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Johdanto
Luonnonsuojelu ja ympäristöarvot ovat jatkuvasti esillä nykypäivän maailmassa. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan pitäisi keksiä ympäristöystävällisempiä keinoja toimia elinympäristössään. Samalla ihmisten elinympäristöä täytyy laajentaa, sekä
kehittää vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi kasvavan väestön tarpeisiin (World
Population… 2017). Tämä tarkoittaa usein uusien alueiden ottamista ihmisen käyttöön
ja ympäristön muokkaamista. Suomen maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on rakentaa ja käyttää alueita niin, että ne tarjoavat hyvän elinympäristön (Maankäyttö- ja
rakennuslaki 1999). Lisäksi se pyrkii edistämään sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Näiden tekijöiden välille voi kuitenkin syntyä
erilaisia ristiriitoja, sillä kaikkien näkökulmien huomioon ottaminen on haasteellista.
Tällöin esimerkiksi maankäytölliset ja ympäristölliset arvot voivat olla ristiriidassa.
Maankäytön suunnitteluprosessien aikana kohdataankin usein erilaisia konflikteja (Peltonen et. al. 2006: 8-9). Tässä tutkielmassa selvitän, mitkä asiat aiheuttavat näitä maankäytön ja ympäristönsuojelun välisiä konflikteja ja millaisia vaikutuksia niillä on maankäytön ratkaisujen kannalta. Esille nousevat etenkin ympäristön arvot, ihmisten identiteetti ja paikan kokeminen. Havainnollistan asiaa tarkastelemalla Kuopiossa sijaitsevan
Puijon alueen tilannetta. Puijo on noin 2,5 kilometriä Kuopion keskustasta sijaitseva
660 hehtaarin alue, josta suurin osa on metsää (Puijon alue). Metsäalasta osa on suojeltua aluetta. Samalla Puijolla sijaitsee erilaisia maankäyttömuotoja, kuten laskettelurinteitä, ulkoilureittejä ja hotelli, joiden kehittämiselle ja laajentamiselle on muun muassa
taloudellisia intressejä. Alue on asukkaille merkityksellinen virkistymiskohde ja tärkeä
maamerkki Kuopiossa. Siten siihen liittyy monia erilaisia näkökulmia ja arvoja, jotka
tekevät Puijon maankäytön suunnittelusta ja suojelusta hankalan yhdistelmän.
Maankäytön konflikteista on löydettävissä yleispiirteistä tutkimusta (esim. Cox &
Johnston 1982; Goetz ym. 2005). Paikallisten maankäytön ja ympäristönsuojelun välisten konfliktien syvällisempi ymmärtäminen on tärkeää, jotta maankäytön toteuttaminen
ottaisi paremmin kaikkien osapuolien mielipiteet huomioon. Muuten suunnittelussa voidaan painottaa esimerkiksi liikaa taloudellisia arvoja ja unohtaa ympäristön muut arvot.
Tämän työn väittämänä on, että ympäristönsuojelulliset ja maankäytölliset tekijät ovat
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usein ristiriidassa keskenään, koska ne vievät yleensä tilaa toisiltaan. Tutkielman alussa
määrittelen maankäytön ja konfliktin termit. Tämän jälkeen luon teoreettisen kehyksen
maankäytön ja ympäristönsuojelun konfliktien ympärille, jonka pohjalta käsittelen lopuksi Puijon aluetta.

2. Maankäyttö
Maankäytölle on luotu useita erilaisia määritelmiä, mutta yhden tulkinnan mukaan
maankäytöllä tarkoitetaan kaupungin toimintojen, kuten asuinalueiden ja vapaaajanviettoalueiden, spatiaalista jakautumista (Chapin Jr. 1965: 3). Suunnittelulla taas
pyritään arvioimaan, miten aluetta tulisi kehittää, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen toimintaympäristön, taloudellisen käytön sekä tulojen ja menojen tasapainon (Chapin Jr. 1965: 355). Kysymys on siis siitä, kuinka jokin maa-ala jaetaan eri maankäyttömuotojen välillä (Goetz ym. 2005: 1–3). Maankäyttö on monimutkainen ja laaja kokonaisuus, koska suuri osa ihmisen alueellisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta voidaan
luokitella sen alle. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ruuan tuotanto, liikenne ja vihreät
tilat. Kokonaisuutta monimutkaistaa myös julkisen ja yksityisen sektorin kilpailevat
näkökulmat. Chapin Jr:n (1965: 371) mukaan maankäytön alueet voidaan yleispiirteisesti jakaa työskentelyn, vapaa-ajan ja asumisen alueisiin. Tässä työssä maankäyttö tarkoittaa ihmisen muokkaamaa ympäristöä eikä sisällä suojeltua ympäristöä, jota käsitellään erillisenä kokonaisuutena.
Maankäytön tulisi kokonaisuutena ottaa huomioon ihmisten ja yritysten perustarpeet,
sekä kiinnostuksen kohteet tasapuolisesti (Chapin Jr. 1965: 359). Maankäytön ja sen
muutoksen yhteiskunnalliselle kiinnostukselle on monia syitä (Goetz ym. 2005: 1–3).
Se määrittää, missä ja miten yhteiskunnat kehittyvät ja kuinka ihmiset elävät, virkistäytyvät ja työskentelevät. Yksilöiden ja yhteisöjen riippuvuussuhde ja eri valintojen vaikutukset toisiin toimijoihin tekevät maankäytöstä tärkeän poliittisen kohteen (Goetz ym.
2005: 2–3). Uuden valtatien rakentaminen on esimerkki näkökulmien eroavaisuuksista.
Yleisesti se vähentää onnettomuuksien määrää ja lyhentää matkustamiseen käytettyä
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aikaa. Toisaalta valtatien rakentaminen vaikuttaa luonnonympäristöön esimerkiksi hajottamalla ekosysteemejä, sekä levittämällä esikaupunkialueita.

3. Maankäytön konflikti
Maankäytön konfliktit syntyvät ihmisryhmien vuorovaikutuksessa (Havel 1986: 147).
