasteltuna koulutusta kokivat eniten tarvitse-

vansa pienten kuntien toimijat. Keskisuurissa kunnissa (n=20) 45 % vastanneista 

ei kokenut tarvitsevansa lisäkoulutusta, mutta 40 % vastanneista oli väitteen kanssa 

eri mieltä. (Liite 6.) 

Kysyttäessä osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun hidastavasta vai-

kutuksesta kaavoitusprosessin etenemiseen kuntatoimijoiden (n=53) vastaukset ja-

kautuivat lähes yhtäsuuresti eri mielipideasteikoissa. Kolmasosa kuntatoimijoista 

(34 %) oli sitä mieltä, että osallistuminen ja vuorovaikutus eivät hidasta kaavoitus-

prosessin etenemistä, ja kolmasosa (32 %) koki niiden hidastavan sitä. Kolmannes 

vastaajista (34 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa. (Liite 6.) 

Kuntatoimijoita pyydettiin kertomaan mille suunnittelun tasolle osallistuminen 

ja vuorovaikutteinen suunnittelu tulisi heidän mielestään kohdistua. Kuntatoimi-
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joista (n=52) 92 % oli sitä mieltä, että osallistuminen ja vuorovaikutus tulisi koh-

distua yleiskaava-asioihin, ja 85 % vastanneista (n=52) koki, että niiden tulisi koh-

distua asemakaava-asioihin. Kohdistumista kunnan tavoitteisiin ja strategioihin 

kannatti selvä enemmistö vastanneista (n=51, 69 %). Selvä enemmistö (n=51, 69 %) 

kannatti osallistumisen ja vuorovaikutuksen kohdistumista myös kunnan muihin 

toimialoihin. (Liite 6.) 

Vaikuttavuutta arvioitiin lisäksi kaavakarttojen ja -selostusten ymmärtämisen nä-

kökulmasta. Lähes puolet (n=52, 44 %) kuntatoimijoista oli sitä mieltä, että osalliset 

eivät ymmärrä kaavakarttoja ja -selostuksia. Tätä mieltä olivat kunnan asukasluvun pe-

rusteella tarkasteltuna erityisesti suurten kuntien toimijat. Kuntatoimijoista (n=52) 38 

% koki, että päättäjätkään eivät ymmärrä kaavoituksen asiakirjoja. Kunnan asukaslu-

vun perusteella tarkasteltuna näin kokivat erityisesti suurten kuntien vastaajat. Enem-

mistö pienten kuntien vastaajista oli sitä mieltä, että päättäjät ymmärtävät kyseiset asia-

kirjat. (Liite 6.) 

5.2.3 Yhteenveto 

Vedän yhteen kyselytutkimusaineistoon pohjautuvia tuloksia ja vastaan esittämiini 

empiiristä tutkimusta tarkentaviin apukysymyksiin toimijoiden roolista ja yhteis-

työstä, vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin menettelytavoista ja osallistumisen 

ja vuorovaikutuksen vaikuttavuudesta. 

Minkälaisia toimijoita suunnitteluprosessissa on mukana? 

Kyselytutkimusaineisto osoitti, että Pohjois-Suomen kunnissa alueiden käytön 

suunnittelussa toimivat henkilöt olivat kokeneita ja koulutettuja. Heidän pääasial-

lisiin työtehtäviinsä kuuluivat käytännön suunnittelutyö tai alueiden käytön suun-

nittelun johtaminen. Tarkasteltaessa kuntatoimijoiden työskentelypaikkakuntaan 

liittyviä piirteitä ilmeni, että väestö väheni erityisesti pienissä kunnissa ja kasvoi 

keskisuurissa ja suurissa kunnissa. Työskentelypaikkakuntien kaavoitustilanne ko-

ettiin ajantasaiseksi. 

Tulosten mukaan alueiden käytön suunnittelun hoitamisessa yhdistettiin sekä 

suunnitteluorganisaation omaa työtä että konsulttityötä, jota käyttivät erityisesti 

pienet kunnat. Vain harvat kunnat hoitivat suunnittelutyön pelkästään omassa suun-

nitteluorganisaatiossaan. Konsulttisuunnittelijoita käytettiin pääsääntöisesti laki-

sääteisissä tehtävissä, kuten kaavasuunnittelussa, selvitysten laatimisessa ja vaiku-

tusten arvioinnissa. Erityisesti pienet kunnat hyödynsivät konsulttisuunnittelijoita 



173 

osallistumisen järjestämisessä. Konsulttityötä mainittiin käytettävän myös epävi-

rallisissa tehtävissä eli ennen kaavoitustyötä tapahtuvassa maankäytön ideoinnissa. 

Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö toteutuu? 

Kyselytutkimusaineiston mukaan kuntatoimijoiden pääasiallisiksi yhteistyöta-

hoiksi osoittautuivat ELY-keskukset, maanomistajat sekä asukkaat ja alueen muut 

käyttäjät. Yhteistyötahoina nousivat esille myös luottamushenkilöt ja kunnan muut 

toimialat kuin alueiden käytön suunnittelu. Kunnan muiden toimialojen kanssa eni-

ten yhteistyötä tekivät suuret kunnat ja vähiten pienet kunnat. Pienet kunnat tekivät 

kunnista eniten yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa. Merkittäviksi yhteistyö-

tahoiksi koettiin myös elinkeinoelämä ja konsulttisuunnittelijat, ja hieman vähem-

män painoarvoa annettiin maakunnan liittojen kanssa tapahtuvalle yhteistyölle. 

Naapurikuntia ei tulosten mukaan koettu merkittäviksi yhteistyötahoiksi. 

Kuntatoimijoiden yhteistyö eri tahojen kanssa sujui pääsääntöisesti hyvin. Par-

haiten yhteistyön koettiin toimivan elinkeinoelämän, kunnan muiden toimialojen 

sekä asukkaiden ja alueen muiden käyttäjien kanssa. Suuret kunnat olivat muita 

kuntia huomattavasti tyytyväisempiä kunnan muiden toimialojen väliseen yhteis-

työhön, jonka pienet kunnat kokivat toimivan huonoiten. Yhteistyön koettiin toi-

mivan hyvin myös konsulttisuunnittelijoiden, ELY-keskuksen ja maakunnan liitto-

jen kanssa. Pienet ja keskisuuret kunnat kokivat yhteistyön toimivan ELY-keskuk-

sen kanssa paremmin kuin suuret kunnat. 

Yhteistyön toimivuuden syiksi mainittiin henkilöiden välinen luottamus ja tut-

tuus, pitkäjänteinen ja säännöllinen vuorovaikutus sekä avoin keskustelu. Myös yh-

teisten tavoitteiden luomisen ja yhteistyökumppanin asiallisen kohtelun nähtiin pa-

rantavan yhteistyön toimivuutta. Ongelmaksi nähtiin asenteellinen vastakkainaset-

telu, yhteistyökulttuurin puute erityisesti naapurikuntien kanssa ja nopeat mielipi-

teiden muutokset. Kuntatoimijat kokivat yhteistyötä heikentävänä asiana myös 

osallisten tai poliittisten toimijoiden taholta tulleen painostuksen toimia asiantunti-

janäkemyksen vastaisesti. Ongelmia nähtiin olevan myös tiedonkulussa, asioiden 

ymmärtämisessä ja toimivaltojen epäselvissä rajoissa. Yhteistyötä hankaloittavina 

tekijöinä nousivat esille erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunnissa intressiristi-

riidat, ja suurissa kunnissa kuntalaisten kaavoitusta koskeneen tietämyksen ja mer-

kityksen ymmärtämisen puute. Keskisuurille kunnille tyypillisiä ongelmia olivat 

kiire ja vuorovaikutukseen käytettävissä olleen ajan puute. 
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Minkälaisia menettelytapoja vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa 

käytetään? 

Tarkasteltaessa osallistumisen ja vuorovaikutuksen lakisääteisiä menettelytapoja 

kaavoitusprosessin aloitusvaiheessa kyselytutkimusaineiston perusteella ilmeni, 

että aloitteen kaavan laatimiseen tai muuttamiseen teki useimmiten kunta itse. 

Aloitteen taustalla saattoi vaikuttaa esimerkiksi maapoliittinen ohjelma. Kuntaor-

ganisaation ulkopuolisina aloitteentekijöinä kuntatoimijat mainitsivat maanomista-

jat, elinkeinoelämän sekä asukkaat ja muut alueen käyttäjät. 

Kaavoituksen tavoitteiden asettamisen koettiin olevan kunnan eli viranhaltijoi-

den ja poliittisten päättäjien tehtävä. Muina tavoitteiden asettajina kuntatoimijat 

näkivät asukkaat ja muut alueen käyttäjät, ELY-keskukset, konsulttisuunnittelijat ja 

elinkeinoelämän. 

Kuntatoimijat kokivat, että kaavoitusprosessi tuli avata julkiseksi mahdollisim-

man varhaisessa prosessin vaiheessa, jotta osallisten vaikutusmahdollisuudet pys-

tyttiin takaamaan. Avoimuuden nähtiin parantavan myös prosessin sujuvuutta. Osa 

kuntatoimijoista oli sitä mieltä, että julkistaminen tuli tehdä ennen kaavoituspro-

sessin vireilletulosta ilmoittamista, jonka osa kuntatoimijoista koki riittävän ai-

kaiseksi julkistamisvaiheeksi. Joissakin kunnissa oli käytäntönä julkistaa vireille-

tulon yhteydessä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä usein myös kaa-

valuonnokset. 

Vireilletulosta ilmoittamisen menetelminä käytettiin eniten lehti-ilmoituksia, 

kunnan internetsivuja ja kaavoituskatsausta. Myös yleisötilaisuus nähtiin merkittä-

vänä menetelmänä. Muihin kuntiin verrattuna pienet kunnat käyttivät vireilletu-

losta ilmoittamiseen vähiten kaavahankkeen omia internetsivuja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisessa hyödynnettiin kunnan 

internetsivuja, lehti-ilmoituksia ja kunnan ilmoitustaulua. Osa kunnista lähetti osal-

listumis- ja arviointisuunnitelman postitse osallisille, ja joissakin kunnissa OAS 

esiteltiin yleisötilaisuudessa, erityisesti jos kyseessä oli suuri kaavahanke. 

Tarkasteltaessa kaavoitusprosessin valmisteluvaiheeseen liittyneitä osallistu-

misen ja vuorovaikutuksen menettelytapoja ilmeni että pienissä, keskisuurissa ja 

suurissa kunnissa hyödynnettiin eniten kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen menetel-

miä eli kuulemista, tiedon ja mielipiteiden keräämistä sekä palautteen antamista. 

Yksisuuntaista vuorovaikutusta hyödyntäneet kuntatoimijat käyttivät vuorovaiku-

tusmenetelminä kirjeitä, tiedotteita ja ilmoituksia. Osalliset ottivat usein myös hen-

kilökohtaista yhteyttä kuntatoimijaan. 
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Tulosten mukaan keskisuuret ja suuret kunnat olivat pieniä kuntia aktiivisem-

pia käyttämään lakisääteisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien ohella 

epävirallisia menettelytapoja, joiden käyttö oli tulosten mukaan kuitenkin vähäistä. 

Monitahoisina osallistumismenetelminä käytettiin ohjausryhmätyöskentelyä, työ-

pajoja, seminaareja, yleisötilaisuuksia ja erilaisia suunnittelu(pien)ryhmiä. Ongel-

maksi nähtiin se, että seminaarien ja työpajojen osallistujina olivat olleet enimmäk-

seen viranhaltijat tai muut rajoitetut ryhmät, eikä osallistuminen ollut avointa kun-

talaisille. 

Isojen hankkeiden, esimerkiksi kaivoshankkeiden suunnitteluun liittyneessä 

kaavoituksessa käytettiin enimmäkseen lakisääteisiä menettelytapoja, mutta osal-

listen määrää kerrottiin laajennettavan. Lakisääteisiä menettelytapoja tuettiin ylei-

sötilaisuuksilla ja työryhmätyöllä, joissakin kunnissa oli laadittu kysely tai tehty 

maastokäynti suunnittelualueella. Kuntatoimijat kokivat isoihin hankkeisiin liitty-

neen YVA-prosessin laajentavan myös osallistumista. 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoittamiseen hyödynnettiin lakisääteisiä 

menettelytapoja eli lehti-ilmoitusta, kunnan ilmoitustaulua ja internetsivuja. 

Useimmat kuntatoimijat ilmoittivat asiasta osallisille myös kirjeitse, ja joissakin 

kunnissa järjestettiin yleisötilaisuus. Kaavaehdotus oli nähtävillä paperitulosteena 

sekä elektronisena versiona kunnan internetsivuilla. Kaavaehdotuksesta pystyi esit-

tämään mielipiteitä suullisesti (puhelimitse, henkilökohtaisessa tapaamisessa kun-

tatoimijan kanssa tai yleisötilaisuudessa) ja kirjallisesti jättämällä muistutuksen tai 

lähettämällä sähköpostia kuntatoimijalle. Muutamissa kunnissa palautetta pystyi 

jättämään myös kunnan internetsivujen kautta. Osassa kuntia muistutukset käsitteli 

konsulttisuunnittelija. Muistutusten jättäneille laadittiin vastineet, ja osa kuntatoi-

mijoista kertoi ottaneensa henkilökohtaista yhteyttä muistutuksen tehneeseen ta-

hoon. Muistutukset ja vastineet koottiin yhteenvedoksi, joka liitettiin kaavaselos-

tukseen. Kaavaan tehdyt muutosehdotukset toimitettiin päättäjien arvioitaviksi ja 

edelleen hyväksyttäviksi kunnalliseen käsittelyyn. 

Hyväksytty kaava saatettiin yleisesti tiedoksi lakisääteisiä menettelytapoja 

noudattaen eli kuuluttamalla kunnallisesta päätöksestä ja lehti-ilmoituksella. Kaa-

vasta tiedotettiin myös kunnan internetsivuilla, ilmoitustaululla ja lähettämällä 

kirje osallisille. Osa kuntatoimijoista kertoi tiedottavansa myös ELY-keskusta. 
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Minkälainen vaikuttavuus osallistumisella ja vuorovaikutuksella on 

suunnitteluun? 

Tarkasteltaessa osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta kuntatoimijoi-

den omaan työhön ilmeni, että selvän enemmistön mielestä osallistuminen ja vuo-

rovaikutteinen suunnittelu toivat lisäarvoa heidän työhönsä. Osallistumisen ja vuo-

rovaikutuksen nähtiin helpottavan itse suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Lähes 

puolet vastanneista koki, että osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen oli 

tasapainossa prosessiin käytettävissä olleiden ajan ja resurssien kanssa. Niin ikään 

lähes puolet kuntatoimijoista koki, etteivät osallistuminen ja vuorovaikutteinen 

suunnittelu olleet lisänneet konflikteja heidän työssään. 

Luottamushenkilöiden osallistumisen tiiviys vuorovaikutteiseen suunnitteluun 

jakoi kuntatoimijoiden mielipiteitä. Huonoina puolina luottamushenkilöiden 

kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta mainittiin, että luottamushenkilöt eivät 

ymmärrä muiden näkökulmien huomioimisen tarvetta suunnitteluprosessissa, ei-

vätkä he esitä kantaansa kaavoituskysymyksiin tarpeeksi aikaisessa suunnittelupro-

sessin vaiheessa. Kysyttäessä osallisten osallistumisen tiiviyttä vuorovaikutteiseen 

suunnitteluun hieman yli puolet kuntatoimijoista oli eri mieltä väitteen kanssa. Pie-

net ja suuret kunnat olivat keskisuuria kuntia tyytyväisempiä osallisten osallistu-

misen tiiviyteen. Huonoina puolina osallisten osallistumisessa nähtiin osallisten 

tietämyksen ja kiinnostuksen puute alueiden käytön suunnittelua kohtaan. Asioiden 

koettiin kiinnostavan vain kaavoituksesta valittamisen näkökulmasta. 

Toisaalta osallistumisen ja vuorovaikutuksen nähtiin parantavan kaavojen laa-

tua. Niiden nähtiin myös parantaneen alueiden käytön suunnittelun avoimuutta. 

Kuntatoimijat kokivat hyödyntävänsä tarpeeksi osallistumisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun menetelmiä työssään. Lisäkoulutusta osallistumisen ja vuorovaikut-

teisen suunnittelun menetelmistä kokivat tarvitsevansa erityisesti pienten kuntien 

toimijat. 

Lähes kaikki kuntatoimijat kokivat, että osallistumisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun tulisi kohdistua yleiskaavatason asioihin, ja suuri enemmistö näki tar-

peen niiden kohdistumiseen myös asemakaavatasolle. Selvän enemmistön mielestä 

osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun tuli kohdistua lisäksi kunnan ta-

voitteisiin ja strategioihin sekä kunnan muihin toimialoihin. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta arvioitiin myös kaavakart-

tojen ja -selostusten ymmärtämisen näkökulmasta, joissa nähtiin olevan ongelmia 

sekä osallisten että päättäjien ymmärtämisen kannalta. Erityisesti suurten kuntien 

toimijat kokivat, että osalliset ja päättäjät eivät ymmärrä kyseisiä asiakirjoja. 
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6 Teknologiatuetun jatkuvan vuorovaikutuksen 
mahdollistavan suunnitteluprosessin 
kehittäminen 

Esittelen tässä luvussa laadulliseen toimintatutkimusaineistoon pohjautuvia empii-

risiä tuloksia, joiden avulla vastaan päätutkimuskysymystäni täydentävään apuky-

symykseen: 

– Miten määrittelemieni prosessuaalisen suunnittelun osatekijöiden toteutumista 

voidaan kehittää teknologiatuetun jatkuvan vuorovaikutteisen suunnittelupro-

sessin avulla? 

Teknologiatuettua vuorovaikutteista suunnitteluprosessia tarkastellaan tässä työssä 

yleispiirteisellä tasolla. PUDAS-hankkeessa kehitettyjä teknologioita ja niiden vä-

lityksellä tapahtunutta vuorovaikutusta on kuvattu yksityiskohtaisesti useissa jul-

kaisuissa (mm. Nuojua ym. 2008, Nuojua 2010, Nuojua ym. 2010, Juustila 2010, 

Molin-Juustila ym. 2011, 2014). Toimintatutkimusaineistoon pohjautuvan kuvit-

teellisen vision kehittämisprosessi kuvataan ensimmäisen kerran tässä työssä. 

6.1 PUDAS-hankkeessa kehitetyt teknologiat 

PUDAS-hankkeessa tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkijat kehittivät erilaisia 

teknologiasovelluksia, joista erityisesti WebMapMedia ja Kerro Tarina laajensivat 

perinteisiä lakisääteisiä suunnitteluprosessin osallistumismenetelmiä. Teknologioi-

den avulla tuettiin suunnittelun alkuvaiheiden osallistumista sekä vuorovaikutusta 

koko suunnitteluprosessin ajan. 

Teknologioiden rakentaminen ja testaus sekä vuorovaikutteisen suunnittelu-

prosessin kehitystyö limitettiin arkkitehtuurin osaston viidennen vuoden opiskeli-

joiden Kuntasuunnittelun kurssiin (15 op) ja Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurs-

siin (5–10 op) vuosina 2008–2010 (nk. pilottikokeilut). Kursseilla harjoiteltiin alu-

eiden käytön suunnittelua aidoissa vuorovaikutustilanteissa kuntien viranhaltijoi-

den, asukkaiden ja intressiryhmien kanssa. Opiskelijat (eli suunnittelijat), kurssin 

kohdekunnan asukkaat ja muun muassa koululaiset käyttivät PUDAS-hankkeessa 

kehitettyjä teknologioita vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. Suunnittelu-

prosessia ja sitä tukevia teknologioita kehitettiin iteratiivisesti eli niitä parannettiin 

osallisilta saadun palautteen ja tutkimuksellisten näkökulmien perusteella. Tekno-
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logiatuettua vuorovaikutteista suunnitteluprosessia kehitettiin myös PUDAS-tutki-

musryhmän omissa ja monialaisille suunnittelijoille suunnatuissa työpajoissa. 

Avaan kehitystyöprosessia tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Johanna Nuojuan kehittämä WebMapMedia oli julkinen internetpohjainen so-

vellus osallisten ja suunnittelijan välisen asynkronisen vuorovaikutuksen tukemi-

seen koko suunnitteluprosessin ajan. WebMapMedian avulla oli mahdollista kerätä 

karttapohjaista tietoa suunnittelualueesta, joka tuki suunnitteluprosessin käynnisty-

misvaihetta. Osalliset pystyivät merkitsemään kartalle muun muassa kehittämistä 

vaativia ja miellyttäviä paikkoja, lähettämään kuvia ja viestejä sekä kommentoi-

maan muiden osallisten tuottamaa aineistoa. Suunnitteluprosessin edetessä sovel-

lus mahdollisti myös karttapohjaisten suunnitelmaluonnosten ja lopullisten suunni-

telmien tuomisen osallisten tarkasteltaviksi ja keskusteltaviksi. Osalliset pystyivät 

osallistumaan myös karttapohjaisiin suunnitelmia koskeviin äänestyksiin, joita jär-

jestettiin suunnitteluprosessin eri vaiheissa. (Nuojua 2010, Molin-Juustila ym. 