Näillä ryhmillä intressit maankäytön toteuttamisesta eroavat toisistaan. Maankäytön
konfliktit ovat Peltosen ym. (2006: 8) mukaan suunnitteluprosessin pysäyttäviä ja vakavia näkökulmien eroavaisuuksia, jotka aiheuttavat eri toimijoiden välille erimielisyyksiä. Määritelmä ei huomioi tällöin normaaleja, maankäytön suunnittelussa aina ilmeneviä eroja näkemyksissä. Konfliktin ilmenemiselle ei ole määritelty tiettyä tapaa, vaan se
voi tulla esille esimerkiksi suunnittelun keskeyttävien valituksien, kannanottojen tai
mielenilmauksien kautta. Eri maankäyttömuodot eivät ole yhtä alttiita aiheuttamaan
konflikteja, vaan se on tilannekohtainen asia, mikä riippuu paikasta, suunnittelun tasosta
ja suunnittelukysymyksestä (Peltonen ym. 2006: 9–12). Tämä johtuu paikkojen ja ihmisten erilaisuudesta. Eri toimijoita, joiden näkemykset eroavat toisistaan, voivat olla
esimerkiksi kunta, asukkaat, ympäristöviranomainen tai maanomistaja. Tämä tutkielma
käsittelee kahden toimijaryhmän, ympäristönsuojelijoiden ja rakentamista suunnittelevien sekä kannattavien, välisiä konflikteja.
Erilaisilla maankäytön ratkaisuilla voi olla sosiaalisia, terveydellisiä ja ekosysteemillisiä
vaikutuksia (Goetz ym. 2005: 1–3). Maankäyttöön kohdistuvat erilaisten kohderyhmien
eroavat näkökulmat aiheuttavat erityylisiä konflikteja. Kysymyksenä voi olla mikä tahansa maankäyttöön liittyvä asia, kuten asuinalueen rakentaminen, maaperän pilaantuminen rakentamisen takia tai segregaatio. Peltosen ym. (2006: 31–32) tutkimuksen mukaan konflikteja aiheutuu eniten asiakysymyksien eli käsiteltävän asian takia. Historiallisesti merkittäviä konflikteja on muodostunut maankäytön ja ympäristönsuojelun välille (Hanley & Watson 2005: 21–22). Esimerkiksi maanviljely on ravinnon tuottajana
ihmiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää. Toimiakseen se tarvitsee kuitenkin alueita,
joilta luonnontilainen ympäristö häviää ja ympäristön laatu heikkenee. Teknologisella
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kehityksellä on ollut konfliktia vahvistava vaikutus, koska esimerkiksi torjunta-aineilla
on ympäristölle negatiivinen vaikutus.
Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä Peltosen ym. (2006) tutkimus käsittelee suomalaisia
maankäytön konflikteja ja se on tehty osana tutkimushanketta, jossa on tarkasteltu yhdyskuntasuunnittelun konfliktien ominaisuuksia ja selvitetty, miten niiden kanssa toimintaa voitaisiin parantaa. Aineisto heidän tutkimukseen on kerätty tekemällä kyselyjä
maankäytön toimijoille, kuten kaavoittajille. Sen pohjalta Peltonen ym. (2006) tarkastelevat miksi näiden toimijoiden mielestä konflikteja aiheutuu ja miten niitä voitaisiin
ehkäistä ja ratkaista. Lisäksi he tarkastelevat alueellisia esimerkkejä, joista Kuopion
Pihlajaharjun aluetta koskeva osuus on erityisesti Puijoa käsiteltäessä tärkeä. Peltosen
ym. (2006) tutkimusta käsiteltäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että se perustuu pääosin
suunnittelu- ja kunnan viranomaisille tehtyyn kyselyyn, kun taas ympäristötoimijoiden
osuus on pieni. Lisäksi kyselyyn on vastannut kansalaisjärjestöjen edustajia, mutta
myös niiden osuus on pieni. Myöskään ei ole tietoa minkä suuntauksen edustajia nämä
järjestöt edustavat. Näiden asioiden takia näkökulma ei ole täysin kattava, mutta antaa
viranomaisten näkökulman konflikteihin johtavista asioista.
Maankäytön asiakysymysten lisäksi myös suunnittelun menettelytavat aiheuttavat konflikteja, mutta eivät ole niin yleinen syy. Menettelytavoilla tarkoitetaan suunnittelijoiden
ja viranomaisten toimintaa, kuten osallistamista ja tiedottamista prosessin aikana. Asiakysymysten asemaa suhteessa menettelytapoihin vahvistaa, ettei Peltosen ym. (2006:
31) tutkimuksen kyselyyn vastanneilla ollut mielipide-eroja sen vaikutuksista. Vastaavasti menettelykysymysten kohdalla eroja oli erikokoisten kuntien sisällä ja välillä sekä
eri hallinnon tasoilla. Pienemmissä kunnissa menettelytavat eivät kyselyyn vastanneiden
mukaan aiheuttaneet koskaan ongelmia, kun taas isommissa kunnissa ne ovat ainakin
joskus konfliktien syynä. Pienemmissä kunnissa 13 % vastaajista koki menettelytapojen
aiheuttavan konflikteja usein, mutta valtiontasolla tämä prosentti oli 22. Asiakysymykset siis aiheuttavat konflikteja tasaisemmin eri tasoilla.
Toimijoiden välillä konflikteja maankäytön suunnittelussa aiheuttaa erilaiset mielipiteet
esimerkiksi taloudellisista ja poliittista tavoitteista (Peltosen ym. 2006: 25–34). Varsinkin isommissa kunnissa nämä aiheuttavat tutkimuksen mukaan usein ongelmia. Kon-
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fliktien riskiä lisää maankäytön suunnittelun sulkeutuneisuus, jolloin ihmiset kokevat
luottamuspulaa viranomaisia ja suunnittelijoita kohtaan. Suunnittelun aikana ilmenevät
väärinkäytökset saavat ihmiset kokemaan itsensä väärin kohdelluiksi ja yksityisen edun
huomiotta jättämiseksi, jolloin he alkavat vastustaa projektia. Mitä kauemmas ihmisten
kokemasta ideaalitasosta maankäytön suunnitteluprosessi menee, sitä enemmän konflikteja aiheutuu. Varsinaista epäluottamusta voivat lisätä esimerkiksi poliittiset vaikuttimet, väärään suunnittelun aikaan ilmenevät tekijät ja suunnittelijoiden epäasianmukaiseksi koetut tavat. Muita syitä on esimerkiksi tiedon laadun heikkous, viranomaisten
yksipuolisuus, yhteiskunnallinen eriarvoisuus sekä väärinymmärrykset, mutta niitä ei
koettu lähellekään yhtä tärkeiksi kuin ympäristö- ja talousarvoja.