2011.) 

Antti Juustilan kehittämällä Kerro Tarina -älypuhelinsovelluksella voitiin tu-

kea osallisten osallistumismahdollisuuksia suunnitteluprosessiin itse suunnittelu-

alueella eli maastossa tapahtuneen tiedonkeräämisen avulla. Sovellus mahdollisti 

paikkasidonnaisen tiedon (esim. äänen, kuvan, videokuvan ja tekstin) tuottamisen, 

ja sillä pystyi tarkastelemaan myös suunnittelualuetta kuvailevia tietoja (esim. 

GPS-sijaintia ja kompassisuuntaa). Lisäksi Kerro Tarinaa pystyi hyödyntämään 

suunnittelijoiden muistiinpanovälineenä maastokäynneillä. Sovellusta käytettiin 

tutkimustarkoituksiin räätälöidyillä älypuhelimilla. (Juustila 2010, Molin-Juustila 

ym. 2011.) 

WebMapMedia ja Kerro Tarina hyödynsivät yhteistä tietokantaa ja karttapoh-

jaa (kuvio 12). Kerro Tarinalla tuotetut aineistot olivat kuunneltavissa, katseltavissa 

ja kommentoitavissa myös WebMapMediassa, ja WebMapMedian sisältämä tieto 

oli katseltavissa ja kommentoitavissa Kerro Tarina -sovelluksessa. Lisäksi PU-

DAS-hankkeessa oli suunnitteilla uusia teknologioita, Streetview Visual ja Active 

Window Tabletop, jotka olisivat monipuolistaneet vuorovaikutusta suunnittelupro-

sessissa (kuvio 13). 
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Kuvio 12. Otos (Nuojua 2010) WebMapMediasta, joka tuki osallisten ja suunnittelijoiden 

välistä vuorovaikutusta pilottikokeiluissa. Kartalla on näkyvissä myös Kerro Tarinalla 

tuotetut aineistot (kuulokkeilla varustetut hahmot). Kuvio on julkaistu Johanna Nuojuan 

luvalla. 
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Kuvio 13. PUDAS-hankkeessa suunnitteluasteella olleet sovellukset Streetview Visual 

(ylempi kuva, Juustila 2011) ja Active Window Tabletop (alempi kuva, Juustila 2011). 

Kuvio on julkaistu Antti Juustilan luvalla. 
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Active Window Tabletop -sovelluksen tarkoituksena oli mahdollistaa WebMapMe-

dialla ja Kerro Tarinalla tuotettujen sisältöjen tarkastelun kartan päällä asukas- ja 

asiantuntijatapaamisissa. Sovelluksella olisi ollut mahdollista myös tuottaa uusia 

kommentteja ja luonnostella suunnitelmavaihtoehtoja kartan päällä. Streetview Vi-

sualin avulla olisi pystytty tuottamaan valokuvia, piirroksia ja muuta digitaalista 

materiaalia 2.5D-ympäristöön. Sovellus olisi mahdollistanut virtuaalikävelyn teke-

misen suunnittelualueella sekä suunnitelmaluonnosten tarkastelun ja kommentoin-

nin älypuhelimen lävitse maastossa. 

Kuvitteellisessa visiossa teknologiatuetusta jatkuvan vuorovaikutuksen mah-

dollistavasta suunnitteluprosessista oli mukana pilotoidut tekniikat (WebMapMe-

dia ja Kerro Tarina) ja suunnitteluasteella olleet sovellukset (Streetview Visual ja 

Active Window Tabletop). 

6.2 Toimintatutkimusaineiston analyysin tulokset 

Tarkastelen tässä kappaleessa kehittämistarpeita suhteessa määrittelemiini osateki-

jöihin – toimijoiden rooliin ja tiedonkulkuun, osallistumisen ja vuorovaikutuksen 

menettelytapoihin sekä vaikuttavuuteen – erityisesti suunnitteluprosessin rakentu-

misen kannalta laadullisessa toimintatutkimusaineistossa. 

Kuvaan aluksi PUDAS-hankkeen järjestämissä neljässä työpajassa tehtyä toi-

mintatutkimuksellista kehitystyötä teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnitte-

luprosessin mahdollistamiseksi, johon liittyen luvun lopussa esitetään kuvitteelli-

nen visio tulevaisuuden suunnitteluprosessista. Tarkastelen työpajojen etenemistä 

kronologisessa järjestyksessä, ja työpaja-aineiston lainausten yhteydessä olen erot-

tanut toisistaan tutkijat lyhenteillä T1–T2 ja käytännön suunnittelutyötä tehneet 

henkilöt lyhenteillä S1–S4. 

6.2.1 Teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin 

kehittäminen 

Esitän tässä kappaleessa miten teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnittelupro-

sessin kehittäminen eteni tutkijoiden ja työpajoihin osallistuneiden henkilöiden vä-

lisenä yhteistyönä. 
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Ensimmäinen työpaja 

PUDAS-tutkimusryhmän ensimmäisessä työpajassa, joka limittyi ajallisesti ensim-

mäisten teknologiaversioiden suunnitteluun ja rakentamiseen, tarkasteltiin vuoro-

vaikutteisen suunnitteluprosessin ideaalista etenemistä kansalaisten ja suunnitteli-

joiden näkökulmista. Tutkimusryhmä tunnisti ongelmaksi osallisten vähäisen osal-

listumisen suunnitteluun, ja pohti miten tilannetta voitiin parantaa teknologian 

avulla ja millaisille teknologiasovelluksille suunnittelussa oli tarvetta. Kehittämistä 

nähtiin erityisesti teknologiatuetun tiedon tuottamisessa, hankkimisessa ja tallenta-

misessa, sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollistamisessa suunnittelu-

prosessin alkuvaiheessa. Eräs tutkija toi esille, että osallistumista voitiin kehittää 

elämysten tuottamisen näkökulmasta: 

”Miten sitten (osallistuja) lähtee liikkeelle, vaikka tiedostaa että asia koskee 

itseä? Pistää omaa aikaa asiaan ja jättää Kauniit ja rohkeat väliin. Ihmiset 

hakevat kokemuksia ja elämyksiä. Voisiko (osallistuminen) jotenkin tarjota elä-

myksiä?” (T1) 

Osallistumattomuuteen heijastuvana ongelmana nähtiin myös osallisten tiedon-

saanti suunnittelua koskevista asioista. Internetpohjaisen osallistumisen ohella yh-

tenä osallistumista tukevana menetelmänä nousi esiin älypuhelinten avulla tapah-

tuva vuorovaikutus, jolla pystyi tukemaan myös tiedon levittämistä, kuten eräs tut-

kija pohti: 

”Kännykkää voi käyttää tiedon levittämiseen sekä osallistumiseen. Tila on tie-

tysti rajattua mutta jotain voisi tehdä. Massapostitukset tekstarilla – tiedätkö, 

että tällainen juttu on juuri nyt tapahtumassa tässä vieressä, haluatko vaikut-

taa. Alkuvaiheissa voisi mobiilijutuilla tehdä jotain motivoivaa ja ihmisiä mu-

kaan tuovaa. Myöhemmin sitten äänestyksin ja kommentoinnin kautta pitää 

(osalliset) mukana prosessissa.” (T2) 

Vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kehittämisen kannalta tutkimusryhmä koki 

tärkeäksi myös asukasnäkökulman täydentämisen muulla tiedolla (mm. erilaisilla 

selvitysaineistoilla ja aiemmilla suunnitelmilla) ja eri asiantuntijoiden panoksella. 

Tarve tietojen yhdistämiseen ilmeni erityisesti erään tutkijan kommentissa: 

”On aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset, ja näiden lisäksi on ne asukkai-

den kommentit (suhteessa suunnitelmaan). Olisiko joku tarinapankki olemassa 

jo valmiina? Kaikkea ei voi tietää, mitä (suunnittelussa) tarvitsee, ennen kuin 
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prosessi käynnistyy. Mitkä painottuvat, mitkä nousevat suunnittelussa tee-

moiksi; ei voi ennakoida tällaisessa prosessissa. Eri asia jos suunnitellaan 

koulua. Jos jää pelkästään asukastiedon varaan, puuttuu tieto, jonka takia 

suunnitellaan (esimerkiksi) natura-alueelle ydinvoimalaa, ei oikein toimi […] 

Siis muukin tieto tärkeää. Nämä kaikki pitäisi olla tietona olemassa, tietoisuu-

dessa. Joskus unohtaakin jonkin asian ja etenee väärien olettamusten varassa, 

kunnes muistaa […] Kokeneella suunnittelijalla on valmiuksia ketjuttaa asioita 

ja nähdä eteenpäin. Tarvitaan muistilappuja […] Lisäksi muiden alueiden asi-

antuntijoiden näkemykset. Unelma olisi se, että pääsee helposti ja nopeasti kä-

siksi lähtötietoihin, maastokäynnit olisivat sujuvia, jää hyvät aineistot (hyö-

dynnettäväksi).” (T1) 

Tietojen ja eri näkökulmien yhdistämisen nähtiin parantavan myös osallistumisen 

ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta. Työpajan pohjalta muodostettiin ensimmäinen 

käsikirjoitus kuvitteellisesta tulevaisuuden vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin 

visiosta. 

Toinen työpaja 

Monialaisten käytännön suunnittelutyötä tehneiden henkilöiden työpajassa tarkas-

teltiin PUDAS-hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ohella yleisesti teknologian 

roolia vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa, johon liittyviä piirteitä tuon eri-

tyisesti tässä esille. 

Teknologian tärkeimmiksi ominaisuuksiksi työpajaan osallistuneet kokivat 

teknologian helppokäyttöisyyden ja käyttömukavuuden, joiden katsottiin paranta-

van myös osallistumisaktiivisuutta. Teknologian nähtiin auttavan erilaisten osallis-

ryhmien, erimerkiksi nuorten tavoittamisessa, sekä suunnittelun laadun parantami-

sessa. Toisaalta työpajaan osallistuneet totesivat, että teknologia ei voi korvata in-

himillistä vuorovaikutusta. Keskusteluissa pohdittiin myös teknologialla avustetun 

vuorovaikutuksen aitoutta ja sitä, miten teknologian kautta esitetyllä mielipiteellä 

voidaan oikeasti vaikuttaa, kuten erään työpajaan osallistuneen suunnittelijan kom-

mentista ilmeni: 

”Tähän nyt mun mielestä liittyy paitsi nämä tekniset kysymykset […] niin aika 

pitkälti mun mielestä viime kädessä (vaikuttaa), että mitenkä oikeaa ja aitoa se 

(vuorovaikutus) sitten on. Miten se mielipide, joka siellä (tekniikan kautta) esi-

tetään, niin (miten) se todella vaikuttaa. Ja tämä on iso kysymys [...] Että jos 

me avataan keskustelu heti alkuun, kun me luonnostellaan, niin kuka meillä 
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oikeasti kerkeää reagoimaan niihin viesteihin, joita me mahdollisesti saadaan. 

Ja sitten olemaan uskottava keskustelukumppani. Eli tämmöisiä käytännön asi-

oita minulla alkaa heti välkkyä mielessä.” (S1) 

Eräs työpajaan osallistunut toi esille huolen, että teknologian kautta tapahtuva osal-

listuminen ja keskustelu voi irtautua varsinaisesta suunnitteluun liittyvästä asiasta: 

”Sitten kun se keskustelu avataan, ja se lähtee liikkeelle ja se on mukavaa, 

inspiroivaa keskustelua, niin siitä syntyy ihan oma maailmansa. Irtaantuu siitä 

(varsinaisesta asiasta) [...] Elikkä se (keskustelu) syventää kuitenkin ihmisten 

ymmärrystä siitä suunnittelualueesta, vaikka sitä (keskustelua) ei oikeen voi 

kaavoittaja esimerkiksi käyttää suoraan.” (S2) 

Toisaalta teknologian rooli suunnitteluun liittyvässä tiedonkeruussa koettiin tar-

peelliseksi. Eräs työpajaan osallistunut suunnittelija pohti sitä, miten teknologian 

avulla kerätystä aineistosta voitiin poimia suunnittelun kannalta olennainen tieto 

prosessiin: 

”Nythän on jo näitä blogeja, aika paljon käytetään meilläkin. Mutta niihin ei 

kukaan vastaa, että mitä ihmiset siellä kommentoi. Me vaan kerätään se tieto 

näin, ja se on sitten siinä. Miten se aineisto käsitellään? Se on ehkä aika isokin 

kysymys, että mikä merkitys sillä materiaalilla sitten on. Mitä jos siitä (tekno-

logian käytöstä) tuleekin niin mukavaa, että ihmiset haluaa ihan hirveästi käyt-

tää sitä? Että aineistoa vaan tulee ja tulee ja tulee. Miten sitä sitten hyödynne-

tään. Miten poimitaan se oleellinen tieto sieltä sitten?” (S3) 

Toinen osallistuja jatkoi keskustelua tuomalla esiin tiedon kyllääntymiseen liitty-

vän huomion: 

”Omasta näkökulmasta (jos mietin) niin, osallistumisella saa hirveän määrän 

aineistoa. Mutta mielestäni tietyssä vaiheessa tulee semmonen kriteeri täyteen, 

että on saavutettu se tietty tiedon taso, jolloin se aineisto alkaa tavallaan tois-

taa itseään. Ei tule mitään uutta syötettä sieltä asukkailta. Ettei minun tarvitse 

enää pelätä, että pitäs käsitellä jotakin uutta, vaan samat asiat toistuu […] Sitä 

on tietty asukastiedon taso saavutettu.” (S4) 

Työpajaan osallistuneet kokivat suunnittelijan roolin merkittäväksi teknologiatue-

tussa vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. Tämä ilmeni osallistujien mie-

lestä erityisesti siinä, että suunnittelijan tai jonkun muun suunnitteluorganisaation 

edustajan oli seurattava teknologian kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja sen 

kautta tulevaa tietoa esimerkiksi asiattomien viestien varalta. Myös osallisten rooli 
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nähtiin merkittävänä. Työpajoihin osallistuneiden mielestä osallisilla oli taito osal-

listua teknologialla tuettuun suunnitteluun. 

Teknologian hyödyntämistä tarkasteltiin myös suunnitteluorganisaation sisäi-

sen vuorovaikutuksen, eri kaavatasojen (maakunta- ja kuntakaavoituksen) ja asian-

tuntijoiden välisen yhteistyön näkökulmista. Osallistujien mielestä teknologia pys-

tyisi tukemaan näitäkin yhteistyön muotoja. Kehitystarve nähtiin erityisesti siinä, 

miten paikkasidonnaista tietoa kyettäisiin hyödyntämään myös yleispiirteisessä ja 

maakunnan tason suunnittelussa. 

Yhdeksi teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin tärkeim-

mäksi seikaksi työpajoihin osallistuneet suunnittelijat mainitsivat teknologian oi-

kea-aikaisen integroitumisen suunnitteluprosessiin ja muihin käytössä oleviin vuo-

rovaikutusmenetelmiin. Eräs osallistuja korosti teknologiatuetun vuorovaikutuksen 

tarvetta erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa: 

”Se on hirveän tärkeää siinä alkuvaiheessa, kun kerätään ideoita ja näin, niin 

se on vähän semmosta abstraktia. Ja helposti menee semmoiseksi pelkokeskus-

teluksi (osallisten kanssa), että ne suunnittelijat tulee pilaamaan ja tästä ei tule 

mitään hyvää. Niin tavallaan semmoiset pitää pystyä välttämään siinä alku-

vaiheessa. Se (teknologian käyttö) varmasti sitä kaavaprosessin tehokkuutta 

lisää, että niitä valituksia tulee vähemmän. Meillä ainakin tällä hetkellä on 

semmoinen näkökulma […] (meillä on käynnissä) kolme kaavaprosessia, kaksi 

asemakaavaa ja yksi osayleiskaava. Näyttää siltä, että ne edistyy hyvin nimen-

omaan sen takia, että ne on hyvässä vuorovaikutuksessa asukkaitten kanssa 

alkuvaiheessa.” (S4) 

Kehittämistä vaati erityisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvä osal-

listuminen, joka tuotiin esille useammassa puheenvuorossa: 

”Meillä on nyt just ajankohtaista ensinnäkin tuo (suunnitteluprosessin) alku 

sillä tavalla, että yleisin ihmisten kommentti on, että miksi ei ole saatu tietää. 

Miksi ei ole kerrottu. Elikkä se on just se mikä vieraannuttaa ihmisen, kun se 

ei koe saavansa sitä viestiä. Tämmöinen (teknologinen) väline voi lisätä niiden 

ihmisten joukkoa, jotka saa tiedon ja voi halutessaan vaikuttaa. Ja sitten tuo 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, että sekin nähtäisiin semmoiseksi tärke-

äksi avaukseksi, että heti kerrotaan niille (semmoiselle porukalle, joka ei kuule 

muuten). Että näistä asioista nyt puhutaan, tule mukaan.” (S1) 
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”Se on tavallaan ammattiosallistujille se (OAS) prosessi. Kyllähän siinä on 

hirveästi kehittämistä, että pystyisi teknologioilla jotenkin demokratisoimaan 

sitä.” (S4) 

Muina teknologiatuetun vuorovaikutuksen vaiheina keskusteluissa mainittiin vaih-

toehtojen tarkastelu sekä kaavaluonnosten ja -ehdotuksen nähtävilläolovaihe. 

Osallistujien mukaan vuorovaikutuksen kannalta oli tärkeää kertoa osallisille 

havainnollisesti suunnitteluprosessin vaiheesta ja siinä kerättävän tiedon merkityk-

sestä. Olennaista oli huolehtia myös prosessin ja vuorovaikutuksen oikea-aikaisesta 

etenemisestä. Keskusteluissa todettiin, että vuorovaikutuksen tarpeen, tavoitteen ja 

ajoituksen miettiminen heti teknologiatuetun vuorovaikutteisen suunnitteluproses-

sin käynnistymisvaiheessa oli suunnittelijan tehtävä, koska hän vastasi prosessin 

kokonaiskoordinoinnista. 

Teknologiatuettu vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi nähtiin myös mahdol-

lisena kuntien vetovoimatekijänä sekä suomalaisen vuorovaikutteisen suunnittelu-

käytännön kehittäjänä, kuten eräs työpajaan osallistunut suunnittelija toi esille: 

”Minun mielestä tätä (teknologiatuettua vuorovaikutusta) voisi käyttää jopa 

kunnat ja kaupungit vetovoimatekijänä. Kerran kävin New Yorkin (internet)si-

vuilla, kun olin menossa sinne. Niin minä yht’äkkiä olinkin siellä kaupungin-

osien asukastuvissa, missä ne miettii lähiympäristönsä kehittelyä. Että ne oli 

jo päässyt niin pitkälle. Siellä pormestarit luki kovasti näitä (internetsivuja) 

just sen takia, että se lisää dynamiikkaa ja asukkaiden juurtumista ja olemista. 

Elikkä tästä voi tulla ihan tämäntyyppinenkin, että ei mikään semmoinen tor-

juttava, vaan toivottava […] Se on minusta suurin tämmöinen eettinen kysymys, 

että minun mielestä osallistumis- ja vuorovaikutusjärjestelmä Suomessa ei ole 

ihan toteuttanut sitä (vuorovaikutteisen suunnittelun) ajatusta oikeestaan juu-

rikaan. Ja se aiheuttaa, että ihmiset suuttuu. Tämä on minun mielestä aika ta-

valla oikeutettuakin suuttumista. Että se (vuorovaikutus) on semmoinen liima-

merkki, joka pannaan päälle, että nyt on […] Että me ollaan se järjestetty, ol-

kaapas tyytyväisiä. Että sen takia minä olin tästä (teknologiakehitystyöstä ja 

työpajasta) oikein iloinen, että jos tämä murtaisi tätä tai syventäisi tai palaut-

taisi osallistumisen aatteen siihen alkuperäiseen tarkoitukseensa. Se on (nyt) 

kuin pakkokuvioinen tanssi, jossa ei ole enää sitä tanssin iloa, eikä osallistu-

mista mukana useinkaan.” (S1) 
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Kolmas työpaja 

PUDAS-tutkimusryhmän järjestämässä kolmannessa työpajassa tarkasteltiin vuo-

rovaikutteista suunnitteluprosessia toiminnan teoriaan pohjautuvan toimintajärjes-

telmämallin (Engeström 1995) avulla. Malli pyrkii kehittämään ja muuttamaan toi-

mintaa, jonka rakennetta voidaan tarkastella eri osatekijöiden (tekijä, kohde, tulos, 

väline, säännöt, yhteisö ja työnjako) kautta. Työpajassa pohdittiin vuorovaikuttei-

sen suunnittelun osatekijöitä ennen–nyt-näkökulmasta. Keskustelussa peilattiin 

myös muissa työpajoissa ja pilottikokeiluissa esiin nousseita ajatuksia. Työpajan 

pohjalta muodostettiin suuntaviivat lopullisen kuvitteellisen vision luomiseksi. 