Peltosen ym. (2006: 21–22) tekemän kyselyn perusteella vähiten konflikteja aiheutuu
pienissä ja vähäisiä muutoksia aiheuttavissa suunnitelmissa, jotka kohdistuvat esimerkiksi alueille, joilla ei ole merkittävää luontoarvoa. Helpoimpia maankäytön suunnittelukohteita ovat “epäpaikat” eli paikat, joilla ei ihmisten elämässä ole merkitystä. Tällöin
mahdollisuus yhteneväisille mielipiteille on suurin. Tutkimuksen mukaan eniten konflikteja taas aiheutuu suurista ympäristöhaittoja aiheuttavista projekteista, kuten liikenneväylistä ja tehtaista, sekä viher- ja virkistysalueilla tapahtuvasta täydennysrakentamisesta (Peltonen 2006: 25–29).

4. Maankäytön ja ympäristönsuojelun väliset konfliktit
Luontoalueiden kohdalla konflikteja aiheutuu helposti, koska niihin liittyy vahvoja
eroavaisuuksia ihmisten arvoissa, suojeluhaluissa ja ideologioissa (Peltonen 2006: 26).
Peltosen ym. (2006: 34) kyselyyn vastanneista 85 % pitää keskeisenä uusia konflikteja
jatkuvasti tuottavana tekijänä taloudellisten arvojen ja ympäristöarvojen ristiriitaa.
Muilla muuttujilla ei näiden arvojen kohdalla ollut merkitystä, eli toimijat jakautuvat
suojelua ja rakentamista kannattaviin. Teemoja ovat tällöin esimerkiksi Natura 2000alueiden suojelu ja käyttäminen. Ristiriidan tiimoilta on kehitetty erilaisia nykyaikaisia
talouden ja ympäristön yhteistyötä edistäviä tekijöitä, kuten ekotehokkuus (Peltonen
ym. 2006: 34). Niillä pyritään kehittämään yhteisten tavoitteiden kehittämistä.
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Maankäytön lisääntymistä ja sen vaikutuksia ympäristöön, kuten metsien häviämistä ja
vesistöjen saastumista, on pidetty uhkana ympäristölle (Marshall & Shortle 2005: 61–
62). Maankäytön muutoksen vaikutukset voidaan jakaa lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin
vaikutuksiin (Marshall & Shortle 2005: 62–63). Lyhytaikaiset vaikutukset ovat sellaisia,
jotka ilmenevät heti muutoksen tapahduttua ja pitkäaikaisten vaikutusten voidaan odottaa tapahtuvan ajan kuluessa ja muutoksen vakiintuessa. Esimerkiksi metsän hakkaaminen on heti ilmenevä muutos, kun taas ravinteiden lisääntynyt kulkeutuminen ja vesistön rehevöityminen on ajan kuluessa tapahtuva muutos. Kohteen sijainti ja ihmisten
toiminnan kehittyminen vaikuttavat siihen, millaiset vaikutukset maankäyttömuodolla
on ympäristöönsä.
Rakentaminen muuttaa veden laatua ja kiertokulkua ja sillä voi olla vaikutusta koko
järjestelmälle, koska veden virtaus ja siten esimerkiksi eroosio muuttuvat (Marshall &
Shortle 2005: 65–68). Likaisemman veden mukana erilaisia saasteita kulkeutuu enemmän vesistöihin. Rakennetut alueet vähentävät luonnon monimuotoisuutta pienentämällä elinalueiden pinta-alaa ja huonontamalla jäljelle jääneiden laatua. Riskinä on lisäksi
elinympäristöjen pirstaloituminen ja kasvulle huonompien metsien reuna-alueiden lisääntyminen. Nämä johtavat ympäristön tarjoamien ekosysteemipalvelujen köyhtymiseen. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon ekosysteemien prosesseja ja vaikutuksia, jotka ylläpitävät ja täydentävät ihmisten elämää (Daily 1997: 3). Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi ravinto, energiamateriaali, ilmansaasteiden sitominen ja luonnon
rauhoittava vaikutus. Sama alue ei kuitenkaan usein voi tuottaa kaikkia ekosysteemipalveluita, vaan niiden hyödyntämiseen vaikuttaa ihmisten arvottaminen, jota käsitellään
myöhemmin tarkemmin.
Oleellista maankäytön muuttumisen vaikutusten tarkastelulle on tuntea järjestelmien
erot ja reaktiot eri muutoksille (Marshall & Shortle 2005: 70). Järjestelmät eivät toimi
suljettuina yksikköinä vaan muutos toisessa järjestelmässä voi muuttaa toisen toimintaa.
Tämä vaikutus on mahdollinen kaikessa maankäytössä, esimerkiksi asuinalueen ympäristön maankäytöllä on vaikutusta asuntojen arvoon (Ready & Abdalla 2005). Sitä voi
laskea esimerkiksi uuden valtatien rakentaminen, koska se aiheuttaa melua, saasteita ja
levottomuutta. Vastoin rauhalliset luonnonalueet vaikuttavat Readyn ja Abdallan (2005)
mukaan positiivisesti asuntojen arvoon, koska ne nostavat viihtyisyyttä ja ovat ihmisten
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arvostuksessa. Maankäytöllä voi siis olla vaikutusta esimerkiksi ihmisten ja yritysten
sijoittumiseen, mikä taas vaikuttaa alueelliseen talouteen (Herr 1982: 28). Taloudelliset
tekijät voivat kannustaa julkista sektoria suuntaamaan päätöksiään tiettyyn suuntaan.
Kuten aikaisemmin mainittu, talouden perusteella tehdyt päätökset ovat usein ristiriidassa suojelullisten arvojen kanssa. Toisaalta julkisella hallinnolla on mahdollisuus hallita ja estää maankäyttöä, jolla on liikaa negatiivisia vaikutuksia (Herr 1982: 33–34).
Ilman tätä sääntelyä yksityiset toimijat luultavasti tekisivät tehokkuutta tavoitellessaan
päätöksiä taloudellisiin arvoihin tukeutuen, jolloin ympäristölliset arvot kärsisivät.
Ympäristönsuojelun painoarvoa suunnittelussa lisää sen takana oleva lainsäädäntö, joka
tukee ympäristösuojelun näkökulmaa ja vahvistaa näin suojelijoiden asemaa maankäytön suunnittelussa. Yksi tärkeä keino on ympäristövaikutusten arviointi, mikä pyrkii
selvittämään maankäytön todelliset vaikutukset ympäristöön (Peltonen ym. 2006: 57).
Etenkin Natura-2000 alueille tai niiden läheisyyteen sijoittuville maankäytön hankkeille
on suoritettava vaikutusten arviointi (Kärkkäinen & Grönlund 2007: 33). Se voi antaa
lisäargumentteja joko suojelijoille tai rakentajille riippuen, millaisia vaikutuksia ympäristölle syntyy. Ympäristövaikutusten ollessa merkittävät, voivat ympäristönsuojelijat
tukeutua arvioinnin taakse. Taas vaikutusten jäädessä pieniksi, voi rakentaja perustella
helpommin, ettei maankäytön muutokselle ole estettä. Maankäytön suunnittelijan käytännön ongelma onkin, kuinka maankäytön politiikalla voidaan saavuttaa tuki ja yhteisymmärrys yksityisten ja ympäristönsuojelullisten arvojen ollessa ristiriidassa (Pfeffer
ym. 2005: 159). Alueiden rajallisuus kuitenkin tekee maankäytön kompromissiratkaisuista vaikeita. Jokainen maankäyttömuoto tarvitsee tilaa ja samalla paikalle ei lähtökohtaisesti voi tehdä muuta (Chapin Jr. 383–456). Esimerkiksi tietyllä paikalla voi olla
vain puistoalue tai rakennuksia. Lopulta konfliktin vaikutuksesta maankäytön suunnitelmat saattavat muuttua, pysyä ennallaan, tai loppua kokonaan (Peltonen ym. 2006:
40–41).
Väestönkasvu ja kaupunkien leviäminen ovat yleensä maankäytön ympäristöllisten konfliktien aiheuttajia, koska kaupunki valtaa maanviljelyn tapaan luonnonympäristöjä
(Barnard 2005: 25–26). Viheralueiden uhkana on myös usein kaupungin tiivistyminen,
jolloin niiden tilalle rakennetaan muita yhteiskunnan toimintoja (Kopomaa & Peltonen
2008: 12). Kaupunkien väkiluvun ja varallisuuden kasvaessa kiinnostus hyödyntää lähi-
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alueita kasvaa (Deller 2005: 73). Ihmiset tarvitsevat asuinalueita ja erilaisia kaupunkien
tarjoamia palveluita. Painetta kasvaa ja kehittää lähialueita lisää rakennetun alueen tuottamat suuremmat tulot suhteessa luonnonympäristöön. Väestönkasvun kokonaisvaikutus
tähän riippuu yleisistä asumis- ja palveluvaatimuksista (Barnard 2005: 25–26). Jos ihmiset haluavat asua kerrostaloissa, voi kaupunki kasvaa ylöspäin, jolloin se ei vie niin
paljoa uusia alueita. Jos taas ihmiset haluavat asua lähiöissä omakotitaloissa, pitää kaupungin levitä asuinalueiden tarjoamisen mahdollistamiseksi.
Samoin lisääntyvä julkisten palveluiden ja virkistäytymisalueiden tarve kasvattaa uusien
alueiden käytön tarvetta. Esimerkiksi Barnardin (2005: 26) mukaan Yhdysvalloissa ihmiset ovat muuttaneet suurissa määrin kaupunkeihin, mutta samalla asuttaneet lähialueita. Tällöin kaupunki on levinnyt ja ottanut käyttöönsä entisiä maaseutuja ja näin asukastiheys on laskenut. Myös yritysten sijoittuminen, teknologinen kehitys ja julkiset investoinnit vaikuttavat osaltaan kaupungin leviämiseen. Esimerkiksi taloudellisen toiminnan
levittäytyminen kaupungin keskustasta eri alueille, on kannustanut lähiöihin muuttamiseen (Barnard 2005: 30–33). Sama vaikutus on myös esimerkiksi liikenneteknologian
kehittymisellä, joka helpottaa kauempaa liikkumista. Viestintäteknologian kehittyminen
taas vähentää ihmisten riippuvuutta keskustoista esimerkiksi etätyömahdollisuuden
kautta. Etätyömahdollisuus voi lisätä haja-asutusta ja vapaa-ajan liikkumisen tarvetta ja
näin kumota kotona työskentelystä saadun ympäristöllisen hyödyn (Sairinen ym. 2006:
214). Koska asuminen kauempana keskustasta on halvempaa, muuttavat ihmiset mielellään sinne (Barnard 2005: 34). Samalla he voivat asua isommissa taloissa, jotka vaativat
enemmän maa-alaa. Yhteiskunnallinen sosioekonominen luokka voi vaikuttaa konfliktien syntymiseen, sillä eri luokkien edustajilla voi olla erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa
tai esimerkiksi muuttaa ympäristöön liittyvän negatiivisten ulkopuolisvaikutusten ilmennyttyä (Knox 1982).
Maankäytöllä on erilaisia ulkopuoleisvaikutuksia, jotka vaikuttavat eri asioihin eri tavalla ja joita ihmiset tulkitsevat eri tavoilla (Cox & Johnston 1982: 4). Positiivisten vaikutusten lisäämisellä on konflikteja vähentävä vaikutus, kun taas negatiivisilla on konflikteja lisäävä vaikutus. Ihmiset arvottavat eri paikkoja myös niiden saavutettavuuden
perusteella (Knox 1982: 63). Saavutettavuuden muutoksen seurauksena jollekin henkilölle maankäytöllisesti tärkeästä paikasta voi tulla hankalasti saavutettava, mikä voi
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omalta osaltaan aiheuttaa konflikteja. Esimerkiksi metsän hakkaaminen asuinalueen
rakentamiseksi voi muuttaa lähimpänä sijaitsevan ulkoilualueen paikkaa kilometreillä,
jolloin sen saavutettavuus heikkenee. Reaktiota vahvistaa ulkopuolisvaikutukseltaan
negatiivisen maankäyttömuodon, kuten valtatien, rakentaminen, koska se lisää alueellisen konfliktin riskiä. Maankäytön muutoksen sijainnilla on myös vaikutusta konfliktien
sijoittumisen kannalta, sillä usein lähialueiden ihmiset vastustavat muutosta enemmän
kuin kauempana asuvat. Tätä kutsutaan NIMBY-ilmiöksi ja sillä tarkoitetaan tilannetta,
jossa ihmiset vastustavat lähialueille suunniteltuja haitallisiksi tai epämiellyttäväksi
koettuja hankkeita (Kopomaa & Peltonen 2008: 9). Tyypillistä ilmiölle on myös, että
vastustettavien hankkeiden ajatellaan voitavan sijoittaa jonnekin muualle, kuin omaan
elinympäristöön. Tällaisen reaktion taustalla voi olla esimerkiksi pelko ympäristöriskeistä tai epäluottamus suunnittelijoita kohtaan. Todelliset ympäristövaikutukset eivät
siis välttämättä kokonaisuudessaan välttämättä haittaa, kunhan ne eivät tule oman elinalueen lähelle. Vastustamisen perustana voi tällöin olla periaatteellinen rakentamisen
vastustaminen, mikä ei perustu sinällään mihinkään haittaan, kuten viihtyisyyden vähentymiseen (Peltonen 2008: 190). NIMBY-ilmiö ei ole menetelmänä ongelmaton, mutta on kuitenkin hyvä väline konfliktien kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä (Peltonen
ym. 2006: 57; Peltonen 2008: 207).