Tarkasteltaessa vuorovaikutteista suunnittelua toiminnan kohteena ja tuloksena 

tutkimusryhmän keskustelussa ilmeni, että vuorovaikutteinen suunnittelu proses-

sina ja lopputuloksena tulisi määritellä uudelleen. Suunnitteluprosessin omistajuu-

den nähtiin olevan kuntatasolla, mutta prosessiin liittyi moninainen joukko toimi-

joita, joiden rooli oli lähestynyt niin kutsuttua kanssasuunnittelijan roolia; perintei-

sen suunnittelijan roolin rinnalle oli muodostunut uudenlainen toimijasubjekti. 

Suunnittelutyön tekemiseen osallistuivat yhä enemmän myös konsulttisuunnitteli-

jat. Lisäksi suunnittelun kohteen, niin vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kuin 

varsinaisen kaavasuunnitelman laatuun tuli tutkimusryhmän mielestä kiinnittää 

aiempaa enemmän huomiota. Vuorovaikutuksen nähtiin rakentuvan ainoastaan 

ajallisesti rajatun kaavoitusprosessin ympärille, eikä jatkuvalla vuorovaikutuksella 

ollut toteutumismahdollisuuksia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä suunnittelussa käytettävät vä-

lineet ja menetelmät olivat tutkimusryhmän mielestä vakiinnuttaneet vuorovaiku-

tusta, ja erityisesti tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä tarjolla on ollut 

monipuolisia välineitä suunnittelun avuksi. Tutkimusryhmä näki uusien välineiden 

hyödyntämisessä ristiriidan: mitkä välineet tukevat varsinaista suunnittelutyötä, ja 

mitkä toimivat pelkkinä aktivointi- ja osallistumisvälineinä. Osallistumisen ja vuo-

rovaikutuksen roolin koettiin tulevan välineiden käytön kautta näkyvämmäksi ja 

vastuullisemmaksi. Internet oli jo mahdollistanut suunnittelun ja sen eri vaiheiden 

avoimuuden lisääntymisen. 

Tutkimusryhmä totesi, että suunnittelua koskevat maankäyttö- ja rakennusla-

kiin pohjautuvat säännöt määräävät vuorovaikutuksen jaksotuksen. Vuorovaiku-

tuksen laajentamisen ja kehittämisen näkökulmasta osallistumisen tuli tutkimus-

ryhmän mielestä olla mahdollista suunnitteluprosessin vaiheista riippumatta, koska 

osalliset eivät välttämättä kykene erottamaan eri vaiheita ja niihin liittyviä eroja 
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osallistumisessa. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen suhde päätöksentekoproses-

siin nähtiin myös epäselväksi, koska suunnitteluprosessia koordinoiva suunnittelija 

ei ollut lopullinen päätöksentekijä. Virallisten päätöksentekijöiden tuli tutkimus-

ryhmän mielestä olla näkyvästi mukana yhteisössä, jossa oli osallisten määrän kas-

vun vuoksi mukana eriarvoisia osallistujia. Toisilla osallisilla nähtiin olevan enem-

män päätösvaltaa, ja he pystyivät osallistumaan myös esimerkiksi suunnitteluta-

voitteiden määrittelyyn. Osalla osallisista oli tutkimusryhmän kokemuksen mu-

kaan vain kommentoijan rooli. Tutkimusryhmän keskusteluissa nousi esille, että 

yhteisöön saattoi tulla myös osallisia, jotka eivät tunteneet tai ymmärtäneet suun-

nittelun sääntöjä tai rajoitteita. Tämä loi tutkimusryhmän mielestä tarpeen osallis-

ten opastukselle tai koulutukselle suunnittelun käytännöistä. Olemassa olevan yh-

teisön nähtiin myös vaikuttavan virtuaaliyhteisön syntyyn. 

Tutkimusryhmä pohti kuntien suunnittelukäytäntöjä ja toimintatapoja työnjaon 

näkökulmasta. Uusia vuorovaikutusmenetelmiä oli kokeiltu lähinnä suurimmissa 

kaupungeissa, ja tutkimusryhmän näkemyksen mukaan epäviralliset laajennetut 

vuorovaikutusmenetelmät eivät vielä olleet juurtuneet vakiintuneiksi suunnittelu-

käytännöiksi. Työnjakoon liittyvänä kysymyksenä nousi esiin myös päätöksenteki-

jöiden, suunnittelijoiden ja suunnittelun muiden osapuolten välinen suhde. 

Neljäs työpaja 

Kuvitteellisen vision herättämistä ajatuksista ja vuorovaikutteisen suunnittelun 

vaatimuksista keskusteltiin toiseen työpajaan osallistuneiden käytännön suunnitte-

lutyötä tehneiden henkilöiden, sekä neljänteen työpajaan osallistuneiden käytännön 

suunnittelijoiden ja suunnittelun tutkimuksen ammattilaisten kanssa. Tämän lisäksi 

työpajoihin osallistuneilta kerättiin lomakkeiden avulla palautetta (ks. liitteet 7 ja 

8), josta teen yhteenvedon tässä yhteydessä. 

Kerättyjen palautteiden mukaan PUDAS-tutkimushankkeessa laadittu kuvit-

teellinen visio teknologiatuetusta jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavasta 

suunnitteluprosessista vaikutti tavoiteltavalta, kehittämisen arvoiselta ja ajankoh-

taiselta asialta. Teknologiatuetulle vuorovaikutukselle nähtiin monenlaisia mahdol-

lisuuksia ja käyttötilanteita. Myös erityyppiset teknologiat koettiin olevan hyödyn-

nettävissä ja suunnattavissa suunnittelun eri vaiheisiin. Teknologiatuettua menette-

lytapaa tuli erään vastaajan mukaan osata markkinoida niin sanotusti oikeassa pai-

kassa, jotta se tavoittaisi osalliset. 

Teknologiatuetun vuorovaikutuksen nähtiin madaltavan vuorovaikutuksen 

kynnystä sekä tavoittavan nykyistä paremmin ja laajemmin erilaiset osalliset, kuten 
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lapset, nuoret ja maahanmuuttajat. Teknologian koettiin tukevan tasa-arvoisempaa 

osallistumista verrattuna esimerkiksi yleisiin kuulemistilaisuuksiin, joissa äänek-

käämmät voivat jyrätä hiljaisemmat osalliset. Eräässä palautteessa korostettiin, että 

osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuus on taattava kaikenlaisille yksilöille, 

jotka voivat olla esimerkiksi tietoteknisiltä taidoiltaan heikommassa asemassa. 

Eräässä palautteessa pohdittiin myös osallistujien tunnistamistarvetta (esim. pank-

kitunnusten avulla), jotta virallinen vuorovaikutus, kuten muistutuksen tekeminen, 

olisi mahdollista. 

Teknologialla nähtiin olevan mahdollisuus yhdistää aktiivinen epävirallinen 

osallistuminen ja vuorovaikutus lakisääteisten kaavoitusprosessiin kuuluvien teh-

tävien kanssa. Teknologiatuetun vuorovaikutuksen koettiin myös parantavan vuo-

rovaikutuksen onnistumisen mahdollisuuksia, koska vuorovaikutus pystyttiin jär-

jestämään ajasta ja paikasta riippumattomaksi. 

6.2.2 Kuvitteellinen visio teknologiatuetusta jatkuvan 

vuorovaikutuksen mahdollistavasta suunnitteluprosessista 

PUDAS-tutkimushankkeessa työpajojen pohjalta valmisteltu visio teknologia-

tuetusta jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavasta suunnitteluprosessista sitou-

tui nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin.  Visio noudatti lakiin perustuvaa 

suunnitteluprosessia ja sen eri vaiheita huomioiden osallistumisen järjestämiseen 

ja vaikutusten arviointiin liittyvät vaatimukset. Teknologiatuettu osallistuminen oli 

visiossa osa lakisääteistä kaavahankkeeseen liittyvää vuorovaikutusmenettelyä. 

Visiossa havainnollistettiin vuorovaikutteista suunnittelua kuvitteellisen kaa-

vahankkeen avulla (asuinalueella tapahtunut asemakaavan muutos), jossa lakisää-

teisiä vuorovaikutusmenetelmiä oli täydennetty ja tuettu kehittyneellä informaatio-

teknologialla. Visio keskittyi erityisesti suunnittelun alkuvaiheeseen, jossa suunnit-

telusta pyrittiin tekemään entistä läpinäkyvämpää, vuorovaikutteisempaa ja vaikut-

tavampaa suunnittelualueen asukkaille ja muille osallisille. Internetpohjainen Web-

MapMedia sekä sitä tukevat teknologiat Kerro Tarina, Streetview Visual ja Active 

Window Tabletop olivat nivoutuneet luonnolliseksi osaksi toisiaan ja vuorovaikut-

teista suunnitteluprosessia. Visio mahdollisti kaavahankekohtaisen työskentelyn li-

säksi sen pitempiaikaisen seurannan toteutumisen eli jatkuvan osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen osallisten ja suunnittelijan välillä. 

Jatkuvalla vuorovaikutuksella visiossa tarkoitettiin, että suunnittelijan, asuk-

kaiden ja muiden osallisten tuottama tieto oli avoimesti kaikkien nähtävillä, kom-

mentoitavissa ja hyödynnettävissä suunnitteluorganisaation internetsivuilla eli 
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WebMapMediassa. Osalliset pystyivät esimerkiksi tuottamaan sivuille paikka-

sidonnaista tietoa itselleen tärkeistä asioista. Tiedon tuottaminen ja kommentointi 

ei vaatinut käynnissä olevaa kaavahanketta. WebMapMedia mahdollisti jatkuvan 

tiedonkeräämisen ohella esimerkiksi ajankohtaisista hankkeista ja niiden etenemi-

sestä tiedottamisen, toteutuneiden hankkeiden palautteen ja arvioinnin keräämisen, 

sekä yleisen kunnan alueiden käytön suunnitteluun liittyneen tiedon levittämisen. 

Kaavamuutoksen aloite pohjautui visiossa asukkaalta WebMapMedian kautta 

tulleeseen paikkasidonnaiseen tietoon ja kommenttiin (tälle alueelle pitäisi saada 

skeittipaikka). Asuinalueen suunnittelusta vastannut suunnittelija seurasi WebMap-

Mediaa aktiivisesti ja osallistui keskusteluihin. Hän myös peilasi osallisilta tullutta 

tietoa asuinalueen ja kunnan kokonaisvaltaisiin suunnittelutavoitteisiin, ja keskus-

teli kommenteista muiden suunnitteluorganisaation toimijoiden kanssa. Suunnitte-

lija päivitti vastuualueensa suunnittelua koskevia WebMapMedia-sivuja, ja perusti 

niin kutsutut keskustelu- ja osallistumisalueet uusille käynnistyneille kaavahank-

keille. 

Kaavahanke käynnistyi tavoitteiden, lähtökohtien ja selvitystarpeiden kartoit-

tamisella eri osapuolten välisessä avoimessa vuorovaikutuksessa suunnittelijan toi-

miessa hankkeen johtajana. Vuorovaikutuksen välineenä toimi karttapohjainen 

osallistumisalue hankkeen omilla sivuilla WebMapMediassa. Suunnittelija määrit-

teli suunnittelualueen ja liitti suunnittelun kannalta oleelliset aiemmat keskustelut 

hankkeen osallistumisalueelle. Lisäksi suunnittelija kutsui vuorovaikutukseen 

muita suunnitteluorganisaation edustajia ja viranomaisia. Suunnittelija vastasi 

myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman puitteiden asettamisesta. Sitä varten 

hän alustavasti määritteli osalliset, laati hankkeen aikataulun huomioiden tiedotta-

misen ja osallistumisen tarpeet, määritteli käytettävät osallistumismenetelmät ja 

teknologiat, sekä otti huomioon muut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisäl-

tyvät asiat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta neuvoteltiin avoimesti kaik-

kien osapuolten (mm. osallisten, suunnittelijan ja viranomaisten) välillä, ja hyväk-

sytty OAS oli jatkuvasti nähtävillä hankkeen osallistumisalueella. Samanaikaisesti 

hanke eteni lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (vireilletuloilmoitus). 

Kaavahankkeen valmisteluvaiheessa hankkeen tavoitteet tarkentuivat vuoro-

vaikutuksen ja selvitysten laatimisen kautta. Kaavahankkeesta laadittiin erilaisia 

vaihtoehtoja, joita vertailtiin ja joiden vaikutuksia arvioitiin. Eri teknologioita voi-

tiin hyödyntää vuorovaikutteisen tiedonhankinnan ja arvioinnin apuna; Kerro Tari-

naa suunnittelualueella tapahtuneilla maastokäynneillä, Active Window Tabletop -

sovellusta asukas- ja asiantuntijatapaamisissa sekä työpajoissa. Vuorovaikutusta 
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pystyi myös laajentamaan älypuhelinsovellusten kautta tapahtuvaan osallistumi-

seen (suunnittelualueella liikkuvan henkilön puhelimeen tuli ilmoitus osallistumis-

mahdollisuudesta). Hankkeen aiheuttamia muutosvaikutuksia havainnollistettiin ja 

visualisoitiin Streetview Visual -teknologian avulla. Suunnittelija myös huolehti, 

että yhteistyö viranomaisten ja muiden osallisten kanssa tapahtui suunnitellusti. 

Teknologiaan perustuvan vuorovaikutuksen ohella käytössä oli perinteiset osallis-

tumismenetelmät. 

Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun pohjalta työstettiin kaava-

luonnokset, jotka asetettiin julkisesti nähtäville kerätyn valmisteluaineiston kanssa 

hankkeen osallistumisalueelle WebMapMediaan. Tämän lisäksi hyödynnettiin 

muita lakisääteisiä menettelytapoja. Osalliset pystyivät esittämään mielipiteitään 

luonnoksista suunnittelijalle teknologian välityksellä, mutta myös kirjallisesti tai 

suullisesti. Osallistumisalueella suunnittelija pystyi järjestämään esimerkiksi ää-

nestyksiä luonnosvaihtoehdoista, ja hankkeen edistymisestä ja osallistumismahdol-

lisuudesta sai viestin puhelimeen suunnittelualueella liikuttaessa. Suunnittelija kävi 

läpi asukkailta ja muilta osallisilta tulleet mielipiteet ja ryhtyi työstämään kaavaeh-

dotusta. 

Visio teknologiatuetusta vuorovaikutteisesta suunnitteluprosessista päättyi 

luonnosvaiheeseen. Ajatuksena oli, että prosessi jatkui hyväksymisvaiheeseen asti 

esitetyllä periaatteella hyödyntäen teknologiaan ja perinteisiin osallistumismene-

telmiin pohjautunutta vuorovaikutusta (kuvio 14). 
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Kuvio 14. Teknologiatuetun jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavan suunnittelupro-

sessin eteneminen, jossa suunnittelija, osalliset, viranomaiset ja luottamushenkilöt 

ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa. 

6.2.3 Yhteenveto 

Vedän yhteen miten toimintatutkimusprosessissa ja kuvitteellisessa visiossa kehi-

tettiin määrittelemieni osatekijöiden – toimijoiden roolin, tiedonkulun ja yhteistyön, 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapojen ja vaikuttavuuden sekä suun-

nitteluprosessin rakentumisen – toteutumisen edellytyksiä jatkuvan vuorovaikutuk-

sen mahdollistamisen näkökulmasta. 
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Toimijoiden rooli, tiedonkulku ja yhteistyö 

Teknologiatuettu vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi korosti suunnittelijan roo-

lia prosessin kokonaiskoordinoijana ja haltijana. Suunnittelija seurasi aktiivisesti 

teknologian kautta tullutta tietoa ja tapahtunutta vuorovaikutusta. Suunnittelijan 

tehtävänä oli myös rakentaa teknologiatuettu suunnitteluprosessi vuorovaikutuksen 

ajoittumisen ja tavoitteiden toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Osallis-

ten ja suunnittelijan välisen vuorovaikutuksen ohella teknologia tuki suunnitteluor-

ganisaation sisäistä sekä kunnan muiden toimialojen välistä ja luottamushenkilöi-

den kanssa tapahtunutta vuorovaikutusta. Osallisten rooli ja asema suunnitteluun 

liittyvässä päätöksenteossa vahvistui. 

Teknologialla oli merkittävä rooli tiedonkulun ja vuorovaikutuksen mahdollis-

tamisessa eri osapuolten välillä. Tiedonkulun parantamiseksi visiossa yhdistettiin 

asukkaiden ja muiden osallisten tuottama tieto asiantuntijoiden tuottaman tiedon 

kanssa. Tuotettu tieto oli avoimesti kaikkien nähtävillä, kommentoitavissa ja hyö-

dynnettävissä suunnitteluorganisaation internetsivuilla. Teknologia mahdollisti re-

aaliaikaisen ja jatkuvan paikkasidonnaisen tiedon keräämisen ja tuottamisen, joi-

den rinnalle ei tarvittu käynnissä ollutta kaavahanketta. Teknologiatuettua vuoro-

vaikutusta ja paikkasidonnaista tietoa oli mahdollista hyödyntää eri kaavatasoilla 

ja erilaisissa kaavahankkeissa. Teknologia mahdollisti olennaisen tiedon poimimi-

sen suunnitteluprosessiin sekä yleisen kunnan alueiden käytön suunnitteluun liitty-

neen tiedon levittämisen, ajankohtaisista hankkeista tiedottamisen ja toteutuneiden 

hankkeiden palautteen ja arvioinnin keräämisen. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat ja vaikuttavuus 

Visio mahdollisti suunnittelutyön kokonaisvaltaisen teknologisen tukemisen ohella 

osallistumista aktivoivien erilaisten teknologioiden käytön suunnitteluprosessin eri 

vaiheissa. Teknologiatuetun vuorovaikutuksen ohella suunnitteluprosessissa hyö-

dynnettiin niin kutsuttuja perinteisiä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmiä, 

jotta vaikuttamismahdollisuus taattiin myös teknologiaa käyttämättömille henki-

löille. Perinteisillä menetelmillä tuotettu tieto oli tuotavissa teknologiatuettuun 

vuorovaikutusympäristöön. 

Teknologioiden helppokäyttöisyys paransi eri-ikäisten osallisryhmien tavoitet-

tavuutta ja osallistumisaktiivisuutta. Käyttäjäystävällinen teknologia myös madalsi 

vuorovaikutuksen kynnystä. Lisäksi teknologia mahdollisti ajasta ja paikasta riip-
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pumattoman sekä aidon ja avoimen vuorovaikutuksen, jotka paransivat suunnitel-

mien laatua. Teknologiatuettu vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi nähtiin myös 

elinympäristön laatua nostavana vetovoimatekijänä ja suomalaisen suunnittelukäy-

tännön kehittäjänä. 

Suunnitteluprosessin rakentuminen 

Visiossa tunnistettiin tarve vuorovaikutuksen mahdollistamiseen suunnittelupro-

sessin varhaisessa vaiheessa, ja sitä myös tuettiin teknologioilla. Erilaisten tekno-

logioiden käyttö oli integroitu oikea-aikaisesti suunnitteluprosessiin ja sen eri vai-

heisiin, sekä muihin käytettyihin vuorovaikutusmenetelmiin. Suunnitteluprosessin 

alkuvaiheen tukeminen teknologialla paransi prosessin läpinäkyvyyttä ja osallisten 

vaikuttamismahdollisuuksia, jotka näkyivät erityisesti osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman valmisteluun liittyneessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen to-

teutuminen eri osapuolten välillä oli mahdollista ennen kuin varsinainen kaava-

hanke käynnistyi. Suunnittelun tavoitteiden ja lähtökohtien kartoittaminen toteutui 

avoimesti kaikkien osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Suunnitteluprosessin toiminta ja lopputulos määriteltiin uudelleen vision 

avulla. Vuorovaikutteinen suunnittelu nähtiin jatkuvana, pitkäaikaisena osallistu-

misena ja vuorovaikutuksena suunnittelijan, osallisten, viranomaisten ja luottamus-

henkilöiden välillä. Jatkuva vuorovaikutus tuki myös osallisten opastusta alueiden 

käytön suunnitteluun liittyvissä asioissa. Kaavahankekohtaisen vuorovaikutuksen 

ohella mahdollistui hankkeen seurannan toteutuminen. Visio mahdollisti lakisää-

teisten ja epävirallisten menettelytapojen yhdistämisen. 
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7 Suunnitteluprosessien yhteensovittaminen 
pohjoissuomalaisten kuntien 
vuorovaikutteisessa alueiden käytön 
suunnittelussa 

Empiirisen osan lopuksi vertailen laadullisella ja määrällisellä tutkimusaineistolla 

saavutettuja tuloksia ja yhdistän ne monimenetelmällisen lähestymistavan mukai-

sesti. 