On myös hyvä huomata, että ympäristöpolitiikan toteuttaminen voi itsessään aiheuttaa
konflikteja (Haverinen 2006). Ihmiset myös vastustavat maankäytön ratkaisuja, joilla on
ajateltu olevan positiivinen vaikutus ympäristölle (Kopomaa & Peltonen 2008: 14).
Esimerkiksi tuulivoimaloilla on ollut tällainen vaikutus. Maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen eivät siis ole ainoita konflikteja synnyttäviä tekijöitä, vaan myös suojelu voi
olla niiden aiheuttaja. Taustalla olevat arvot ja intressit määrittävät, aiheuttaako suojelu
vai rakentaminen konfliktin. Ihmisten arkielämän käsitykset vaikuttavat tähän, joten
niitä tulisi pyrkiä ymmärtämään ja ottamaan huomioon suunnittelussa entistä paremmin.
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4.1 Arvot
Ympäristön arvottamisessa kysymyksenä voi olla esimerkiksi, hakataanko vai suojellaanko metsää. Tätä arvokysymystä maankäytön suunnittelussa ei pysty välttämään.
Usein valinnan perusteena on ollut arvokkaimpana pidetty ratkaisu, jolloin päätös on
ollut ympäristönsuojelijoiden kannalta epämieluisa. Jos ekosysteemipalveluiden sosiaalisia hyötyjä ei tunneta tai ne ovat ulkoistettu maankäytön suunnittelusta, annetaan alue
esimerkiksi asuinalueeksi liian helposti (Goulder & Kennedy 1997: 28). Goulderin ja
Kennedyn (1997: 42) mukaan monet tärkeistä ympäristön tarjoamista eduista ovat julkisia, eikä mitattavissa markkina-arvoilla
Lopullinen arvovalinta riippuu näkökulmasta. Utilitaristisesta lähtökohdasta ympäristöä
tarkastellaan hyötyjen ja kulujen perusteella (Goulder & Kennedy 1997: 24–27). Tällöin
ympäristöä käytetään niin, että se tuottaa eniten hyötyä ja mielihyvää ihmisille. Biosentrinen näkökulma taas asettaa ympäristön arvon samalle viivalle ihmisen arvon kanssa.
Tällöin päätöksenteossa tulisi huomioida ihmisen lisäksi myös luonnon näkökulma.
Holmes Rolston III (1997) on jakanut ihmisen luonnolle antamat arvot kymmeneen eri
kohtaan. Niitä ovat taloudellinen, elämän ylläpidollinen, ajanvietteellinen, tieteellinen,
esteettinen, elämällinen, monimuotoisuuden ja yhtenäisyyden, vakauden ja spontaaniuden, dialektinen ja sakramentillinen arvo. Näistä seitsemän ensimmäistä ovat tämän
tutkielman kannalta oleellisia. Huomattavaa on, että vain taloudellinen arvo tarkastelee
ympäristöä resurssina. Taloudelliset tekijät yhdistävät paikallisen talouden laajempaan,
alueelliseen ja valtiolliseen talouteen ja ovat merkittävä kokonaisuus, jotka määrittävät
maankäytön muodostumista ja jakautumista (Chapin Jr. 1965: 7-8). Taloudellisesta näkökulmasta maankäyttöä tarkastelevat näkevät maa-alan rahaa tuottavana markkinahyödykkeenä. Maalla nähdään olevan arvoa, koska se voi tuottaa tuloja tulevaisuudessa.
Tällöin maalla nähty rahallinen arvo vaikuttaa siihen, millaiseen käyttöön se halutaan.
Elämän ylläpidollisen, ajanvietteellisen, tieteellisen, esteettisen, elämällisen ja monimuotoisuuden arvojen näkökulmasta ympäristöllä on ihmiselle arvoa talouskäytön ulkopuolella. Tämä kuvaa ympäristön kaksijakoista roolia. Ihminen pitää esimerkiksi ympäristön esteettisestä olemuksesta ja luonnossa liikkumisesta, mutta samalla tarvitsee
ympäristön tarjoamia alueita ja taloudellisia resursseja. Näistä Rolston III:n (1997) ar-
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voista osa on kuitenkin vaikeasti perusteltavissa ja määriteltävissä, jolloin ne saattavat
jäädä helposti taloudellisten arvojen varjoon. Varsinkin esteettinen arvo on yksilöllinen
ja kokemuksellinen (Vihanninjoki 2015), jonka perusteleminen maankäytön suunnittelussa voi olla vaikeaa. Erilaiset esteettiset käsitykset tekevät aluekohtaisista näkemyksistä entistä monimutkaisempia, eli herkempiä konflikteille. Esteettinen kokemus onkin
läheisessä suhteessa paikkaan, jonka ominaisuuksia jokainen henkilö arvottaa eri tavoin
(Vihanninjoki 2015: 72).
Chapin Jr. (1965: 21–22) on Rolston III:n (1997) kanssa samoilla linjoilla siitä, että taloudelliset tekijät eivät ole ainoita maankäytön määrittäjiä, vaan myös sosiaaliset tekijät
muokkaavat sitä. Nämä sosiaaliset tekijät määrittävät ihmisten käyttäytymistä, henkilökohtaisia arvoja ja vuorovaikutusta. Tutkijat ovatkin kehittäneet urbaanin ekologian
suuntauksen, joka tutkii ihmisten adaptaatiota eli sopeutumista kaupunkeihin. Ongelmana tämän kohdalla on kuitenkin taloudellisten tekijöiden vaikutus myös siihen. Ihmiset kuitenkin toimivat arvojensa ja käsityksiensä perusteella (Chapin Jr. 1965: 29–32).
Ne määrittävät, mitä kukin yksilö tarvitsee ja haluaa elinympäristöltään. Erilaiset tarpeet
ja halut omaavat henkilöt jakautuvat omiin ryhmiin. Maankäytön suunnitelmat saattavat
tuottaa näiden ryhmien kannalta haluttuja tai epätoivottuja seurauksia. Mitä suurempi
ryhmä jakaa samat tavoitteet ja arvot, sitä suurempi merkitys niillä on maankäytön kannalta. Chapin Jr. (1965: 32) käyttää tästä termiä massa-arvo. Toisin sanoen, mitä suurempi massa-arvo on, sitä enemmän ryhmällä on yleensä valtaa maankäytön suunnittelussa. Erillisenä massa-arvojen osana maankäytön suunnittelussa tulisi ottaa huomioon
yleinen etu, mikä sisältää terveyden, turvallisuuden ja yleisen hyvinvoinnin (Chapin Jr.