Monimenetelmällisellä lähestymistavalla vastaan tutkimukseni pääkysymyk-

seen: 

– Miten vuorovaikutus toteutuu pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelukäytän-

nöissä, ja miten näitä käytäntöjä voidaan kehittää jatkuvan vuorovaikutuksen 

mahdollistavasta prosessuaalisesta näkökulmasta? 

Tarkastelen suunnittelukäytäntöjen kehittämistä työn viimeisessä luvussa kahdek-

san. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut, että laadullinen ja määrällinen tutkimusai-

neisto tuottavat erilaista tietoa. Laadullinen tutkimusaineisto käsittää teemahaastat-

teluaineiston tulokset ja määrällinen aineisto kyselytutkimusaineiston tulokset. 

Laadullisen aineiston tulokset kuvaavat ensisijaisesti pehmeän vuorovaikutteisen 

suunnittelun perusrakenteen eli kaavoittajan henkilökohtaisia suunnittelukäytän-

töjä, joita hän hyödyntää eri osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa ja epäviralli-

sessa vuorovaikutusprosessissa. Määrällisen aineiston tulokset kuvaavat kovan pe-

rusrakenteen eli suunnittelujärjestelmän mukaisia lakisääteisiä suunnittelukäytän-

töjä. Tarkastelen laadulliseen aineistoon sisältyvän toimintatutkimusaineiston tu-

loksia suunnittelukäytäntöjen kehittämisen kannalta seuraavassa luvussa. 

Tutkimusaineistojen analyysissä on hyödynnetty samoja muuttujia ja käsitteitä 

eli määrittelemiäni prosessuaalisen suunnittelun osatekijöitä. Syntyneet tulokset 

täydentävät toisiaan, mutta tuovat samalla esille ominaispiirteisiin liittyviä eroja. 

(Creswell 2014.) Kokoan tulokset taulukoihin 7–9 osatekijöiden mukaisesti. 

7.1 Monimenetelmällisen aineiston analyysin tulokset 

Vertailen ja kokoan yhteen tässä kappaleessa eri tutkimusaineistoilla saavutetut tu-

lokset määrittelemieni osatekijöiden – eri toimijoiden roolin ja tiedonkulun, osal-
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listumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapojen sekä vaikuttavuuden, ja suunnit-

teluprosessin rakentumisen – mukaisesti. Suunnitteluprosessin rakentumista tar-

kastellaan erityisesti kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovit-

tamisen näkökulmasta teemahaastatteluaineiston tulosten pohjalta. 

7.1.1 Toimijoiden rooli, yhteistyö ja tiedonkulku 

Tarkasteltaessa kuntien alueiden käytön suunnittelun hoitamista työnjaon näkökul-

masta monimenetelmälliset tulokset osoittavat, että suunnittelu hoidetaan suunnit-

teluorganisaation oman työn ja konsulttityön yhdistelmänä. 

Teemahaastatteluaineiston tulosten pohjalta muodostamani kolme yhteistyö-

mallia havainnollistavat suunnitteluorganisaation koon vaikutusta työnjakoon sekä 

suunnittelun sisällöllisten ja teknisten asioiden hoitoon. Kaikissa malleissa tehtiin 

yhteistyötä konsulttisuunnittelijoiden kanssa, joiden rooli käytännön suunnittelu-

työn toteuttajana oli merkittävä erityisesti yhden tai kahden henkilön muodosta-

missa suunnitteluorganisaatioissa. Mallit kuvaavat tässä tutkimuksessa tarkastel-

tuja suunnitteluorganisaatioita, ja tilanteet voivat vaihdella muissa suomalaisissa 

kunnissa. 

Tarkastelluissa kahden henkilön organisaatiossa suunnittelun sisällölliset asiat 

kuuluivat tekniselle johtajalle ja suunnittelun tekniset asiat kaavoittajalle. Kolmen 

henkilön organisaatiossa tekninen johtaja huolehti muista teknisen sektorin asioista 

kuin suunnittelusta. Suunnittelun sisällölliset ja tekniset asiat kuuluivat kaavoitta-

jan työhön. Kaavoittaja teki myös itse käytännön suunnittelutyötä, jossa häntä saat-

toi auttaa tekninen suunnitteluavustaja. Yhden henkilön organisaatiossa tekninen 

johtaja / kaavoittaja huolehti kaikista suunnitteluun liittyneistä asioista, mutta käy-

tännön suunnittelutyö hoidettiin konsulttityönä. Kyselytutkimusaineiston tulokset 

tukevat havaintoa. Konsulttityötä käyttivät erityisesti pienet kunnat, ja vain harvat 

kunnat hoitivat suunnittelutyön pelkästään omana työnään. Kyselytutkimusaineis-

ton perusteella konsulttityötä käytettiin enimmäkseen lakisääteisten tehtävien hoi-

dossa, kuten kaavasuunnittelussa, selvitysten laatimisessa ja vaikutusten arvioin-

nissa. Konsulttityötä käytettiin myös epävirallisissa tehtävissä, esimerkiksi ennen 

kaavoitustyötä tapahtuvassa maankäytön ideoinnissa tai muissa erityistä asiantun-

tijatietoa ja -taitoa vaatineissa tehtävissä. Pienet kunnat hyödynsivät konsulttityötä 

myös osallistumisen järjestämisessä. 

Tarkasteltaessa suunnitteluorganisaatioiden sisäistä yhteistyötä monimenetel-

mällisten tulosten perusteella ilmenee, että erikokoisissa kunnissa tehdään sisäistä 
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yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Kyselytutkimusaineiston perusteella erityi-

sesti suurten kuntien suunnitteluorganisaatiot olivat vuorovaikutuksessa kunnan 

muiden toimialojen kanssa, kun taas pienten kuntien suunnitteluorganisaatiot teki-

vät vähiten yhteistyötä heidän kanssaan. Suuret kunnat olivat myös tyytyväisiä 

vuorovaikutuksen toteutumiseen kunnan muiden toimialojen kanssa. Pienten kun-

tien näkökulmasta vuorovaikutus toimi huonoiten juuri heidän kanssaan. Teema-

haastatteluaineiston tulokset tukevat havaintoa, koska suunnitteluorganisaatiot te-

kivät tiivistä yhteistyötä erityisesti teknisen sektorin viranhaltijoiden kanssa, jonka 

katsottiin tuovan lisäresursseja suunnitteluun. Yhteistyötä tehtiin myös kunnanjoh-

tajan ja elinkeinojohtajan kanssa. Kyselytutkimusaineiston tulosten mukaan pien-

ten kuntien merkittävimmäksi sisäiseksi yhteistyötahoksi osoittautuivat luottamus-

henkilöt. Teemahaastatteluaineiston perusteella tämä ilmeni erityisesti pienissä yh-

den henkilön suunnitteluorganisaatioissa, joissa vuorovaikutus oli tiivistä kunnan 

päättävien elinten kanssa. Toisaalta teemahaastatteluaineistosta nousi esiin, että 

kuntatoimijat kaipasivat tiiviimpää vuorovaikutusta juuri luottamushenkilöiden 

kanssa. Havainto heijastaa sitä, että teemahaastatteluissa oli mukana erikokoisten 

kuntien toimijoita. 

Suunnitteluorganisaatioiden ja suunnittelun eri osapuolten välisessä vuorovai-

kutuksessa korostuu monimenetelmällisten tulosten mukaan yhteistyö lakisääteis-

ten osapuolten eli ELY-keskusten, eri osallisryhmien ja maakunnan liittojen, sekä 

suunnitteluorganisaation ulkopuolisten konsulttisuunnittelijoiden kanssa. Kysely-

tutkimusaineiston tulokset osoittavat kuntatoimijoiden pääasiallisiksi suunnittelu-

organisaation ulkopuolisiksi yhteistyötahoiksi suunnitteluviranomaiset eli ELY-

keskukset ja osallisryhmistä erityisesti maanomistajat sekä asukkaat ja suunnitelta-

van alueen muut käyttäjät. Merkittäviä yhteistyötahoja ovat lisäksi elinkeinoelämä 

ja konsulttisuunnittelijat. Yhteistyö maakuntien liittojen kanssa koetaan myös tär-

keäksi, mutta naapurikunnat eivät tulosten mukaan ole erityisen tärkeitä yhteistyö-

tahoja. Tarkasteltaessa yhteistyön toimivuutta ELY-keskuksen kanssa pienet ja kes-

kisuuret kunnat kokivat yhteistyön toimivan paremmin kuin suuret kunnat. 

Teemahaastatteluaineiston tulokset tukevat havaintoa, että kuntatoimijat koke-

vat ELY-keskuksen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen erittäin tärkeäksi. Yhteis-

työssä ja tiedonkulussa painottuivat sekä lakisääteiset että epäviralliset vuorovai-

kutuskäytännöt. Lakisääteiset menettelytavat tukivat erityisesti ELY-keskuksen ja 

alueiden käytön suunnittelussa mukana olleiden kunnan eri viranhaltijoiden ja luot-

tamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta. Epäviralliset käytännöt tukivat ELY-

keskuksen edustajan ja kuntatoimijan välistä henkilökohtaista vuorovaikutusta ja 
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luottamusta. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön ongelmina nousivat esille ELY-kes-

kuksen näkökulmasta kuntien pitkäntähtäimen tavoitteiden laatimisen ja toteutu-

misen puute, sekä kuntakaavoittajien vähyys ja osaamisen heikentyminen, joka 

nähtiin seurauksena kokeneiden kaavoittajien eläköitymisestä. Kuntatoimijoiden 

näkökulmasta vuorovaikutusta ELY-keskuksen kanssa hankaloitti ELY-keskuksen 

kannanottojen hitaus ja varovaisuus. 

Teemahaastatteluaineiston tulosten mukaan kuntatoimijoiden ja maakunnan 

liittojen edustajien välisessä vuorovaikutuksessa ja tiedonkulussa hyödynnettiin 

niin ikään lakisääteisiä ja epävirallisia menettelytapoja. Vuorovaikutuksessa koros-

tui erityisesti tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Maakunnan liiton edusta-

jat toivat esille kuntayhteistyöhön liittyneinä haasteina valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden ja ylikunnallisen yhteistyön toteuttamisen vaikeudet intressiris-

tiriitojen takia, sekä kunta- ja maakuntakaavatasojen yhteensovittamisen hankaluu-

det. Kuntatoimijat eivät tuoneet esille vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyneitä 

ongelmakohtia. 

Kuntatoimijoiden ja kaivosyhtiöiden edustajien välisessä vuorovaikutuksessa 

ja tiedonkulussa painottuu teemahaastatteluiden tulosten mukaan epävirallisten 

menettelytapojen käytön tarve suunnitteluprosessin aloitusvaiheessa, ennen laki-

sääteisten menettelytapojen virallista käynnistymistä. Kaivosyhtiöiden luomat 

omat vuorovaikutuskäytännöt tukivat erityisesti osallisten kanssa tapahtuvaa vuo-

rovaikutusta. Kuntatoimijoiden näkökulmasta vuorovaikutukseen liittyviksi ongel-

miksi koettiin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja sen merkityksen tuntemat-

tomuus, sekä kaivosyhtiössä alueiden käytön suunnittelusta vastanneen asiantunti-

jan puute. Kaivosyhtiöiden näkökulmasta suurin epäkohta vuorovaikutuksessa oli 

alueiden käytön suunnittelun eri toimijoiden epätasa-arvoiset vaikuttamismahdol-

lisuudet. 

Kuntatoimijoiden ja konsulttisuunnittelijoiden välisessä yhteistyössä hyödyn-

nettiin lakisääteisiä ja epävirallisia menettelytapoja. Vuorovaikutuksessa korostui 

henkilökohtainen kanssakäyminen ja luottamukselliset yhteistyösuhteet. Kuntatoi-

mijoiden näkökulmasta konsulttityöhön liittyviä ongelmia olivat aikataululliset 

asiat ja konsulttien vaihtuvuus, joka heijastui myös suunnittelun laadun vaihteluun. 

Konsulttisuunnittelijoiden mukaan ongelmia aiheutti erityisesti suunnitteluun liit-

tynyt tiedonpuute, joka hankaloitti työn eteenpäin viemistä. 

Kyselytutkimusaineiston tulokset osoittavat, että vuorovaikutuksen toimivuu-

teen eri osapuolten välillä vaikuttavat luottamukselliset suhteet, tuttuus, pitkäjän-

teinen ja säännöllinen vuorovaikutus, avoimuus, yhteisten tavoitteiden luominen ja 
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yhteistyökumppanin asiallinen kohtelu. Vuorovaikutuksen toteutumista heikentä-

vät asenteellinen vastakkainasettelu, yhteistyökulttuurin puute erityisesti naapuri-

kuntien kanssa, nopeat mielipiteiden muutokset, painostus toimia asiantuntijanäke-

myksen vastaisesti, tiedonkulun ja asioiden ymmärtämisen puute sekä toimivalto-

jen epäselvät rajat. Pienissä ja keskisuurissa kunnissa esille nousi erityisesti intres-

siristiriitoihin liittyvät seikat ja suurissa kunnissa kansalaisten kaavoitusta koske-

neen tietämyksen ja merkityksen ymmärtämisen puute. Keskisuurille kunnille on-

gelmia aiheuttivat myös kiire ja vuorovaikutukseen käytettävissä olleen ajan puute. 

Monimenetelmälliset tulokset osoittavat, että vuorovaikutteisten suunnittelu-

käytäntöjen toteutumisen kannalta huomiota on kiinnitettävä kuntatoimijan ja 

suunnittelun eri osapuolten välisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen toteutumis-

edellytyksiin, jotka tukisivat myös kunnan suunnitteluorganisaation sisäistä sekä 

eri toimialojen ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta. Tulokset osoitta-

vat myös tarpeen varhaiselle vuorovaikutukselle, joka ehkäisee alueiden käytön 

suunnitteluun liittyvien ongelmien syntymistä. 
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Taulukko 7. Toimijoiden rooliin, yhteistyöhön ja tiedonkulkuun liittyvät tulokset. 

Toimijat – rooli, 

yhteistyö ja 

tiedonkulku 

Pehmeän perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Kovan perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännöt 

Laadullinen aineisto Määrällinen aineisto Monimenetelmällinen 

aineisto 

Suunnitteluorgnisaation sisällä 

Työnjako 

 Suunnitteluorganisaation 

oman ja konsulttityön 

yhdistelmä. 

Suunnitteluorganisaation 

oman ja konsulttityön 

yhdistelmä. 

Suunnitteluorganisaation 

oman ja konsulttityön 

yhdistelmä, erityisesti 

pienissä kunnissa. 

    

Vuorovaikutus 

 Vuorovaikutus erityisesti 

teknisen sektorin 

viranhaltijoiden kanssa, 

myös kunnanjohtajan ja 

elinkeinojohtajan kanssa. Ei 

tiivistä vuorovaikutusta 

muiden kunnan toimialojen 

kanssa. 

Suuret kunnat vuorovaikutuk-

sessa kunnan muiden 

toimialojen kanssa. Pienet 

kunnat vuorovaikutuksessa 

luottamushenkilöiden 

kanssa. 

Erikokoisissa kunnissa 

tehdään yhteistyötä 

suunnitteluorganisaation 

sisällä eri toimijatahojen 

kanssa. 

    

Suunnitteluorganisaation ja suunnittelun eri osapuolten välillä 

Vuorovaikutus 

ELY-keskus Vuorovaikutus ELY-

keskusten kanssa erittäin 

tärkeää: tukee koko 

kuntaorganisaation sekä 

kuntatoimijan henkilö-

kohtaista vuorovaikutusta. 

 

Ongelmat: pitkäntähtäimen 

tavoitteiden laatimisen ja 

toteutumisen puute, kunta-

kaavoittajien vähyys ja 

osaaminen, ELY-keskuksen 

hitaus ja varovaiset 

kannanotot. 

Pääasialliset yhteistyötahot 

ELY-keskukset, maan-

omistajat sekä asukkaat ja 

muut alueen käyttäjät. 

 

 

 

Vuorovaikutuksen toteutu-

mista edesauttavat: luotta-

mukselliset suhteet, tuttuus, 

pitkäjänteinen ja säännölli-

nen vuorovaikutus, avoi-

muus, yhteisten tavoitteiden 

luominen ja yhteistyökump-

panin asiallinen kohtelu.  

Vuorovaikutus lakisää-

teisten toimijoiden kanssa 

(ELY-keskukset, eri 

osallisryhmät, maakunnan 

liitot) ja konsulttisuun-

nittelijoiden kanssa. 
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Toimijat – rooli, 

yhteistyö ja 

tiedonkulku 

Pehmeän perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Kovan perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännöt 

Laadullinen aineisto Määrällinen aineisto Monimenetelmällinen 

aineisto 

Maakunnan 

liitto 

Vuorovaikutus maakunnan 

liittojen kanssa tärkeää; 

tukee kuntatoimijan henkilö-

kohtaista vuorovaikutusta. 

 

Ongelmat: valtakunnallisten 

tavoitteiden ja ylikunnallisen 

yhteistyön toteuttaminen, 

kunta- ja maakuntakaava-

tasojen yhteensovittaminen. 

Vuorovaikutuksen 

toteutumista heikentävät: 

asenteellinen 

vastakkainasettelu, yhteistyö-

kulttuurin puute (erityisesti 

naapurikuntien kanssa), 

nopeat mielipiteiden 

muutokset, painostus toimia 

asiantuntijanäkemyksen 

vastaisesti, tiedonkulun ja 

asioiden ymmärtämisen 

puute, toimivaltojen 

epäselvät rajat. Erityisesti 

pienissä ja keskisuurissa 

kunnissa intressiristiriidat, 

suurissa kunnissa 

kaavoitusasioihin liittyvän 

tiedon ja ymmärryksen 

puute. Keskisuurissa 

kunnissa myös kiire ja 

ajanpuute. 

 

 

Vuorovaikutuksen 

toteutumista edesauttaisi 

kuntatoimijan ja 

suunnittelun eri osapuolten 

välinen henkilökohtainen 

vuorovaikutus, joka tukisi 

myös suunnitteluorgani-

saation sisäistä sekä eri 

toimialojen ja luottamus-

henkilöiden välistä vuoro-

vaikutusta. 

 

 

Tarve varhaiselle vuoro-

vaikutukselle.  

  

Kaivosyhtiö Vuorovaikutus kaivos-

yhtiöiden kanssa tärkeää 

erityisesti suunnittelu-

prosessin aloitusvaiheessa: 

tarve epävirallisten 

vuorovaikutusmenetelmien 

käyttöön. 

 

Ongelmat: alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmän 

tunteminen ja merkityksen 

ymmärtäminen, suunnittelun 

asiantuntijan puute, 

epätasa-arvoiset vaikutus-

mahdollisuudet. 

   

Konsultti-

suunnittelija 

Henkilökohtainen vuoro-

vaikutus ja luottamus 

konsulttisuunnittelijoiden 

kanssa tärkeää. 

 

Ongelmat: aikataulut, 

konsulttien ja suunnittelun 

laadun vaihtuvuus, tiedon-

puute. 
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7.1.2 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytavat ja 

vaikuttavuus 

Monimenetelmällisten tulosten mukaan osallistuminen ja vuorovaikutus tukevat 

kuntatoimijan työtä. Tarkasteltaessa osallistumista ja vuorovaikutusta kuntatoimi-

joiden oman työn kannalta kyselytutkimusaineiston tulokset osoittavat, että osallis-

tumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun koetaan tuovan lisäarvoa kuntatoimijoi-

den työhön. Niiden nähtiin parantavan myös kaavojen laatua ja yleisesti ottaen alu-

eiden käytön suunnittelun avoimuutta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kunta-

toimijoista koki, etteivät osallistuminen ja vuorovaikutteinen suunnittelu olleet li-

sänneet konflikteja heidän työssään. Kuntatoimijat katsoivat hyödyntävänsä tar-

peeksi osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä. Kyselytutki-

musaineiston tulosten perusteella erityisesti pienten kuntien toimijat kokevat tar-

vitsevansa lisäkoulutusta menetelmistä. Teemahaastatteluaineistosta nousi esille, 

että erään kuntatoimijan kokemuksen mukaan myös suunnitteluorganisaation sisäi-

set käytännöt voivat kehittyä lisääntyneen suunnitteluorganisaation sisäisen ja 

suunnitteluorganisaation ja eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen myötä. 

Monimenetelmälliset tulokset osoittavat, että lakisääteisiin ja epävirallisiin 

menettelytapoihin perustuva osallistuminen ja vuorovaikutus lisäisivät eri osapuol-

ten vaikutusmahdollisuuksia suunnitteluun sekä toisivat jatkuvuutta kunnan suun-

nittelukäytäntöihin ja päätöksentekoon. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen näh-

tiin myös ehkäisevän konfliktitilanteiden syntyä ja valitusten laatimistarvetta. Ky-

selytutkimusaineiston tulokset osoittavat, että osallistumisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun tulisi kuntatoimijoiden mielestä kohdistua yleis- ja asemakaavatason 

suunnittelun ohella kunnan tavoitteisiin ja strategioihin sekä kunnan muihin toi-

mialoihin. 