1965: 39). Sen avulla pyritään parantamaan alueen asuttavuutta ja vaikutelmaa. Yleisen
edun tavoittelu siis kannustaa suunnittelevia toimielimiä toimimaan oikeellisesti sekä
yhdistämään eri taloudelliset ja sosiaaliset tekijät toisiinsa.

4.2 Paikan kokeminen ja identiteetti
Maankäyttö vaikuttaa ihmisiin arvojen ja elämänlaadun, kuten asuntojen ja työpaikkojen, lisäksi paikkaan liittyvien tunteiden ja kiintymyksen kautta (Stedman 2005: 95).
Nämä seikat muodostuvat erilaisten aistimusten välityksellä ja vaikuttavat ihmisten to-
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dellisuuden kokemukseen, jonka perusteella he tulkitsevat tilaa ympärillään (Tuan
1997: 8-12). Näin tila koetaan paikasta ja sen objekteista riippuen eri tavoin. Paikkaan
liittyvät tunteet vaikuttavat siihen, millaisena ihmiset paikan haluavat tulevaisuudessa
nähdä sekä mitä, ja kuinka paljon paikka yksilöille ja ryhmille merkitsee (Stedman
2005: 95–97). Esimerkiksi ihmiset tarkastelevat tilaa avoimuuden näkökulmasta (Tuan
1997: 51–61). Muun muassa metsät tarjoavat ihmisille avoimia alueita, joissa voi tuntea
itsensä vapaaksi ja harjoittaa monenlaista toimintaa. Samalla metsistä saa alueita ihmisen toiminnoille, kuten asumuksille. Maankäyttö voi kuitenkin muuttaa negatiivisesti
tätä avoimuuden tunnetta. Luonnosta pitävien ihmisten mielestä luonnon tuhoaminen ja
rakentaminen hävittävät avoimuuden tunnetta ja aiheuttaa omalta osaltaan vastustusta.
Tällaisten ihmisten henkilökohtaisten ajatusten mittaaminen on vaikeampaa, kuin esimerkiksi heidän tulojensa, ja siten hankaloittavat maankäytön suunnittelua. Ne ovat
myös hankalammin perusteltavissa, jonka takia paikkaan liittyviä tunteita perustellaan
usein konkreettisemmilla asioilla, kuten ympäristönsuojelulla. Tilat muuttuvat merkityksien ja määritelmien kautta paikoiksi (Tuan 1997: 136), jonka takia maankäytön
suunnittelussa tulisi ymmärtää mitä ihmiset tekevät, millaisia ominaisuuksia ja merkityksiä paikalla on, sekä mitkä tekijät aiheuttavat kiintymystä ja tyytyväisyyttä (Stedman
2005: 95–97).
Alueelliseen identiteettiin vaikuttaa aluetietoisuus, joka jakautuu tiedolliseen, tunneperäiseen ja toiminnalliseen tekijään (Paasi 1984: 44–48). Tiedolliset ja tunneperäiset tekijät ovat vuorovaikutteisia, toisiinsa vaikuttavia, ihmisten aluetietoisuuden osia, joita
voidaan käyttää esimerkiksi alueen hyvien puolien korostamiseen. Tiedollisiin ja tunneperäisiin seikkoihin ihmiset sitovat alueisiin liittyvät arvonsa ja niillä voidaan perustella
esimerkiksi ympäristönsuojelua. Maankäytön yleisen suunnittelun taas voisi sanoa perustuvan tiedollisiin tekijöihin, jota voidaan syventää ihmisten tunneperäisillä näkemyksillä. Toiminnallinen tekijä tarkoittaa erilaisten näkökulmien puolesta toimimista (Paasi
1984: 48). Mitä ihmiset ovat esimerkiksi valmiita tekemään tiedollisiin ja tunteisiin perustuvien maankäyttöön liittyvien mielipiteidensä puolesta. Yleisemmin näihin kolmeen
tekijään vaikuttaa yhteiskunnan yleinen mielipide ja ”tajunta” (Paasi 1984: 46–48). Samoin alueen yleinen historia määrittää nykypäivän aluetietoisuutta. Näistä tekijöistä
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muodostuu Paasin mukaan “itsetajunta” ja erilaiset alueellista ja paikallista identiteettiä
muokkaavat prosessit.
Aluetietoisuutta muokkaavien tekijöiden tapaan myös alueellisen identiteetin eri osat
voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Näin ollen ihmiset voivat esimerkiksi tietoisesti suojella jotain omalle identiteetille tärkeää kohdetta (Paasi 1984: 65). Esimerkiksi kotiseutu on usein identiteetin osa, johon liittyy vahvoja tunteita ja halua suojella
tärkeäksi koettuja alueita (Litmanen & Peltonen 2008: 215). Kotiseutuun liittyy erilaisia
sidoksia ja maamerkkejä, jotka vahvistavat ihmisten identiteettiä (Tuan 1997: 158–159).
Tällaisen alueidentiteetillisesti tärkeän kohteen maankäytön muutoksen suunnittelu aiheuttaa herkemmin konflikteja, kuin identiteetin kannalta merkityksettömän kohteen
(Paasi 1984: 65). Samankaltainen vaikutus on oltava tietyn identiteettitekijän vaikutusryhmän suuruudella. Suuremmalla ryhmällä on merkittävämpi “me-henki” ja aluehenki,
esimerkiksi kunnallisesti tai kotiseudullisesti (Paasi 1984: 115–121). Mitä enemmän
maankäyttö on ristiriidassa tämän hengen kanssa, sitä suurempi on konfliktien riski.
Identiteettiä tarkastellessa täytyy kuitenkin huomioida, että riskinä on alueen asukkaiden ajatteleminen samanlaisina (Paasi 1984: 66). Maankäytön suunnittelua tehdessä
myös tämä voi aiheuttaa konflikteja, kun alueen osa näkökulmista jää huomioimatta.