Osallisten kanssa käytävän vuorovaikutuksen yleisenä ongelmana mainittiin 

teemahaastatteluaineistossa, että vuorovaikutuksen mahdollistamiseen käytettyyn 

aikaan ja työhön nähden vuorovaikutuksen onnistuminen oli epävarmaa. Toisaalta 

kyselytutkimusaineiston tulokset osoittavat, että lähes puolet kuntatoimijoista nä-

kee vuorovaikutuksen järjestämiseen käytettävän ajan ja resurssien olevan tasapai-

nossa. Ongelmina nähdään teemahaastattelu- ja kyselytutkimusaineistojen tulosten 

mukaan myös osallisten tietämättömyys, hankala tavoitettavuus, osallistumatto-

muus ja kiinnostumattomuus alueiden käytön suunnitteluun, sekä aidon vuorovai-

kutuksen toteutumattomuus ja vuorovaikutuksen ajoittuminen suunnitteluproses-

siin. Lisäksi kyselytutkimusaineiston tuloksista ilmenee, että erityisesti suurten 

kuntien toimijat kokevat osallisten ja päättäjien kyvyn ymmärtää kaavakarttoja ja -
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selostuksia puutteelliseksi. Teemahaastatteluaineiston perusteella osallisten tietoi-

suutta alueiden käytön suunnitteluun liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista voitai-

siin parantaa esimerkiksi kouluissa annettavan opetuksen kautta. 

Suunnitteluorganisaation sisäisessä, luottamushenkilöiden kanssa käytävän 

vuorovaikutuksen ongelmina kuntatoimijat toivat esille teemahaastatteluaineis-

tossa vuorovaikutuksen ajoittumisen liian myöhäiseen suunnitteluprosessin vaihee-

seen ja luottamushenkilöiden kyvyttömyyden ymmärtää suunnittelun näkökulmia. 

Samat ongelmat nousivat esille myös kyselytutkimusaineiston tuloksissa. Ajanta-

saisten oikeusvaikutteisten kaavojen ja epävirallisten menettelytapojen, kuten maa-

poliittisen ohjelman, nähtiin teemahaastatteluaineistossa pohjustavan luottamus-

henkilöiden ja osallisten kanssa käytävää vuorovaikusta ja tukevan kunnan päätök-

sentekoa. Niiden nähtiin myös tuovan jatkuvuutta kunnan suunnittelukäytäntöihin. 

Tarkasteltaessa osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapoja kaavoitus-

prosessin aloitusvaiheen etenemisen kannalta monimenetelmälliset tulokset osoit-

tavat, että suunnitteluprosessin aloitusvaiheen luonne nähdään lähinnä tiedottami-

sena eikä sillä tueta varhaista osallistumista ja vuorovaikutusta. Kyselytutkimus-

aineiston tulokset osoittavat, että aloitteen kaavan laatimiseen tai muuttamiseen te-

kee pääsääntöisesti kunta itse. Aloite voi pohjautua esimerkiksi maapoliittiseen oh-

jelmaan. Muiksi aloitteentekijöiksi mainittiin maanomistajat, elinkeinoelämä sekä 

asukkaat ja muut alueen käyttäjät. Kaavoituksen tavoitteiden asettaminen koettiin 

kunnan tehtäväksi. Muiksi tavoitteita asettaviksi tahoiksi mainittiin asukkaat ja 

muut alueen käyttäjät, ELY-keskukset, konsulttisuunnittelijat ja elinkeinoelämä. 

Osa kuntatoimijoista näki, että kaavoitusprosessi tuli avata julkiseksi jo ennen kaa-

voitusprosessin vireilletulosta ilmoittamista, jotta avoimuus ja osallisten vaikutus-

mahdollisuudet suunnitteluprosessissa pystyttiin takaamaan. Osa kunnista julkaisi 

vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä myös osallistumis- ja arviointisuunnitel-

man sekä usein myös kaavaluonnokset. Tämä käytäntö ilmeni myös teemahaastat-

teluaineiston tuloksissa. Vireilletulosta ilmoitettiin kyselytutkimusaineiston perus-

teella useimmiten lehti-ilmoitusten, kunnan internetsivujen ja kaavoituskatsauksen 

avulla. Joissakin kunnissa hyödynnettiin myös yleisötilaisuutta. Teemahaastattelu-

aineiston tulosten mukaan kaavoituskatsauksen rooli nähdään merkittävänä tiedon-

välityksen ja tiedon yhteenkokoamisen kannalta. 

Teemahaastatteluaineiston tulokset osoittavat, että osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmien laatimiskäytännöissä ei noudateta erityisiä menettelytapoja. OASien 

nähtiin muistuttavan rakenteellisesti ja sisällöllisesti toisiaan eri kunnissa. Yhtenä 

OASin sisältöön liittyneenä asiana teemahaastatteluaineistossa nousi esille kaavoi-
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tusprosessin huolellinen aikatauluttaminen. Kyselytutkimusaineiston mukaan OA-

Sin julkaisemisessa käytettiin useimmiten kunnan internetsivuja, lehti-ilmoituksia 

ja kunnan ilmoitustaulua. Osa kunnista lähetti osallistumis- ja arviointisuunnitel-

man myös postitse osallisille. Teemahaastatteluaineiston tulosten mukaan osa kun-

nista pyrkii järjestämään vähintään yhden asukas- tai yleisötilaisuuden OAS-vai-

heessa. Tulosten mukaan OASilla nähdään olevan merkittävä rooli tiedotuksessa. 

Monimenetelmälliset tulokset osoittavat, että osallistumisen ja vuorovaikutuk-

sen kannalta merkittävässä kaavoitusprosessin valmisteluvaiheessa hyödynnetään 

pääsääntöisesti lakisääteisiä vuorovaikutuksen minimivaatimuksia: tiedottamista 

sekä osallisten kuulemista ja mielipiteiden keräämistä, eli kaksisuuntaisen vuoro-

vaikutuksen menetelmiä. Kyselytutkimusaineiston tulosten mukaan joissakin kun-

nissa valmisteluvaiheessa käytetään myös monitahoisempia vuorovaikutusmene-

telmiä, kuten ohjausryhmätyöskentelyä, työpajoja, seminaareja tai erilaisia suun-

nittelu(pien)ryhmiä. Keskisuuret ja suuret kunnat olivat pieniä kuntia aktiivisempia 

hyödyntämään epävirallisia menettelytapoja, joita käytettiin tulosten mukaan kui-

tenkin vähän. Epävirallisten menetelmien käyttöön liittyneenä ongelmana mainit-

tiin, että työpajoihin ja seminaareihin osallistuneet olivat enimmäkseen viranhalti-

joita tai muita rajoitettuja ryhmiä, eikä osallistuminen ollut avointa kuntalaisille. 

Teemahaastatteluaineiston mukaan valmisteluvaihetta myös tuettiin julkaisemalla 

kaavoitusprosessiin liittyneitä materiaaleja ja asiakirjoja kunnan internetsivuilla. 

Teemahaastattelu- ja kyselytutkimusaineistot osoittavat myös, että osalliset ottavat 

usein henkilökohtaista yhteyttä kuntatoimijaan. 

Kyselytutkimusaineiston tulosten mukaan kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 

ilmoittamiseen hyödynnetään lakisääteisiä menettelytapoja eli lehti-ilmoitusta, 

kunnan ilmoitustaulua ja internetsivuja. Useimmat kuntatoimijat ilmoittivat asiasta 

osallisille myös kirjeitse, ja joissakin kunnissa järjestettiin yleisötilaisuus. Kaava-

ehdotus oli nähtävillä paperitulosteena ja elektronisena versiona kunnan internetsi-

vuilla. Ehdotuksesta pystyi jättämään mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti jättä-

mällä muistutuksen tai lähettämällä sähköpostia kuntatoimijalle. Joissakin kun-

nissa hyödynnettiin sähköistä palautteenjättöjärjestelmää. Joissakin kunnissa muis-

tutukset käsitteli konsulttisuunnittelija. Muistutusten jättäneille laadittiin vastineet, 

ja osa kuntatoimijoista otti myös henkilökohtaista yhteyttä muistutuksen jättänee-

seen tahoon. Muistutukset ja vastineet liitettiin kaavaselostukseen. Tehdyt muutos-

ehdotukset toimitettiin päättäjien arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi. Hyväksytty 

kaava saatettiin yleisesti tiedoksi lakisääteisten menettelytapojen avulla eli kuulut-

tamalla kunnallisesta päätöksestä ja lehti-ilmoituksella. Kaavasta tiedotettiin myös 
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kunnan internetsivuilla, ilmoitustaululla ja lähettämällä kirje osallisille. Osa kunta-

toimijoista tiedotti myös ELY-keskusta. 
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Taulukko 8. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menettelytapoihin liittyvät tulokset.  

Osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen 

menettelytavat ja 

vaikuttavuus 

Pehmeän perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Kovan perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännöt 

Laadullinen aineisto Määrällinen aineisto Monimenetelmällinen 

aineisto 

Kuntatoimijan oman työn kannalta 

Vuorovaikutus 

 Suunnitteluorganisaation 

sisäiset käytännöt voivat 

kehittyä lisääntyneen 

vuorovaikutuksen myötä. 

Tuo lisäarvoa, parantaa 

kaavojen laatua ja 

suunnittelun avoi-

muutta. 

 

Ongelmat: lisäkoulu-

tustarve vuorovaikut-

teisen suunnittelun 

menetelmistä erityisesti 

pienten kuntien 

toimijoilla. 

Osallistuminen ja 

vuorovaikutus tukevat 

kuntatoimijan työtä. 

    

Suunnitteluorganisaation sisällä 

Vuorovaikutus 

Luottamus-

henkilöt 

Parantaa vaikutusmahdolli-

suuksia, tukee päätöksen-

tekoa, tuo jatkuvuutta 

kunnan suunnittelukäytän-

töihin. 

 

 

Ongelmat: suunnittelun 

kannalta liian myöhään 

tapahtuva vuorovaikutus, 

kyvyttömyys ymmärtää 

suunnittelun näkökulmia. 

Tulisi kohdistua yleis- ja 

asemakaavatason 

suunnittelun ohella 

kunnan tavoitteisiin, 

strategioihin ja muihin 

toimialoihin. 

 

Ongelmat: eri näkökul-

mien huomiotta jättä-

minen, mielipiteiden 

myöhäinen esilletuonti. 

Erityisesti suurissa 

kunnissa luottamus-

henkilöt eivät ymmärrä 

kaavakarttoja ja -selos-

tuksia. 

Lakisääteisiin ja epäviral-

lisiin menettelytapoihin 

perustuva osallistuminen ja 

vuorovaikutus toisivat 

jatkuvuutta kunnan 

suunnittelukäytäntöihin ja 

päätöksentekoon. 
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Osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen 

menettelytavat ja 

vaikuttavuus 

Pehmeän perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Kovan perusrakenteen 

suunnittelukäytännöt 

Vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännöt 

Laadullinen aineisto Määrällinen aineisto Monimenetelmällinen 

aineisto 

Suunnitteluorganisaation ja suunnittelun eri osapuolten välillä 

Vuorovaikutus 

Osalliset Parantaa vaikutusmahdolli-

suuksia, ehkäisee konflikti-

tilanteiden syntyä ja 

valitusten laatimistarvetta. 

 

Tietoisuuden parantaminen 

koulutuksen avulla. 

 

Ongelmat: Vuorovaikutuk-

sen epävarma toteutuminen 

ja ajoittuminen, tietämättö-

myys, hankala tavoitetta-

vuus, osallistumattomuus, 

kiinnostumattomuus, aidon 

vuorovaikutuksen puute. 

Tulisi kohdistua yleis- ja 

asemakaavatason 

suunnittelun ohella 

kunnan tavoitteisiin, 

strategioihin ja muihin 

toimialoihin. 

 

 

Ongelmat: tietämättö-

myys, kiinnostumatto-

muus. Erityisesti suu-

rissa kunnissa osalliset 

eivät ymmärrä kaava-

karttoja ja -selostuksia. 

Lakisääteisiin ja epäviralli-

siin menettelytapoihin 

perustuva osallistuminen ja 

vuorovaikutus lisäisivät eri 

osapuolten vaikutus-

mahdollisuuksia 

suunnitteluun.  

 

Suunnitteluprosessin 

aloitusvaiheen luonne 

nähdään tiedottamisena 

eikä sillä tueta varhaista 

osallistumista ja 

vuorovaikutusta. 

 

Kaavoitusprosessin 

valmisteluvaiheessa 

hyödynnetään pääsääntöi-

sesti lakisääteisiä vuorovai-

kutuksen minimivaatimuk-

sia: tiedottamista sekä 

osallisten kuulemista ja 

mielipiteiden keräämistä, eli 

kaksisuuntaisen vuoro-

vaikutuksen menetelmiä. 
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7.1.3 Suunnitteluprosessin rakenne 

Tarkasteltaessa vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin rakentumista erityisesti kai-

voshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen näkökulmasta 

teemahaastatteluaineiston tulokset osoittavat, että epävirallinen vuorovaikutus ja 

tiedonkulku kaivosyhtiön ja kunnan välillä on olennaisessa asemassa suunnittelu-

prosessin aloitusvaiheessa, ennen kuin lakisääteiset menettelytavat käynnistyvät. 

Teemahaastatteluaineiston tulosten mukaan kaivoshankkeen kannattavuutta ja toi-

mintoja koskevat selvitykset etenevät usein nopeassa aikataulussa. Kaivoshank-

keen suunnittelun lähtökohdat voivat muuttua monta kertaa, ja tämän koettiin ai-

heuttavan haasteita hankkeen huomioimiseen kuntatason kaavoituksessa. Ongel-

maksi nähtiin myös ajankohdan löytyminen, jolloin kaivoshankkeen ja kaavoitus-

työn yhteensovittaminen kannatti käynnistää. Kuntatoimijoiden näkökulmasta var-

hainen yhteistyö ja vuorovaikutus kaivosyhtiön kanssa edesauttoivat kaivoshank-

keeseen liittyneiden asioiden huomioimista. Samalla myös kaivosyhtiö sai tietoa 

alueiden käytön suunnittelusta. 

Teemahaastatteluaineiston tulosten mukaan suunnitteluprosessin valmistelu-

vaihetta hyödyttäisi, että kaivoshankkeen YVA-prosessi käynnistyisi ennen viralli-

sen kaavoitustyön käynnistymistä. Tämän nähtiin tukevan prosessien yhteensovit-

tamista tiedonkulun ja tiedon hyödyntämisen sekä vaikutusten arvioinnin kannalta. 

Kuntatoimijoiden näkökulmasta YVA-prosessissa tuotettua tietoa voitiin hyödyn-

tää myös kaavoituksessa. Laaja tiedonkeruu ja selvitystyö edesauttaisivat kuntatoi-

mijoiden mukaan kaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa. Kuntatoimijat ja kaivos-

yhtiön edustajat kokivat myös, että prosessien yhteensovittaminen vähentäisi pääl-

lekkäisiä työvaiheita. 

Prosessien yhteensovittamisen koettiin tukevan ja selventävän myös osallisten 

kanssa käytävää vuorovaikutusta. Ongelmaksi nähtiin se, että lakisääteisiä ja epä-

virallisia vuorovaikutustilanteita järjestettiin molemmissa prosesseissa. Niiden 

päällekkäisyyden ja samansisältöisyyden nähtiin sekoittavan osallisia ja vaikutta-

van heikentävästi osallistumishalukkuuteen. 

Kuntatason kaavoituksen ohella kaivoshanke on huomioitava maakuntakaa-

voituksessa. Epävirallisen ja lakisääteisen tiedonkulun merkitys korostui myös 

maakunnan liiton ja kaivosyhtiön välisessä vuorovaikutuksessa. Eri kaavatasoilla 

tapahtuvan alueiden käytön suunnittelun koettiin olevan tärkeä osa kaivoshankkeen 

suunnittelua. Erään mielipiteen mukaan kaava tulisi nähdä toimintasopimuksena 

kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamiseksi. 
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Teemahaastatteluaineiston tulokset osoittavat kuitenkin puutteen kuntien re-

sursseissa ja osaamisessa alueiden käytön suunnittelun ja kaivostoiminnan yhteen-

sovittamisessa. Erityisesti ELY-keskusten edustajat toivat esille muutosten enna-

koinnin ja ohjaamisen tarpeen, jotta muutoksen suunta olisi kuntien käsissä. Tee-

mahaastatteluaineiston tulosten mukaan kunnat ohjaavat maankäyttöään pääsään-

töisesti oikeusvaikutteisten kaavojen avulla, eikä epäviralliselle strategiselle suun-

nittelulle anneta kovin suurta painoarvoa. Teemahaastatteluissa nousi esille myös 

vaatimus kunnan eri toimialojen välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen paranta-

miseen. Kunnan sisäisen, sekä kunnan ja kaivosyhtiön välisen vuorovaikutuksen 

lisäksi kaivoshankkeen suunnittelun nähtiin edellyttävän eri alojen viranomaisten 

yhteistyötä. Ongelmaksi nähtiin kaivoshankkeen suunnittelun ja valmistelun koko-

naiskoordinoinnin puute, joka heijastui muun muassa konsulttisuunnittelijoiden 

rooliin ja työhön toimia eri intressien välimaastossa. 
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Taulukko 9. Prosessin rakentumiseen liittyvät tulokset kaivoshankkeen ja alueiden käy-

tön suunnittelun yhteensovittamisen näkökulmasta. 

Prosessi – 

rakentuminen 

Pehmeän perusrakenteen suunnittelukäytännöt Vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytännöt Laadullinen aineisto 

Suunnitteluorganisaation ja kaivosyhtiön välillä 

Vuorovaikutus 

Aloitusvaihe Varhainen vuorovaikutus ja yhteistyö edesauttavat 

kaivoshankkeeseen liittyvien asioiden huomioimista 

kuntatason suunnittelussa, sekä alueiden käytön 

suunnittelun huomioimista kaivoshankkeen 

suunnittelussa. 

 

Ongelmat: kaivoshankkeen nopea eteneminen 

suhteessa alueiden käytön suunnitteluun, ajankohdan 

löytyminen kaivoshankkeen ja kaavoitustyön 

yhteensovittamiseksi. 

Epävirallinen vuoro-

vaikutus ja tiedonkulku 

kaivosyhtiön ja kunnan 

välillä on olennaisessa 

asemassa suunnittelu-

prosessin aloitus-

vaiheessa. 

   

Valmisteluvaihe Prosessien yhteensovittaminen tiedonkulun, tiedon 

hyödyntämisen ja vaikutusten arvioinnin kannalta. 

Hyödyttää kaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa, 

vähentää päällekkäisiä työvaiheita sekä tukee ja 

selventää osallisten kanssa käytävää vuorovaikutusta. 

 

Ongelma: prosessien samansisältöisyys. 

Kaivoshankkeen YVA-

prosessin tulisi käynnistyä 

ennen virallisen kaavoi-

tustyön käynnistymistä. 

   

Jatkuva vuoro-

vaikutus 

Kaavan näkeminen toimintasopimuksena. Jatkuva 

vuorovaikutus tukee muutosten ennakointia. 

 

Ongelmat: kuntien strategisen suunnittelun puute 

muutosten ennakointiin ja ohjaamiseen, kunnan eri 

toimialojen välisen vuorovaikutuksen puute, eri alojen 

viranomaisten välisen vuorovaikutuksen puute, 

kokonaiskoordinoinnin puute. 

Kuntien resurssit ja 

osaaminen puutteellisia 

alueiden käytön 

suunnittelun ja 

kaivostoiminnan 

yhteensovittamisessa. 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut kuvata ja analysoida vuorovaikutteisen alueiden 

käytön suunnittelun käytäntöjä ja toimintakulttuuria Pohjois-Suomen kuntien suun-

nitteluorganisaatioiden, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kaivosyhtiöiden 

edustajien ja konsulttisuunnittelijoiden välisessä yhteistyössä. Käytäntöjen toteutu-

mista on tarkasteltu erityisesti kaavoittajien, joilla olen tarkoittanut kuntien suun-

nitteluorganisaatioissa pääasiallisesti työskenteleviä henkilöitä, ja vaikutuksiltaan 

merkittävän kaivostoiminnan ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen 

näkökulmista. 

Olen tarkastellut vuorovaikutteista suunnittelua ideaalina, joka käsittää laki-

sääteisen ja epävirallisen vuorovaikutuksen, sekä vuorovaikutuksen suunnitteluor-

ganisaation sisällä ja suunnitteluorganisaation ja muiden suunnittelun osapuolten 

välillä suunnitteluprosessissa. 

Määrittelin yhdyskuntasuunnittelun teorioiden pohjalta prosessuaalisen suun-

nittelun osatekijöiksi toimijoiden roolin ja tiedonkulun, osallistumisen ja vuorovai-

kutuksen menettelytavat sekä vaikuttavuuden, ja suunnitteluprosessin rakenteen. 