4.3 Konfliktien vaikutus maankäytön suunnitteluun
Konfliktit pidentävät maankäytön suunnittelun kestoa lähes aina (Peltonen ym. 2006:
36). Kyselyyn vastanneiden mielestä ne myös vaikuttavat suunnittelun sisältöön. Mielipiteet kuitenkin vaihtelevat, onko vaikutus aina negatiivinen vai kehitetäänkö konfliktien takia esimerkiksi uusia kattavampia ideoita (Peltonen 2006: 38–40). Eniten haittaa
aiheutuu prosessin loppupuolella tehdyistä valituksista. Konfliktien mahdollisuus kannustaa edistämään suunnitelmien varmuutta ja selvityksien tarkempaa tekemistä, sekä
osallistamisen lisäämistä. Tämä toisaalta hidastaa ja vaikeuttaa prosessia. Suunnittelijat
voivat myös olla konfliktien riskin takia liian varovaisia ja mennä muotisuuntauksien
mukana (Peltonen 2006: 41). Kuitenkin laajempi selvittely ja valmistelu tekevät maankäytön suunnittelusta parempaa ja ratkaisuista mahdollisimman monelle mieluisia. Näin
lopputuloksista tulee laadukkaampia. Kunnan suunnittelun kannalta ihmisten tekemät
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kannanotot ja mielipiteet ovat myös tärkeitä, koska näin saadaan todellista tietoa arvoista ja intresseistä (Haverinen 2006: 169). Konfliktien välttämiseksi osapuolien kuulemisen tulisi olla laadukasta, jotta sitä ei koettaisi teennäiseksi ja epätasa-arvoiseksi (Peltonen 2006: 41–42). Riskinä on esimerkiksi, että eniten äänessä oleva saa mielipiteensä
parhaiten läpi. Konfliktien asianmukainen hoitaminen lisää toimijoiden luottamusta
toisiinsa ja suunnittelijoihin, mikä omalta osaltaan edistää yhteistyötä.
Konfliktien ratkaisukeinona keskustelun ja osallistumismahdollisuuksien nähdään olevan tärkeitä (Peltonen ym. 2006: 57). Samalla linjalla on myös Chapin Jr. (1965: 471–
472), jonka mielestä ihmisten osallistaminen helpottaa työn tekemistä ja laajentaa
maankäytön tarkoituksen ja tavoitteiden ymmärtämistä. Suomessa ihmisten osallistumismahdollisuus onkin tarkkaan määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999). Peltosen ym. (2006: 59) tekemässä tutkimuksessa saamien tuloksien mukaan erilaisissa
tilaisuuksissa on onnistuttu saavuttamaan yhteisymmärrys paikalle saapuneiden osapuolten välillä. Enemmän hankaluuksia taas on niiden konfliktin osapuolien kanssa,
jotka eivät tule paikalle. Samoin sujuva ja kattava tiedonkulku on tärkeä käsittelymenetelmä. Yleisenä ongelmana on kuitenkin näiden asioiden tulkinnanvaraisuus siitä, mikä
on riittävä määrä esimerkiksi osallistumismahdollisuuksia (Peltonen ym. 2006: 64).

5. Maankäytön ja ympäristönsuojelun väliset konfliktit Puijolla
Puijolla sijaitsee lukuisia erilaisia maankäyttömuotoja, jotka voidaan jakaa urheiluun ja
virkistäytymiseen, sekä palveluihin (Taulukko 1). Niiden sijoittumista alueelle voi tarkastella kuvasta 1. Puijo on urheilu- ja virkistymismahdollisuuksien sekä luontonsa takia esimerkki Chapin Jr:n (1965: 372) hyvän vapaa-ajan alueen määritelmästä. Hänen
mukaansa niiden tulisi sijaita lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yleisöurheilulajien ja kulttuuriaktiviteettien pitäisi olla siellä keskiössä ja puistojen sekä isojen avointen alueiden tulisi sijaita niin, että ne hyödyntävät luonnollisia ja epätavallisia maisemanpiirteitä ja tuottavat mahdollisuuden ulkoiluun ja muihin aktiviteetteihin. Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa pitää Puijon tärkeimpänä ominaisuutena sen metsiä.
Eniten Puijon alueella käydään virkistymässä urheilualueilla, sekä Puijon tornissa ja
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majassa (Kajanus ym. 2010: 12). Monen mielestä aluetta voidaan kehittää ja muokata,
kun taas osan mielestä alueen täytyy pysyä ennallaan. Kehittäjien mielestä Puijon kohdalla tulisi erityisesti painottaa urheilua ja matkailua, mutta samalla huolehtia virkistyskäytöstä ja luonnonsuojelusta. Uusi Puijon brändäys painottaakin liikuntaa, matkailua ja
vapaa-aikaa (Puijon suunnitelmat etenevät... 2017). Puijosta halutaan kehittää jokaiselle
henkilölle mieluisa paikka. Asetelma on kuitenkin maankäytön ja ympäristönsuojelun
näkökulmista ristiriitainen. Viher- ja virkistysalueiden maankäyttö onkin erityisen konfliktiherkkä kokonaisuus (Peltonen ym. 2006: 30).
Puijon alue on yhteensä 660 hehtaarin laajuinen (Puijon alue), josta 208 hehtaaria on
suojeltua metsää (Kärkkäinen & Grönlund 2007: 32–36). Lähes kaikki tästä metsäalasta, 171 hehtaaria, kuuluu Euroopan Unionin Natura 2000 ohjelmaan (kuva 1). Ohjelmassa luonnonsuojelualue on jaettu aarni-, puistometsä-, matkailupalvelu- ja urheilualueisiin. Näistä luonnontilaista aluetta on 122 hehtaaria ja luonnonhoitoaluetta 79,3
hehtaaria. Urheilu- ja matkailupalvelualueita taas on yhteensä 6,5 hehtaaria. Naturaselvityksen mukaan Puijon aarni- ja puistometsäosilla on merkitys boreaalisten metsien
ja lajien suojelulle. Lajistoltaan alueella elää runsaasti vaarantuneita tai uhanalaisia kasvilajeja. Natura selvityksen mukaan Puijon metsien suojelulla on tärkeä rooli boreaalisten luonnonmetsien ylläpidossa ja lisäksi alue on merkittävä valtakunnallinen maisemaalue.
Taulukko 1: Puijon rakennetut maankäyttömuodot (Puijon alue: kirjoittajan laatima)
Urheilu ja virkistyminen
Kolme mäkihyppytornia

Palvelut
Puijon torni

Kaksi laskettelurinnettä

Hotelli Puijon maja

Entinen golfkenttä,
frisbeegolfrata

jonne

rakennettu Savolaistorppa Konttila, jossa toimii
kahvila sekä luonto- ja opastuskeskus

Pesäpallostadion
Hiihtostadion
Jalkapallokenttä
Luonto- ja ulkoilureittejä lenkkeilyä,
hiihtämistä ja pyöräilyä varten
Julkulanmäen laavu
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Kuva 1: Puijon ulkoilureitit, luonnonsuojelualueet ja rakennetut ympäristöt (Puijon alueen opaskartta [2004]. Kuopion kaupunki: kirjoittajan rajaamana).