Olen tarkastellut työni empiirisen aineiston kautta määrittelemieni osatekijöiden il-

mentymistä pohjoissuomalaisten kuntien vuorovaikutteisessa käytännön suunnitte-

lutyössä. 

Tutkimukseni pääkysymys on ollut: 

– Miten vuorovaikutus toteutuu pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelukäytän-

nöissä, ja miten näitä käytäntöjä voidaan kehittää jatkuvan vuorovaikutuksen 

mahdollistavasta prosessuaalisesta näkökulmasta? 

Pääkysymykseen voidaan vastata, että monimenetelmällisten tulosten perusteella 

pohjoissuomalaisten suunnitteluorganisaatioiden vuorovaikutteisen suunnittelun 

kumppanit ovat lakisääteiset toimijat eli ELY-keskukset, eri osallisryhmät ja maa-

kunnan liitot sekä konsulttisuunnittelijat. Pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelu-

käytännöissä noudatetaan useimmiten lakisääteisiä vuorovaikutuksen minimivaa-

timuksia. 

Tarkennan vastausta jäljempänä esittämieni tulosten avulla, joita käyn läpi 

suunnitteluorganisaation sisäisen vuorovaikutuksen ja suunnitteluorganisaation ja 

muiden suunnittelun osapuolten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Peilaan 

tuloksia erityisesti suomalaiseen osallistumista ja vuorovaikutusta koskevaan teo-

reettiseen keskusteluun. 
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8.1 Tutkimustulosten arviointi 

Toimijoihin liittyvät tulokset osoittavat, että pohjoissuomalaisten suunnitteluorga-

nisaatioiden kumppaneita vuorovaikutteisessa suunnittelussa ovat lakisääteiset toi-

mijat eli ELY-keskukset, eri osallisryhmät ja maakunnan liitot sekä konsulttisuun-

nittelijat. 

Alueiden käytön suunnittelua toteutetaan pohjoissuomalaisissa kunnissa pie-

nillä resursseilla. Käytännön suunnittelutyö hoidetaan suunnitteluorganisaation 

oman työn ja konsulttityön yhdistelmänä. Konsulttityötä hyödyntävät erityisesti 

pienet enintään 6000 asukkaan kunnat lakisääteisten tehtävien hoidossa, kuten kaa-

vasuunnittelussa, selvitysten laatimisessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tulos heijas-

taa pohjoissuomalaisten kuntien alueiden käytön suunnittelun parissa toimivien 

henkilöiden taustaa; useimmissa kunnissa tehtävää hoitaa maankäyttö- ja rakennus-

lain määritelmän mukainen kaavoittaja. Kaavoittajalla on erilainen koulutustausta 

varsinaiseen kaavan laatijaan nähden, jolta edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-

tutkintoa ja tehtävän vaativuuden edellyttämää riittävää kokemusta (MRL 10 §, 20 

§, MRA 3 §). 

Erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien toimijat kokivat vuorovaikutuksen 

ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeäksi ja yhteistyön koettiin toimivan hyvin. 

Suurten kuntien toimijoille ELY-keskus ei osoittautunut yhtä tärkeäksi yhteistyö-

kumppaniksi, ja kuntatoimijoiden mielestä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa toimi 

keskinkertaisesti. Pienten ja keskisuurten kuntien toimijat arvostivat ELY-keskuk-

selta saatua tukea ja ohjausta. Vuorovaikutuksessa hyödynnettiin lakisääteisiä ja 

epävirallisia menettelytapoja, joiden käyttö tuki koko kuntaorganisaation ja kunta-

toimijan henkilökohtaista vuorovaikutusta ELY-keskuksen kanssa. 

Tarkasteltaessa suunnitteluorganisaation ja ELY-keskuksen sekä suunnitteluor-

ganisaation ja maakunnan liiton välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta tulokset 

osoittavat puutteita kuntien pitkän tähtäimen suunnittelutavoitteiden laatimisessa ja 

toteuttamisessa, sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisessa 

ja ylikunnallisessa yhteistyössä intressiristiriitojen takia. Tuloksissa nousi esille 

myös kunnan alueiden käytön suunnittelusta vastaavien henkilöiden vähyys ja 

osaaminen. Kehittämistarvetta näyttäisi näin ollen olevan kuntien alueiden käytön 

suunnittelun resursseissa ja kuntatoimijoiden alueiden käytön suunnitteluun liitty-

vässä osaamisessa. Erityisesti pienten kuntien toimijat kokivat tarvitsevansa lisä-

koulutusta vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmistä. Myös ylikunnallista yh-

teistyön toimintakulttuuria naapurikuntien kanssa tulisi kehittää. Seudullisen yh-
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teistyön tarve sekä suunnitteluorganisaation resurssit ja osaaminen heijastuvat var-

sinkin kaivostoiminnan ja sen vaikutusten huomioimiseen alueiden käytön suun-

nittelussa. 

Tulosten perusteella pienillä ja keskisuurilla kunnilla on tarve viranomaisyh-

teistyöhön eli ELY-keskusten ja maakunnan liittojen kanssa tapahtuvaan vuorovai-

kutukseen. Tämä tulisi huomioida ajankohtaisessa valtion ja paikallishallinnon 

työnjaon muutoskeskustelussa sekä alueiden käytön suunnitteluun liittyvän viran-

omaisyhteistyön toteuttamisresursseissa. Tulokset tukevat myös Laineen (2012) 

havaintoja, joiden perusteella viranomaisyhteistyötä pohdittiin vähennettävän kaa-

voituskäytännöiltään kehittyneiltä suurilta kunnilta. 

Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tulokset osoittavat, että suun-

nitteluprosessin aloitusvaiheen luonne nähdään lähinnä tiedottamisena eikä sillä 

tueta varhaista osallistumista ja vuorovaikutusta, joiden tarve nousi kuitenkin esille 

tuloksissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vuorovaikutus ja asioista tiedottami-

nen tulisi aloittaa jo varhaisessa kaavoitusprosessin vaiheessa, jotta keskustelu 

suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista voidaan käynnistää (Jääskeläinen & Syr-

jänen 2010). Aiemmat tutkimukset (mm. Horelli & Kukkonen 2002, Staffans 2004, 

Bäcklund 2007, Ylinen ym. 2013) ovat osoittaneet, että suunnittelutiedon hallussa-

pidolla ja tuntemuksella sekä oikea-aikaisella tiedonrakennuksella on merkitystä 

erityisesti osallisten vaikutusmahdollisuuksiin suunnitteluprosessissa. Suunnitte-

luun liittyvät konfliktit pohjautuvat usein epäonnistuneeseen tiedottamiseen (Pel-

tonen ym. 2006) ja vuorovaikutuksen puuttumiseen (Holopainen ym. 2013). Staf-

fansin (2004) mukaan vaikutusvalta syntyy osallistumalla tiedon tuottamiseen. 

Keskustelu valmiista aineistoista (Staffans 2004) tai osallistuminen johonkin jo en-

nalta päätettyyn (Bäcklund 2007) ei tue monitahoisen vuorovaikutuksen pyrkimyk-

siä. 

Tulosten perusteella pohjoissuomalaiset suunnitteluorganisaatiot näkivät suun-

nittelun tavoitteiden asettamisen enimmäkseen suunnitteluorganisaatioiden ja po-

liittisten päättäjien tehtävänä. Aloitteen tullessa suunnitteluorganisaation ulkopuo-

lelta yksittäisillä tahoilla, kuten maanomistajilla tai elinkeinoelämän toimijoilla 

nähtiin olevan mahdollisuus osallistua suunnittelun tavoitteiden asettamiseen. Osa 

kuntatoimijoista oli sitä mieltä, että kaavoitusprosessi tuli avata julkiseksi jo ennen 

kaavoitusprosessin vireilletulosta ilmoittamista suunnittelun avoimuuden ja osal-

listen vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Osa kuntatoimijoista koki vireille-

tulosta ilmoittamisen riittävän aikaiseksi julkistamisvaiheeksi. Tulokset osoittavat, 
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että kaavoitusprosessin vireilletulosta ilmoitettiin useimmiten yksisuuntaisella 

vuorovaikutusmenetelmällä eli lehti-ilmoituksella. 

Kaavahankkeen perustiedot ja sen valmistelun aikataulu, vuorovaikutusmenet-

telyt sekä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit kootaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaan, joka tukee osallisten tiedonsaantia kaavoitusprosessista. 

Tulokset osoittavat, että pohjoissuomalaiset suunnitteluorganisaatiot tiedottivat 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tavallisesti kaavoituksen vireilletulon yh-

teydessä, jolloin se myös asetettiin nähtäville. Joissakin kunnissa oli tapana jul-

kaista vireilletulosta ilmoittamisen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tie-

dottamisen yhteydessä myös kaavaluonnokset. 

Tavoiteltaessa vuorovaikutteisen suunnittelun ideaalia eli eri osapuolten väli-

seen tasa-arvoiseen kumppanuuteen perustuvaa monitahoista vuorovaikutusta, tu-

losten perusteella OAS-vaiheella voisi olla merkittävämpi rooli varhaisen vuoro-

vaikutuksen mahdollistamisessa. Tulokset osoittavat, että OAS nähdään tiedotta-

misen välineenä, eikä sen valmisteluvaihetta huomioida vuorovaikutuksen näkö-

kulmasta. OAS-vaiheen vuorovaikutuksen laajentamiselle näyttäisi olevan tarvetta 

muun muassa osallisten paremman tavoitettavuuden, suunnitteluun liittyvän kiin-

nostuksen herättämisen ja tasa-arvoisempien vaikutusmahdollisuuksien takaami-

sen kannalta. 

Tarkasteltaessa kaavoitusprosessin valmisteluvaiheeseen liittyvää osallistu-

mista ja vuorovaikutusta tulosten perusteella pohjoissuomalaisissa suunnitteluor-

ganisaatioissa hyödynnetään pääsääntöisesti lakisääteisiä vuorovaikutuksen mini-

mivaatimuksia: tiedottamista sekä osallisten kuulemista ja mielipiteiden keräämistä, 

eli kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen menetelmiä. 

Aiempien tutkimusten (mm. Roininen ym. 2003, Staffans 2004) mukaan osal-

listen vaikuttamisaste suunnittelun päätöksentekoon kasvaa vuorovaikutuksen li-

sääntymisen myötä. Tiedottaminen ei takaa vaikuttamista. Monitahoisen vuorovai-

kutuksen nähdään jakavan vaikutusvaltaa suunnittelun eri osapuolille (Roininen 

ym. 2003), joka tukee myös osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian toteutu-

mista. Ajankohtainen valtakunnallinen pyrkimys E-demokratian lisäämiseen ja 

sähköisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien käyttöön korostaa suunnit-

teluun liittyvän vuorovaikutuksen laajentamistarvetta lakisääteisistä minimivaati-

muksista. 

Tuloksissa nousi esille, että pohjoissuomalaiset kuntatoimijat kokivat osallis-

tumisen ja vuorovaikutuksen tukevan heidän työtään. Ongelmina nähtiin kuitenkin 

aidon vuorovaikutuksen toteutumisen puute ja vuorovaikutuksen epävarmuus. 
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Keskisuurten ja suurten kuntien toimijat olivat pienten kuntien toimijoita aktiivi-

sempia hyödyntämään vuorovaikutuksessa myös monitahoisempia epävirallisia 

menettelytapoja, joita kuitenkin tulosten mukaan käytettiin vain vähän. Epäviralli-

siin menettelytapoihin, kuten ohjausryhmätyöskentelyyn ja työpajoihin liittyvinä 

ongelmina mainittiin, että niihin osallistuivat yleensä viranhaltijat tai muut rajoite-

tut ryhmät, eikä osallistuminen ollut avointa kaikille osallisryhmille. 

Tulosten mukaan lakisääteisiin ja epävirallisiin menettelytapoihin perustuva 

osallistuminen ja vuorovaikutus lisäisivät eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksia 

suunnitteluun ja toisivat jatkuvuutta kunnan suunnittelukäytäntöihin ja päätöksen-

tekoon. 

Suunnitteluorganisaation ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön toimi-

mattomuuden ongelmiksi tuloksissa mainittiin vuorovaikutuksen myöhäinen ajoit-

tuminen suunnitteluprosessissa ja luottamushenkilöiden kyvyttömyys ymmärtää 

suunnittelun lähtökohtia. Suurten kuntien toimijat mainitsivat ongelmana myös 

luottamushenkilöiden kyvyttömyyden ymmärtää kaavakarttoja ja -selostuksia. Tu-

lokset tukevat aiempia tutkimuksia (mm. Paldanius 1997, Arola 2002, Bäcklund 

2007, Niiranen ym. 2013), joissa on todettu luottamushenkilöiden kanssa tapahtu-

van vuorovaikutuksen ongelmaksi se, etteivät luottamushenkilöt osallistu päätök-

senteon valmisteluun eivätkä siten välttämättä tunne sen aikana esille nousseita ky-

symyksiä. Ajantasaisen kaavoitustilanteen ja esimerkiksi epäviralliseen viranhalti-

joiden ja luottamuselinten tekemään, poliittiseen päätöksentekoon pohjautuvan 

maapoliittisen ohjelman nähtiin kuntatoimijoiden mukaan lisäävän luottamushen-

kilöiden ymmärrystä alueiden käytön suunnittelusta ja sitoutumista kunnan pitkän-

tähtäimen suunnittelutavoitteiden toteuttamiseen. Eri menettelytapoihin pohjautu-

van vuorovaikutuksen avulla luottamushenkilöiden kanssa käytävä yhteistyö tiivis-

tyisi ja ajoittuisi varhaisempaan vaiheeseen. 

Luottamushenkilöiden kanssa vuorovaikutuksessa olivat erityisesti pohjois-

suomalaisten pienten kuntien toimijat. Suurten kuntien toimijoiden merkittävim-

miksi yhteistyökumppaneiksi osoittautuivat kunnan muut toimialat, joiden kanssa 

yhteistyön koettiin toimivan hyvin. Vaikka pienten suunnitteluorganisaatioiden 

vahvuuksia osoittautuivat olevan joustavat sisäisen vuorovaikutuksen toimintata-

vat, pienissä kunnissa ei näytä tulosten mukaan olevan alueiden käytön suunnitte-

luun liittyvää laajaa yhteistyön toimintakulttuuria kunnan muiden toimialojen 

kanssa. Vuorovaikutus suunnitteluorganisaation ja kunnan muiden toimialojen vä-

lillä laajentaisi suunnitteluorganisaation toimintaresursseja ja tukisi suunnittelupro-

sessin eri vaiheissa tapahtuvaa epävirallista vuorovaikutusta. 



 

216 

Kuntien tulisikin pohtia mitä hyötyä suunnitteluorganisaation sisäisellä ja 

suunnitteluorganisaation ja muiden suunnittelun osapuolten välisellä laajemmalla 

vuorovaikutuksella voisi olla vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöjen kehittä-

misessä. Vuorovaikutteisen suunnittelun kehittäminen vaatii panostusta myös osal-

listen alueiden käytön suunnitteluun liittyvän tietämyksen ja ymmärryksen lisää-

miseen. 

Prosessiin liittyvät tulokset osoittavat, että kaivoshankkeen ja alueiden käytön 

suunnittelun yhteensovittamisessa suunnitteluprosessin aloitusvaiheessa tarvitaan 

epävirallista vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa kaivosyhtiön ja suunnitteluorgani-

saation välillä. 

Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamisen ongel-

miksi tuloksissa mainittiin erityisesti kaivoshankkeen nopea eteneminen suhteessa 

alueiden käytön suunnitteluun ja usein muuttuvat kaivoshankkeen suunnittelun läh-

tökohdat. Hankaluuksia osoittautui olevan myös sopivan ajankohdan löytämisessä, 

jolloin kaivoshankkeen ja kaavoitustyön yhteensovittaminen kannatti käynnistää. 

Tulosten perusteella yhteensovittamiseen havahdutaan usein liian myöhään laaduk-

kaan vuorovaikutuksen ja suunnittelutyön kannalta. Huomiota tulisi kiinnittää niin 

kutsuttuun pre-mining-vaiheeseen, jolloin kaivoshanketta vasta suunnitellaan, ja 

jolloin alueiden käytön suunnittelun merkitys on oleellinen (Soudunsaari & Hentilä 

2016). Varhainen vuorovaikutus tukisi kaivoshankkeen ja sen vaikutusten huomi-

oimista alueiden käytön suunnittelussa, ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvien 

asioiden huomioimista kaivoshankkeen suunnittelussa. 

Tuloksissa nousi esille, että kaivoshankkeen YVA-prosessin käynnistäminen 

ennen virallisen kaavoitustyön käynnistymistä hyödyttäisi prosessien yhteensovit-

tamista tiedonkulun, tiedon hyödyntämisen ja vaikutusten arviointien kannalta. Yh-

teensovittamisen koettiin helpottavan myös kaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa, 

sekä tukevan ja selventävän osallisten kanssa käytävää vuorovaikutusta. 

Kaivoshankkeet voidaan nähdä kuntien ja yksityisen sektorin toimijoiden vä-

lisenä tiiviinä asiantuntijayhteistyönä, joka perustuu luottamukseen ja avoimeen 

vuorovaikutukseen (ympäristöministeriö 2014). Tulokset tukevat aiempaa tutki-

musta (mm. Hirvonen-Kantola 2013), jossa eri toimijoiden välisessä kumppanuus-

kaavoitustyössä haasteeksi on tunnistettu toimijoiden yhteistyön ja tiedon oikea-

aikainen yhteensovittaminen. Tulosten perusteella muilla osallisilla, kuten asuk-

kailla ei ole vahvaa toimijaroolia kumppanuushankkeessa, vaikka osallisten osal-

listumisoikeus prosesseihin on turvattu eri lakien kautta. 

Kaivoshankkeet koetaan kunnan kehityksen kannalta tärkeiksi, ja niihin liit-

tyvä vuorovaikutus näyttäisi olevan lakisääteisiä minimivaatimuksia laajempaa. 
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Kaivoshankkeiden suunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen voidaan nähdä pakot-

tavan suunnitteluorganisaatiot kehittämään vuorovaikutteisen suunnittelun käytän-

töjään, jotta hanke toteutuisi kunnassa. 

Tulokset osoittavat kuitenkin puutteita kuntien resursseissa ja osaamisessa alu-

eiden käytön suunnittelun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa. Esille nousi 

erityisesti tarve muutosten ennakointiin ja ohjaamiseen, jotta kehityksen suunta 

olisi kuntien käsissä. Suunnitteluorganisaation ja kunnan eri toimialojen välinen 

yhteistyö ja vuorovaikutus ovat merkittävässä asemassa myös kaivoshankkeiden 

suunnittelussa, ja tulokset osoittavat kehittämistarpeen sisäisessä vuorovaikutuk-

sessa. 

Kaivoshankkeisiin liittyvässä alueiden käytön suunnittelussa tulisi huomioida, 

että kaivostoiminnan vaikutukset eivät koske pelkästään tietyn kaivosalueen suun-

nittelua, vaan vaikutukset heijastuvat koko kunnan ja maakunnan alueiden käyttöön. 

Kaivoshanketta ja sen vaikutuksia tulisi siksi tarkastella yleispiirteisesti ja pitkällä 

tähtäimellä huomioiden yhdyskuntarakenteen kehittyminen ennen kaivostoimin-

nan käynnistymistä, sen aikana ja kaivostoiminnan loputtua. Suunnittelussa olisi 

tärkeää huomioida myös erilaiset vaihtoehdot, jotta kaivostoiminnan vaikutuksiin 

voitaisiin varautua suunnitteluorganisaation lisäksi kunnan eri toimialoilla, kuten 

elinkeinosektorilla. (Soudunsaari & Hentilä 2016.) 

Strategiset toimintalinjaukset ja yleispiirteiseen suunnitteluun pohjautuva en-

nakointi mahdollistaisivat suunnitteluorganisaation paremman varautumisen ja 

mukautumisen kaivoshankkeen aloitusvaiheen suunnitteluun, jossa kaivoksen ja 

apualuetoimintojen sijainnit muuttuvat vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointien 

myötä. Ennakointi ja eri kaavatasojen yhteensovittaminen estäisi myös mahdollis-

ten kaivostoiminnan kanssa päällekkäisten maankäyttötarpeiden syntymisen. (Sou-

dunsaari & Hentilä 2016.) 

Kaivostoiminnan ja alueiden käytön suunnittelun yhteensovittamista koskevan 

vuorovaikutuksen voidaan nähdä liittyvän myös sosiaaliseen toimilupaan eli ylei-

sen hyväksynnän hankkimiseen kaivoshankkeelle. Jos alueiden käytön suunnittelu 

nähtäisiin kaivosyhtiöissä lakisääteisen toiminnan ja osallistumisen lisäksi osana 

kaivosyhtiöiden sosiaalisen toimiluvan hankintaa ja ylläpitoa sekä yhteiskuntavas-

tuupolitiikkaa, se palvelisi paremmin kaikkia vuorovaikutteisen suunnittelun osa-

puolia ja eri prosessien yhteensovittamista. Vuorovaikutuksen näkökulmasta huo-

mioon tulisi myös ottaa koko kaivoshankkeen elinsykli, jolloin alueiden käytön 

suunnitteluun liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus saisivat jatkuvuutta, eivätkä 

ne rajoittuisi pelkkään hankekaavoitukseen. (Soudunsaari & Hentilä 2016.) 
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Vuorovaikutteinen suunnittelu näyttää yleisesti ottaen rakentuvan vuorovaiku-

tuksen laajentamispyrkimyksistä huolimatta yhä määräaikaisten hankekohtaisten 

prosessien varaan.  Vuorovaikutuksen laajentamisen ongelmat on nähty johtuvan 

aiempien tutkimusten (mm. Syrjänen 2005, Bäcklund 2007, Staffans 2012) mukaan 

ensisijaisesti kuntien suunnittelukäytännöistä ja toimintakulttuureista. Staffansin 

(2004) mukaan jatkuvat käytännöt rakentuvat hitaasti, koska niiden vaikuttavuus 

perustuu luottamuksen syntyyn ja lisääntymiseen eri toimijoiden välillä. Ongel-

mana on myös nähty prosessin eri vaiheiden eriytyminen (mm. Väyrynen 2010, 

Hirvonen-Kantola 2013). 

Tulosten perusteella lakisääteisiin ja epävirallisiin menettelytapoihin perustuva 

osallistuminen ja vuorovaikutus lisäisivät eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksia 

suunnitteluun ja toisivat jatkuvuutta kunnan suunnittelukäytäntöihin ja päätöksen-

tekoon. Mäntysalo ym. (2014) esittävät, että usein virallisten päätöksentekoelinten 

ulkopuolella toteutetut epäviralliset strategisen suunnittelun menetelmät tulisi kyt-

keä osaksi eritasoisten kaavojen laadinta- ja käsittelyprosessia. Tämä mahdollis-

taisi strategisen suunnittelun näkemisen lakisääteisten ja epävirallisten suunnittelu-

menetelmien yhdistelmänä, mikä takaisi avoimen ja tasapuolisen vuorovaikutuk-

sen ja vaikuttamismahdollisuudet kaikille osallisille (Mäntysalo ym. 2014). Strate-

ginen suunnittelu tulisi Healeyn (2009) ja Mäntysalo ym. (2014) mukaan nähdä 

suunnittelijoiden käytännön työn taitona (craft of spatial strategy making), joka tu-

kee lakisääteisten käytäntöjen toteutumista. 

Tulokset osoittavat, että osallistumisen ja vuorovaikutuksen tulisi kuntatoimi-

joiden mielestä kohdistua yleis- ja asemakaavatasojen ohella kunnan tavoitteisiin, 

strategioihin ja muihin toimialoihin. Tämä ilmentää halua kehittää suunnitteluor-

ganisaatioiden toimintakulttuuria lähemmäs vuorovaikutteisen suunnittelun ideaa-

lia eli eri osapuolten väliseen tasa-arvoiseen kumppanuuteen perustuvaa monita-

hoista vuorovaikutusta. 

Olennaista uuden käytännön, kuten laajemman ja jatkuvan vuorovaikutuksen 

vakiinnuttamisessa on käytännön taustalla oleva oppimisprosessi (Soini ym. 2003, 

Koski 2007), jonka yksittäinen kuntatoimija on kokenut. Oppimisen siirtäminen 

yksilötasolta organisaatiotasolle voi olla pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana or-

ganisaation rutiinit voivat osoittautua epäkäytännöllisiksi ja joutua ristiriitaan toi-

mintaympäristön vaatimusten kanssa (Koski 2007). Tulosten perusteella pohjois-

suomalaisten suunnitteluorganisaatioiden vuorovaikutteisen suunnittelun yleiset 

käytännöt näyttäisivät olevan ristiriidassa vuorovaikutuksen laajentamistarpeen 

kanssa. 
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Laajan vuorovaikutuksen tavoittelussa on pyritty hyödyntämään sähköisiä 

osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmiä. PUDAS-hankkeessa kehitetty visio tek-

nologiatuetusta jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavasta suunnitteluproses-

sista mahdollistaisi lakisääteisten ja epävirallisten suunnittelukäytäntöjen yhdistä-

misen sekä vuorovaikutuksen varhaisemman ajoittumisen suunnitteluprosessin 

aloitusvaiheeseen. Visio tukisi myös suunnitteluorganisaation sisäistä ja suunnitte-

luorganisaation ja muiden suunnittelun osapuolten välistä pitkäaikaista vuorovai-

kutusta, joka ei rajoittuisi pelkästään hankekohtaiseen vuorovaikutukseen. 

Teknologiatuetun vuorovaikutuksen avulla voitaisiin tiivistää naapurikuntien 

välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen kehittymisen ohjaamisessa ja verkostojen 

luomisessa strategisen aluekehittämisen näkökulmasta. Tämä mahdollistaisi myös 

kaivoshankkeiden ja niiden vaikutusten tarkastelun seututasolla. 

Tulokset osoittavat kuitenkin resurssi- ja taitopuutteita sähköisen tieto- ja vies-

tintäteknologian hyödyntämisessä. Vuorovaikutteisen suunnittelun teknologian tu-

lisikin olla helppokäyttöistä ja erilaisista teknologioista riippumatonta. Sen tulisi 

myös tarjota osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus eri-ikäisille osallisryhmille. 

8.2 Tutkimuksen arviointi 

Olen kuvannut ja analysoinut vuorovaikutteisen alueiden käytön suunnittelun käy-

täntöjä ja toimintakulttuuria Pohjois-Suomen kuntien suunnitteluorganisaatioiden, 

ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kaivosyhtiöiden edustajien ja konsulttisuun-

nittelijoiden välisessä yhteistyössä monimenetelmällisen lähestymistavan avulla. 

Arvioin tutkimuksen luotettavuutta laadullisen, määrällisen ja monimenetelmälli-

sen tutkimusotteen kannalta. 

Laadullisen aineiston keruu ja analysointi on pyritty kuvaamaan yksityiskoh-

taisesti, jotta niiden pohjalta tuotetut tulokset ovat ymmärrettäviä. Tulokset kuvaa-

vat haastateltujen ja toimintatutkimukseen osallistuneiden ajatusmaailmaa ja käsi-

tyksiä vuorovaikutteisesta suunnittelusta mahdollisimman kattavasti, ja olen sovit-

tanut näitä käsityksiä omiin tulkintoihini ja muodostamaani käsitteistöön (Hirsjärvi 

& Hurme 2000: 189). Haastatellut henkilöt ja toimintatutkimukseen osallistuneet 

edustivat vuorovaikutteisen suunnittelun monitoimijaista kontekstia, ja henkilöillä 

oli tutkittavasta ilmiöstä vankka kokemus. Laadullisen aineiston rajoituksena voi-

daan nähdä suunnittelijapainotteisuus, koska suurin osa haastatelluista ja toiminta-

tutkimukseen osallistuneista oli alueiden käytön suunnittelusta vastanneita henki-

löitä. Toisaalta kaavoittajien näkemysten ja vuorovaikutteisten suunnittelukäytän-

töjen esiintuominen oli tutkimuksen päätavoite. 
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Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja relia-

biliteetin näkökulmasta. Reliabiliteettia arvioidaan jo tutkimuksen suorittamisen 

aikana, kun tarkastellaan esimerkiksi tutkimuksen otoskokoa, mittaamiseen liitty-

viä asioita ja tutkimuksen tarkkuutta eli virheiden ilmenemistä (Vilkka 2007: 149–

150). Tutkimuksen validius kuvaa tutkimuksen kykyä mitata sitä mitä aiottiin mi-

tata. Tämä ilmenee esimerkiksi asetettujen kysymysten ja vastausvaihtoehtojen si-

sällön ymmärtämisen kautta. (Vilkka 2007: 150.) 

Määrällisen aineiston keruu ja analysointi on pyritty kuvaamaan yksityiskoh-

taisesti. Kyselyn kysymykset tuottivat tutkimuksen kannalta käyttökelpoista aineis-

toa. Kysely suoritettiin niin kutsuttuna kokonaistutkimuksena kaikille Kainuun, La-

pin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueiden käytön suunnittelusta vastanneille 

henkilöille. Käytössäni ei ole ollut tarkkaa tietoa tutkimuksen laajemman, Suomen 

kunnissa työskentelevien kaavoittajien muodostaman perusjoukon koosta tai taus-

tamuuttujista. Tämä voidaan nähdä tutkimuksen määrällisen aineiston vertailukel-

poisuuden rajoituksena. 

Creswell ja Plano Clark (2011: 267–268) korostavat menetelmätietoisen mo-

nimenetelmällisen tutkimuksen arviointia, jolloin aineistojen yhdistäminen mah-

dollistaa paremman ymmärryksen saavuttamisen tutkittavasta ilmiöstä kuin yhden-

laisella aineistolla saataisiin. Monimenetelmällisestä näkökulmasta katsottuna olen 

yrittänyt noudattaa menetelmätietoisuutta jo tutkimuksen eri työvaiheissa eli laa-

dullisen ja määrällisen tutkimusaineiston keräämisessä, aineistojen analysoinnissa 

sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston yhdistämisessä. Laadullinen ja 

määrällinen aineisto ovat täydentäneet ja vahvistaneet toisiaan tässä tutkimuksessa. 

Laadullisen aineiston avulla olen pyrkinyt vastaamaan pehmeän vuorovaikutteisen 

suunnittelun perusrakenteen suunnittelukäytäntöihin ja määrällisen aineiston 

avulla kovan perusrakenteen suunnittelukäytäntöihin. Monimenetelmällisen lähes-

tymistavan avulla eli laadullisten ja määrällisten tulosten yhdistämisellä vastasin 

molemmille tutkimusotteille yhteisen ongelman ratkaisemiseen eli päätutkimusky-

symykseeni vuorovaikutuksen toteutumisesta ja kehittämisestä kuntien suunnitte-

lukäytännöissä. 

8.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen, koska se liittyy keskusteluun valtion ja pai-

kallishallinnon työnjaosta sekä itsehallinnon uudistuvista muodoista, johon työn 

tuloksia voidaan soveltaa. 
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Tutkimuksen tulokset kuvaavat pohjoissuomalaisten kuntien alueiden käytön 

suunnittelun käytäntöjä kunnan suunnitteluorganisaation sisällä ja suunnitteluorga-

nisaation ja eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tulokset mahdollistavat 

suunnitteluorganisaatioiden, maakunnan liittojen, ELY-keskusten, konsulttisuun-

nittelijoiden ja tietyn osallisryhmän eli yritysten edustajien käytäntöjen kehittämi-

sen, ja käytäntöjen kehittämisen näiden toimijoiden välisessä yhteistyössä. 

Työni tulosten avulla voidaan kehittää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 

toimivuutta sekä alueiden käytön suunnittelun ja kaivostoiminnan yhteensovitta-

mista. Tulokset mahdollistavat laajan ja jatkuvan vuorovaikutuksen ohella suoma-

laisen vuorovaikutteisen suunnittelukäytännön toimintatapojen ja -kulttuurin kehit-

tämisen. 

Tutkimuksessa laadittua kyselytutkimuslomaketta voidaan hyödyntää alan tut-

kimuksissa. Tuloksilla on merkitystä myös yhdyskuntasuunnittelun teoreettiseen 

keskusteluun prosessuaalisen vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta. 

Tutkimus tarjoaa monenlaisia monitieteisiä jatkotutkimusmahdollisuuksia. Ai-

don ja jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistamista kansalaisten, elinkeinoelämän, 

poliittisen päätöksenteon ja suunnitteluorganisaation välillä voidaan lähestyä esi-

merkiksi suunnittelun prosessuaalisen kehittämisen ja siihen liittyvien teknologioi-

den kehittämisen näkökulmasta. Lähtökohtana voisi olla myös vuorovaikutteisen 

suunnittelun toimijatahojen koulutukselliset näkökulmat. Merkittävä jatkotutki-

musmahdollisuus liittyy aluehallintouudistukseen ja muutoksiin alueiden käytön 

suunnittelun toimintatavoissa. 
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Liite 1 Pohjois-Suomen kunnat 

Pohjois-Suomen 

kunnat 

Asukasluku Kuntamuoto Tilastollinen 

kuntaryhmä 

31.12.2009 31.12.2014 Muutos 2015 2015 

Kainuun maakunta 

Hyrynsalmi 2 791 2 565 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Kajaani 38 211 37 868 Negatiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Kuhmo 9 636 9 104 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Paltamo 3 917 3 620 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Puolanka 3 123 2 878 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Ristijärvi 1 521 1 427 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Sotkamo 10 703 10 659 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Suomussalmi 9 332 8 661 Negatiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Vaala 3 400 3 193 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Lapin maakunta 

Enontekiö 1 882 1 891 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Inari 6 863 6 794 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Kemi 22 580 22 120 Negatiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Kemijärvi 8 519 7 983 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Keminmaa 8 606 8 565 Negatiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Kittilä 6 115 6 478 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Kolari 3 854 3 885 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Muonio 2 377 2 383 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Pelkosenniemi 1 025 966 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Pello 4 021 3 739 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Posio 3 945 3 647 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Ranua 4 407 4 154 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Rovaniemi 59 848 61 215 Positiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Salla 4 231 3 890 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Savukoski 1 181 1 126 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Simo 3 496 3 356 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Sodankylä 8 801 8 884 Positiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Tervola 3 462 3 306 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Tornio 22 426 22 371 Negatiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Utsjoki 1 302 1 279 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Ylitornio 4 807 4 482 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta 

Alavieska 2 776 2 740 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Haapajärvi 7 714 7 616 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Haapavesi 7 396 7 241 Negatiivinen Kaupunki Maaseutumainen 

Hailuoto 1 019 999 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 
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Pohjois-Suomen 

kunnat 

Asukasluku Kuntamuoto Tilastollinen 

kuntaryhmä 

31.12.2009 31.12.2014 Muutos 2015 2015 

Haukipudas3 18 654     

Ii 9 294 9 610 Positiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Kalajoki2 12 540 12 644 Positiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Kempele 15 652 16 605 Positiivinen Kunta Kaupunkimainen 

Kiiminki3 12 966     

Kuusamo 16 669 15 952 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Kärsämäki 2 918 2 721 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Liminka 8 861 9 577 Positiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Lumijoki 1 994 2 084 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Merijärvi 1 209 1 153 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Muhos 8 856 8 998 Positiivinen Kunta Taajaan asuttu 

Nivala 11 023 10 942 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Oulainen 7 931 7 772 Negatiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Oulu1,3 139 133 193 798 Positiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Oulunsalo3 9 596     

Pudasjärvi 8 947 8 537 Negatiivinen Kaupunki Maaseutumainen 

Pyhäjoki 3 373 3 356 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Pyhäjärvi 6 001 5 731 Negatiivinen Kaupunki Maaseutumainen 

Pyhäntä 1 648 1 545 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Raahe4 22 501 25 507 Positiivinen Kaupunki Kaupunkimainen 

Reisjärvi 3 020 2 925 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Sievi 5 278 5 198 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Siikajoki 5 776 5 593 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Siikalatva 6 293 5 857 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Taivalkoski 4 491 4 251 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Tyrnävä 6 320 6 642 Positiivinen Kunta Maaseutumainen 

Utajärvi 3 014 2 945 Negatiivinen Kunta Maaseutumainen 

Vihanti4 3 173     

Yli-Ii3 2 179     

Ylivieska 13 895 14 748 Positiivinen Kaupunki Taajaan asuttu 

Taulukon tiedot perustuvat Suomen Kuntaliiton Kuntajaot ja asukasluvut 2000–2015 -tilastoon (Suomen 

Kuntaliitto 2015c), Alueluokat ja kuntanumerot 2015 -koontiin (Suomen Kuntaliitto 2015d) sekä 

Tilastokeskuksen alueluokituksiin (Tilastokeskus 2015). Asukasluvun muutoksessa on huomioitu tilanne 

väitöskirjatyön alku- ja viimeistelyvaiheessa. 
1Ylikiiminki ja Oulu yhdistyivät Ouluksi 2009. 
2Himanka ja Kalajoki yhdistyivät Kalajoeksi 2010, Himanka siirtyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. 
3Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät Ouluksi 2013. 
4Vihanti ja Raahe yhdistyivät Raaheksi 2013. 
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Liite 2 Teemahaastattelurungot 

Kuntatoimijat 

1. Taustatiedot 

– Nimi, organisaatio, työskentelyaika nykyisessä tehtävässä, työtehtävän suhde 

alueiden käytön suunnitteluun 

2. Menettelytavat osallistuvassa ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa 

– Alueiden käytön suunnittelu / kaavoitus kunnan tehtävänä? Suunnittelujärjes-

telmän eri tasojen tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa toisiinsa? Kun-

nan strategisen suunnittelun tavoitteet ja keinot? Suunnittelutarveratkaisut, ra-

kentamisen ohjaaminen? Tarpeelliset / turhat vaiheet, tehtävät, välineet? 

– Yhteistyö ELY-keskuksen ja maakunnan liiton kanssa, mikä toimii ja missä 

ongelmia? 

3. Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun prosessuaalinen yhteensovit-

taminen 

– Oma roolisi malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita koskevassa alueiden 

käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? 

– Kaivosyhtiöiden rooli ja yhteistyön toimivuus alueiden käytön suunnittelussa  

/ kaavoituksessa? 

– Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheet limittyvät alueiden käytön 

suunnittelun / kaavoitusprosessin kanssa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? Miten kaavoitus etenisi optimaalisesti? 

– Tarvitaanko mielestäsi kaavoitusta ylipäätään ohjaamaan malminetsintä- ja 

kaivoshankkeen vaiheita? Onko kaavoitus mielestäsi este vai mahdollistaja? 

– Kaivostoiminnan herättämät mielikuvat? 

– Muuta kommentoitavaa? 
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Maakunnan liiton edustajat 

1. Taustatiedot 

– Nimi, organisaatio, työskentelyaika nykyisessä tehtävässä, työtehtävän suhde 

alueiden käytön suunnitteluun 

2. Menettelytavat osallistuvassa ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa 

– Alueiden käytön suunnittelu / kaavoitus maakunnan liiton tehtävänä? Suunnit-

telujärjestelmän eri tasojen tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa toisiinsa? 

Tarpeelliset / turhat vaiheet, tehtävät, välineet? 

– Yhteistyö kuntien ja ELY-keskuksen kanssa, mikä toimii ja missä ongelmia? 

3. Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun prosessuaalinen yhteensovit-

taminen 

– Oma roolisi malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita koskevassa alueiden 

käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? 

– Kaivosyhtiöiden rooli ja yhteistyön toimivuus alueiden käytön suunnittelussa  

/ kaavoituksessa? 

– Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheet limittyvät alueiden käytön 

suunnittelun / kaavoitusprosessin kanssa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? Miten kaavoitus etenisi optimaalisesti? 

– Tarvitaanko mielestäsi kaavoitusta ylipäätään ohjaamaan malminetsintä- ja 

kaivoshankkeen vaiheita? Onko kaavoitus mielestäsi este vai mahdollistaja? 

– Kaivostoiminnan herättämät mielikuvat? 

– Muuta kommentoitavaa? 
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ELY-keskuksen edustajat 

1. Taustatiedot 

– Nimi, organisaatio, työskentelyaika nykyisessä tehtävässä, työtehtävän suhde 

alueiden käytön suunnitteluun sekä kaivoshankkeisiin 

2. Menettelytavat osallistuvassa ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa 

– Suunnittelujärjestelmän eri tasojen tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa 

toisiinsa? 

– Yhteistyö kuntien ja maakunnan liittojen kanssa, mikä toimii ja missä ongel-

mia? Tarpeelliset / turhat vaiheet, tehtävät, välineet? 

3. Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun prosessuaalinen yhteensovit-

taminen 

– Oma roolisi malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita koskevassa alueiden 

käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? 

– Kaivosyhtiöiden rooli ja yhteistyön toimivuus alueiden käytön suunnittelussa  

/ kaavoituksessa? 

– Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheet limittyvät alueiden käytön 

suunnittelun / kaavoitusprosessin kanssa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? Miten kaavoitus etenisi optimaalisesti? 

– Kaivosyhtiöiden tuntemus suomalaisesta alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

mästä ja yhteistyön toimivuus? 

– Kaivostoiminnan herättämät mielikuvat? 

– Muuta kommentoitavaa? 
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Konsulttisuunnittelijat 

1. Taustatiedot 

– Nimi, organisaatio, työskentelyaika nykyisessä tehtävässä, työtehtävän suhde 

alueiden käytön suunnitteluun sekä kaivoshankkeisiin 

– Suomalaisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja siihen liittyvien menet-

telytapojen tunteminen 

– Malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden ja niihin liittyvien menettelytapo-

jen tunteminen 

– Malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheisiin liittyvän alueiden käytön suun-

nittelun erikoispiirteet ja eroaminen muiden suurten hankkeiden suunnittelusta 

2. Malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheet ja alueiden käytön suunnittelu 

– Millä tavalla ja missä vaiheessa on tullut mukaan malminetsintä- / kaivoshank-

keen vaiheisiin liittyvään suunnitteluprosessiin? 

– Käynnistyikö yhteistyö oikeaan aikaan? 

– Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnit-

telu / kaavoitusprosessi on edennyt ja mikä on tilanne tällä hetkellä? Jos on 

useampia hankkeita, vertaile niiden etenemisprosesseja. 

–  Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnitte-

lussa / kaavoitusprosessissa on mielestäsi onnistuttu? Mitä olisi voitu tehdä pa-

remmin? 

3. Konsulttisuunnittelijan rooli 

– Oma roolisi malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita koskevassa alueiden 

käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? 

4. Kaivosyhtiön rooli 

– Miten koet kaivosyhtiön roolin malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita kos-

kevassa alueiden käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puo-

let, miten kehittäisit? 

5. Viranomaisohjauksen rooli 

– Miten koet viranomaisohjauksen toiminnan? Hyvät ja huonot puolet? 

– Miten toivoisit viranomaisten kehittävän rooliaan malminetsintä- ja kaivos-

hankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnittelun / kaavoituksen ohjauksessa? 
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6. Suunnittelujärjestelmän rooli 

– Miten nykyinen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä ja siihen sisältyvät me-

nettelytavat mielestäsi soveltuvat malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden 

alueiden käytön suunnittelun ohjaamiseen? Hyvät ja huonot puolet? 

– Miten kehittäisit kaavoituskäytäntöjä ja menettelyjä malminetsintä- ja kaivos-

hankkeen vaiheiden osalta? Miten kaavoitus etenisi optimaalisesti? 

7. Näkemyksiä kaavoitukseen liittyen 

– Tarvitaanko mielestäsi kaavoitusta ylipäätään ohjaamaan malminetsintä- ja 

kaivoshankkeen vaiheita? Onko kaavoitus mielestäsi este vai mahdollistaja? 

– Jos olet toiminut muiden maiden alueiden käytön suunnittelun parissa, mitä 

yllätyksiä, yhtäläisyyksiä tai erilaisuuksia Suomen kaavoituskäytännöissä on 

verrattuna muihin maihin? 

– Muuta kommentoitavaa?  
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Kaivostoimijat 

1. Taustatiedot 

– Nimi, organisaatio 

– Suomalaisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja siihen liittyvien menet-

telytapojen tunteminen 

2. Malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheet ja alueiden käytön suunnittelu 

– Missä malminetsintä- / kaivoshankkeen vaiheessa kaivosyhtiö on tiedottanut 

kuntaa, maakunnan liittoa, ELY-keskusta ja muita osallisia alkaneesta toimin-

nasta? 

– Missä vaiheessa kaivosyhtiö on aloittanut hankkeen alueiden käytön suunnit-

telun? 

– Onko kaivosyhtiö käyttänyt kaavoituskonsulttia tai muuta kaavoitusjärjestel-

mää tuntevaa tahoa apuna alueiden käytön suunnittelussa? 

– Missä vaiheessa kaivosyhtiö on saanut tietää kaavoituksen laadusta, ts. tarvi-

taanko kaavaa vai ei? 

– Kuka teki aloitteen kaavoituksen vireilletulosta tai kaavamuutoksesta? 

– Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnit-

telu / kaavoitusprosessi on edennyt ja mikä on tilanne tällä hetkellä? Jos on 

useampia hankkeita, vertaile niiden etenemisprosesseja. 

–  Miten malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnitte-

lussa / kaavoitusprosessissa on mielestäsi onnistuttu? Mitä olisi voitu tehdä pa-

remmin? 

3. Kaivosyhtiön rooli 

– Oma roolisi malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheita koskevassa alueiden 

käytön suunnittelussa / kaavoituksessa? Hyvät ja huonot puolet, miten kehit-

täisit? 

4. Viranomaisohjauksen rooli 

– Miten koet viranomaisohjauksen toiminnan? Hyvät ja huonot puolet? 

– Miten toivoisit viranomaisten kehittävän rooliaan malminetsintä- ja kaivos-

hankkeen vaiheiden alueiden käytön suunnittelun / kaavoituksen ohjauksessa? 
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5. Suunnittelujärjestelmän rooli 

– Miten nykyinen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja siihen sisältyvät me-

nettelytavat mielestäsi soveltuvat malminetsintä- ja kaivoshankkeen vaiheiden 

alueiden käytön suunnittelun ohjaamiseen? Hyvät ja huonot puolet? 

– Miten kehittäisit kaavoituskäytäntöjä ja menettelyjä malminetsintä- ja kaivos-

hankkeen vaiheiden osalta? Miten kaavoitus etenisi optimaalisesti? 

6. Näkemyksiä kaavoitukseen liittyen 

– Tarvitaanko mielestäsi kaavoitusta ylipäätään ohjaamaan malminetsintä- ja 

kaivoshankkeen vaiheita? Onko kaavoitus mielestäsi este vai mahdollistaja? 

– Jos olet toiminut muiden maiden alueiden käytön suunnittelun parissa, mitä 

yllätyksiä, yhtäläisyyksiä tai erilaisuuksia Suomen kaavoituskäytännöissä on 

verrattuna muihin maihin? 

– Muuta kommentoitavaa? 
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Liite 3 Kyselytutkimuksen saatekirje 
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Liite 4 Kyselytutkimuslomake 
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Liite 6 Kunnan asukasluvun frekvenssi- ja 
prosenttijakaumat 

Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Väestömäärän muutos (n=53)      

Vähenee 11 (61 %) 6 (30 %) 1 (7 %) 18 34 % 

Pysyy samana 4 (22 %) 1 (5 %) 6 (40 %) 11 21 % 

Kasvaa 3 (17 %) 13 (65 %) 8 (53 %) 24 45 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Kaavoitustilanne* (n=53)      

Puuttuu 1 (5 %) 4 (16 %) 2 (11 %) 7 13 % 

Vanhentunut 7 (33 %) 7 (28 %) 6 (32 %) 20 38 % 

Ajantasainen 13 (62 %) 14 (56 %) 11 (58 %) 38 72 % 

Yhteensä 21 (100 %) 25 (100 %) 19 (100 %) 65  

Kaavoituksen hoitaminen* (n=53)      

Omana työnä 1 (6 %) 0 (0 %) 3 (18 %) 4  8 % 

Konsulttityönä 14 (78 %) 9 (45 %) 1 (6 %) 24 45 % 

Omana ja konsulttityönä 3 (17 %) 11 (55 %) 13 (76 %) 27 51 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 17 (100 %) 55  

Konsulttityön käyttö* (n=53)      

Maankäytön ideointiin 7 (11 %) 11 (18 %) 10 (20 %) 28 53 % 

Osallistumisen järjestämiseen 9 (14 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 11 21 % 

Selvitysten laatimiseen 16 (25 %) 17 (28 %) 14 (29 %) 47 89 % 

Vaikutusten arviointiin 16 (25 %) 13 (22 %) 12 (24 %) 41 77 % 

Kaavasuunnitteluun 17 (26 %) 18 (30 %) 12 (24 %) 47 89 % 

Yhteensä 65 (100 %) 60 (100 %) 49 (100 %) 174  
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Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Pääasiallinen yhteistyötaho* 

(n=53) 

     

Luottamushenkilöt 17 (15 %) 14 (10 %) 11 (10 %) 42 79 % 

Poliittiset ryhmät 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 1 2 % 

Maanomistajat 16 (14 %) 20 (14 %) 14 (13 %) 50 94 % 

Asukkaat ja muut alueen 

käyttäjät 

13 (11 %) 17 (12 %) 14 (13 %) 44 83 % 

Järjestöt ja yhdistykset 4 (4 %) 4 (3 %) 8 (7 %) 16 30 % 

Yritykset ja elinkeinoelämä 8 (7 %) 12 (9 %) 12 (11 %) 32 60 % 

ELY-keskus 17 (15 %) 20 (14 %) 13 (12 %) 50 94 % 

Maakunnan liitto 9 (8 %) 9 (6 %) 4 (4 %) 22 42 % 

Muut valtion viranomaiset 7 (6 %) 12 (9 %) 6 (6 %) 25 47 % 

Kunnan muut toimialat 6 (5 %) 14 (10 %) 15 (14 %) 35 66 % 

Konsulttitoimistot 13 (11 %) 12 (9 %) 7 (6 %) 32 60 % 

Naapurikunnat 4 (4 %) 5 (4 %) 3 (3 %) 12 23 % 

Yhteensä 114 (100 %) 139 (100 %) 108 (100 %) 361  

Yhteistyön toimivuus**      

Luottamushenkilöt (n=51)      

Hyvin 11 (61 %) 11 (58 %) 7 (50 %) 29 57 % 

Keskinkertaisesti 6 (33 %) 6 (32 %) 4 (29 %) 16 31 % 

Huonosti 1 (6 %) 2 (11 %) 0 (0 %) 3 6 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (21 %) 3 6 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 14 (100 %) 51  

Poliittiset ryhmät (n=42)      

Hyvin 6 (43 %) 3 (19 %) 3 (25 %) 12 29 % 

Keskinkertaisesti 1 (7 %) 5 (31 %) 4 (33 %) 10 24 % 

Huonosti 4 (29 %) 4 (25 %) 0 (0 %) 8 19 % 

En osaa sanoa 3 (21 %) 4 (25 %) 5 (42 %) 12 29 % 

Yhteensä 14 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %) 42  

Maanomistajat (n=53)      

Hyvin 11 (61 %) 13 (65 %) 10 (67 %) 34 64 % 

Keskinkertaisesti 7 (39 %) 7 (35 %) 4 (27 %) 18 34 % 

Huonosti 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 0 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 1 2 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  
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Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Asukkaat ja muut alueen 

käyttäjät (n=52) 

     

Hyvin 12 (71 %) 16 (80 %) 12 (80 %) 40 77 % 

Keskinkertaisesti 5 (29 %) 4 (20 %) 3 (20 %) 12 23 % 

Huonosti 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 0 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 0 % 

Yhteensä 17 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 52  

Järjestöt ja yhdistykset (n=49)      

Hyvin 9 (50 %) 10 (59 %) 10 (71 %) 29 59 % 

Keskinkertaisesti 5 (28 %) 5 (29 %) 4 (29 %) 14 29 % 

Huonosti 2 (11 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 4 % 

En osaa sanoa 2 (11 %) 2 (12 %) 0 (0 %) 4 8 % 

Yhteensä 18 (100 %) 17 (100 %) 14 (100 %) 49  

Yritykset ja elinkeinoelämä 

(n=51) 

     

Hyvin 16 (94 %) 16 (80 %) 11 (79 %) 43 85 % 

Keskinkertaisesti 1 (6 %) 3 (15 %) 3 (21 %) 7 14 % 

Huonosti 0 (0 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 1 2 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 0 % 

Yhteensä 17 (100 %) 20 (100 %) 14 (100 %) 51  

ELY-keskus (n=53)1      

Hyvin 13 (72 %) 16 (80 %) 5 (33 %) 34 64 % 

Keskinkertaisesti 3 (17 %) 2 (10 %) 8 (53 %) 13 25 % 

Huonosti 2 (11 %) 1 (5 %) 2 (13 %) 5 9 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 1 2 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Maakunnan liitto (n=47)      

Hyvin 12 (71 %) 11 (65 %) 5 (38 %) 28 60 % 

Keskinkertaisesti 1 (6 %) 3 (18 %) 5 (38 %) 9 19 % 

Huonosti 1 (6 %) 1 (6 %) 1 (8 %) 3 6 % 

En osaa sanoa 3 (18 %) 2 (12 %) 2 (15 %) 7 15 % 

Yhteensä 17 (100 %) 17 (100 %) 13 (100 %) 47  

Muut valtion viranomaiset 

(n=46) 

     

Hyvin 10 (67 %) 14 (74 %) 7 (58 %) 31 68 % 

Keskinkertaisesti 3 (20 %) 2 (11 %) 2 (17 %) 7 15 % 

Huonosti 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8 %) 1 2 % 

En osaa sanoa 2 (13 %) 3 (16 %) 2 (17 %) 7 15 % 

Yhteensä 15 (100 %) 19 (100 %) 12 (100 %) 46  
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Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Kunnan muut toimialat 

(n=52)2 

     

Hyvin 11 (65 %) 16 (80 %) 15 (100 %) 42 81 % 

Keskinkertaisesti 4 (24 %) 2 (10 %) 0 (0 %) 6 12 % 

Huonosti 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 2 % 

En osaa sanoa 1 (6 %) 2 (10 %) 0 (0 %) 3 6 % 

Yhteensä 17 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 52  

Konsulttitoimistot (n=50)      

Hyvin 14 (78 %) 14 (74 %) 9 (69 %) 37 74 % 

Keskinkertaisesti 4 (22 %) 3 (16 %) 3 (23 %) 10 20 % 

Huonosti 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8 %) 1 2 % 

En osaa sanoa 0 (0 %) 2 (11 %) 0 (0 %) 2 4 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 13 (100 %) 50  

Naapurikunnat (n=42)      

Hyvin 9 (56 %) 9 (60 %) 4 (36 %) 22 52 % 

Keskinkertaisesti 4 (25 %) 2 (13 %) 1 (9 %) 7 17 % 

Huonosti 1 (6 %) 1 (7 %) 2 (18 %) 4 10 % 

En osaa sanoa 2 (13 %) 3 (20 %) 4 (36 %) 9 21 % 

Yhteensä 16 (100 %) 15 (100 %) 11 (100 %)  42  

Tiedottamismenetelmä* (n=53)      

Kunnan internetsivut 16 (19 %) 18 (19 %)  15 (17 %) 49 92 % 

Hankkeen omat internetsivut 2 (2 %) 6 (6 %) 11 (13 %) 19 36 % 

Kaavoituskatsaus 14 (16 %) 16 (17 %) 13 (15 %) 43 81 % 

Kirje 9 (11 %) 14 (15 %) 11 (13 %) 34 64 % 

Sähköposti 6 (7 %) 3 (3 %) 5 (6 %) 14 26 % 

Lehti-ilmoitus 16 (19 %) 19 (20 %) 15 (17 %) 50 94 % 

Yleisötilaisuus 14 (16 %) 14 (15 %) 10 (11 %) 38 72 % 

Tiedotusvälineet 8 (9 %) 5 (5 %) 7 (8 %) 20 38 % 

Yhteensä 85 (100 %) 95 (100 %) 87 (100 %) 267  

Tuo lisäarvoa*** (n=53)      

Samaa mieltä 13 (73 %) 14 (70 %) 11 (73 %) 38 72 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 4 (22 %) 6 (30 %) 3 (20 %) 13 25 % 

Eri mieltä 1 (6 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 2 4 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

On tasapainossa*** (n=53)      

Samaa mieltä 8 (44 %) 9 (45 %) 7 (47 %) 24 45 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 7 (35 %) 4 (27 %) 17 32 % 

Eri mieltä 4 (22 %) 4 (20 %) 4 (27 %) 12 23 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  
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Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Ei hidasta*** (n=53)      

Samaa mieltä 6 (34 %) 5 (25 %) 7 (47 %) 18 34 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 9 (45 %) 3 (20 %) 18 34 % 

Eri mieltä 6 (33 %) 6 (30 %) 5 (33 %) 17 32 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Helpottaa suunnittelutyötä*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 11 (61 %) 13 (65 %) 11 (74 %) 35 66 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 5 (29 %) 3 (15 %) 2 (13 %) 10 19 % 

Eri mieltä 2 (11 %) 4 (20 %) 2 (13 %) 8 15 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Helpottaa päätöksentekoa*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 13 (72 %) 16 (80 %) 12 (80 %) 41 77 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 4 (22 %) 4 (20 %) 2 (13 %) 10 19 % 

Eri mieltä 1 (6 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 2 4 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Parantaa kaavojen laatua*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 12 (67 %) 15 (75 %) 9 (60 %) 36 68 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 3 (15 %) 5 (33 %) 14 26 % 

Eri mieltä 0 (0 %) 2 (10 %) 1 (7 %) 3 6 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Ei ole lisännyt konflikteja*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 9 (50 %) 10 (50 %) 6 (40 %) 25 47 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 7 (39 %) 5 (25 %) 4 (27 %) 16 30 % 

Eri mieltä 2 (12 %) 5 (25 %) 5 (34 %) 12 23 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Avoimuus on lisääntynyt*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 13 (72 %) 18 (90 %) 14 (94 %) 45 85 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 5 (28 %) 2 (10 %) 0 (0 %) 7 13 % 

Eri mieltä 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 1 2 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  
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Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Tiiviisti mukana***      

Luottamushenkilöt (n=53)      

Samaa mieltä 8 (45 %) 7 (35 %) 5 (33 %) 20 38 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 4 (20 %) 5 (33 %) 15 28 % 

Eri mieltä 4 (23 %) 9 (45 %) 5 (33 %) 18 34 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Osalliset (n=53)      

Samaa mieltä 10 (56 %) 7 (35 %) 6 (40 %) 23 43 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 5 (28 %) 10 (50 %) 4 (27 %) 19 36 % 

Eri mieltä 3 (17 %) 3 (15 %) 5 (33 %) 11 21 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Hyödynnetään tarpeeksi*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 12 (67 %) 11 (55 %) 7 (46 %) 30 57 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 4 (22 %) 6 (30 %) 5 (33 %) 15 28 % 

Eri mieltä 2 (11 %) 3 (15 %) 3 (20 %) 8 15 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

En tarvitse lisäkoulutusta*** 

(n=53) 

     

Samaa mieltä 4 (22 %) 9 (45 %) 9 (60 %) 22 42 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 3 (15 %) 3 (20 %) 12 23 % 

Eri mieltä 8 (45 %)  8 (40 %) 3 (20 %) 19 36 % 

Yhteensä 18 (100 %) 20 (100 %) 15 (100 %) 53  

Kohdistua tavoitteisiin ja 

strategioihin*** (n=51) 

     

Samaa mieltä 12 (70 %) 11 (58 %) 12 (80 %) 35 69 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 4 (24 %) 6 (32 %) 1 (7 %) 11 22 % 

Eri mieltä 1 (6 %) 2 (11 %) 2 (13 %) 5 10 % 

Yhteensä 17 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 51  

Kohdistua yleiskaava-asioihin*** 

(n=52) 

     

Samaa mieltä 16 (89 %) 18 (95 %) 14 (93 %) 48 92 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 1 (6 %) 1 (5 %) 1 (7 %) 3 6 % 

Eri mieltä 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 2 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 52  

      

      

      

      

      



 

268 

Muuttuja Enintään 6000 

asukasta 

6001–20 000 

asukasta 

Yli 20 001 

asukasta 

Yhteensä % 

vastanneista 

Kohdistua asemakaava-

asioihin*** (n=52) 

     

Samaa mieltä 13 (72 %) 17 (90 %) 14 (93 %) 44 85 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 5 (28 %) 2 (11 %) 1 (7 %) 8 15 % 

Eri mieltä 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 0 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 52  

Kohdistua kunnan muihin 

toimialoihin*** (n=51) 

     

Samaa mieltä 11 (65 %) 15 (79 %) 9 (60 %) 35 69 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (35 %) 4 (21 %) 5 (33 %) 15 29 % 

Eri mieltä 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 1 2 % 

Yhteensä 17 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 51  

Osalliset ymmärtävät*** (n=52)      

Samaa mieltä 3 (17 %) 4 (21 %) 3 (20 %) 10 19 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 9 (50 %) 8 (42 %) 2 (13 %) 19 37 % 

Eri mieltä 6 (34 %) 7 (37 %) 10 (66 %) 23 44 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 52  

Päättäjät ymmärtävät*** (n=52)      

Samaa mieltä 8 (45 %) 3 (16 %) 3 (20 %) 14 27 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 6 (33 %) 9 (47 %) 3 (20 %) 18 35 % 

Eri mieltä 4 (23 %) 7 (37 %) 9 (60 %) 20 38 % 

Yhteensä 18 (100 %) 19 (100 %) 15 (100 %) 52  

*Kysymyksessä sai valita useita vastausvaihtoehtoja. 

**Kysymys oli viisiportainen Likertin asteikko (Erittäin huonosti–Erittäin hyvin), jossa oli kuudentena 

vastausvaihtoehtona En osaa sanoa. Analyysissä on yhdistetty asteikot 1 ja 2 (Huonosti) sekä 4 ja 5 

(Hyvin). 

***Kysymys oli viisiportainen Likertin asteikko (Täysin eri mieltä–Täysin samaa mieltä). Analyysissä on 

yhdistetty asteikot 1 ja 2 (Eri mieltä) sekä 4 ja 5 (Samaa mieltä). 
1Tilastollisesti merkitsevä (p=0,013), kun p on alle 0,05. 
2Tilastollisesti merkitsevä (p=0,013), kun p on alle 0,05. 
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Liite 7 PUDAS-palautelomake työpaja 2 
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Liite 8 PUDAS-palautelomake työpaja 4 
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