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Puijo on tärkeä identiteettitekijä ja maamerkki kuopiolaisille (Peltonen 2006: 74). Erityisesti se on tärkeä virkistys- ja ulkoilualue paikallisille (Kärkkäinen & Grönlund 2007:
16). Samalla se aiheuttaa keskustelua ja jakaa ihmiset kahteen eri joukkoon: niihin, jotka haluaisivat kehittää aluetta ja niihin, jotka vastustavat sitä. Tämä näkyy esimerkiksi
uutisissa ja lehtien pääkirjoituksissa (Lötjönen 2017; Puijon kehittämisestä tuli… 2017).
Muun muassa vihreiden edustaja Aarni Mustonen sanoo, että ”Puijo on korvaamaton
virkistysalue, Kuopion kruununjalokivi, jota ei pidä mennä sorkkimaan. Puijo on parhaimmillaan villinä ja luonnontilaisena” (Lötjönen 2017). Toisessa pääkirjoituksessa
taas kritisoidaan nykyistä suojelupolitiikkaa ja kannustetaan alueen kehittämistä:
”Keväinen uutinen häviävän pienestä viherhäiverusokkaasta, joka estäisi
laskettelun Kuopion Antikkalassa, kuulosti monen kaupunkilaisen korvaan
myöhästyneeltä aprillipilalta (SS 17.5.). Vitsistä tuli kuitenkin totta, kun
Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) jätti sieniesiintymään vedoten myöntämättä luvan vedenottoon rinteiden lumettamista varten… Luontoarvot,
virkistyskäyttö ja matkailu pitäisi Puijolla pyrkiä saattamaan kohtuulliseen
tasapainoon” (Puijon kehittämisestä tuli… 2017).
Puijon kehittämistä kannattavilla ihmisillä löytyy paljon erilaisia näkökulmia, joiden
vaatima maa-ala vaihtelee (Pöntinen 2016). Alueelle on ehdotettu esimerkiksi alamäkiluistelurataa, puukiipeilymahdollisuuksia ja köysirataa. Yhtenä selkeänä mielipiteiden
jakajana vaikuttaa olevan näkemys siitä, onko Puijon oltava rakennettu matkailun ja
liikunnan keskittymä vai ei. Alueella käy vuosittain 75000 matkailijaa, joita vetää puoleensa erityisesti urheilutapahtumat ja Puijon torni (Heikkilä 2012: 16). Uusien ja vanhojen maankäyttömuotojen kehittäminen vaatii uusia alueita, jota luonnonsuojelijat vastustavat, koska silloin vanhat metsät vähenevät ja alueen luonnontilaisuus voi kadota
(Puijon kehittäminen jakaa mielipiteitä 2010). Luontoalueiden tuhoamista ja rakentamista pidetään uhkana ympäristölle ja Puijo onkin esimerkki luontoalueesta, jonka kohdalla aiheutuu eroavien arvojen ja ideologioiden takia herkästi konflikteja (Peltonen
2006: 26). Luonnonsuojelijoiden asemaa alueen kohdalla vahvistaa Natura-alueeseen ja
muuten suojeltuihin metsiin liittyvä lainsäädäntö, johon tukeutua. Natura-2000 ohjelma
määrittääkin, että alueelle ei voida rakentaa luontoarvojen kanssa ristiriidassa olevia
toimintoja (Kärkkäinen & Grönlund 2007: 44). Alueen monipuolinen ja erityinen luonto
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vaatii kokonaisvaltaista järjestelmien vuorovaikutusten ja muutosten vaikutusten tuntemista ennen maankäytön toimia. Puijon maankäytön suunnittelussa ympäristövaikutusten arviointi onkin tärkeässä osassa maankäytön suunnittelua, kuten esimerkiksi golfkentän kohdalla voi huomata (Puijon golfkenttä… 2012).
Ratkaisujen tekeminen vaatii siis paljon keskustelua ja eri näkökulmien huomioon ottamista. Ongelmana Puijon kehittämisen päätöksenteossa lienee se, että asukkaiden lisäksi myös päättäjien mielipiteet jakautuvat (Eskanen 2016a). Ylen tekemän kyselyn
mukaan erilaisia suunnitelmia on tehty paljon ja päättäjät haluaisivat kehittää aluetta.
Kyselyn otos vastaa pientä osaa kunnanvaltuutetuista, mutta on silti suuntaa antava.
Alueelle on suunniteltu tai ehdotettu muun muassa Urheilulaaksoa, jonne rakennettaisiin urheiluhalleja ja -kenttiä, uutta hotellia, turisteille suunnattua hissiä Puijon laelle ja
laskettelumahdollisuuksien kehittämistä. Urheilulaaksoon onkin jo myönnetty rakennuslupa noin 7000 m2 kokoiselle noin kymmenen miljoona euroa maksavalle urheiluhallille
(Puijo Areenalle… 2018).
Tavoitteekseen kaupunki sanoo Puijon kävijämäärien ja toiminnan moninkertaistumisen
uudistamalla aluetta (Puijon suunnitelmat etenevät... 2017). Urheilulaakson kohdalla
yleissuunnitelmassa on huomioitu tapahtumat, ympärivuotinen käyttö ja menestyvän
liiketoiminnan näkökulma. Vastakkain näiden suunnitelmien kanssa ovat ympäristönsuojelulliset arvot, sillä maankäytön kehittäminen veisi pinta-alaa luonnolta ja rasittaisi
muutenkin ympäristöä. Keskustelu on jatkunut ilmeisen pitkään ja tutkimuksesta käy
ilmi, että osa päättäjistä ja suunnittelijoista on luovuttanut Puijon suhteen. Tämän kohdalla Peltosen ym. (2006: 41) teoria, jonka mukaan toimijat saattavat konfliktien takia
muuttua liian varovaisiksi, vaikuttaa pitävän paikkansa. Eskasen (2016b) toisessa uutisessa esille tulee myös yrittäjän näkökulma, joka on myös kehittämisen kannalla. Haastatellun kaupunkiympäristön palvelualuejohtajan Jarmo Pirhosen mielestä Puijolle pitäisikin kehittää yrittäjyyttä tukeva ympäristö. Maankäyttöön suhtaudutaan tällöin talouden näkökulmasta. Puijo nähdään taloudellisesti tuottavana markkinahyödykkeenä,
jota pitäisi kehittää niin, että esimerkiksi matkailuyrittäminen olisi mahdollisimman
tehokasta ja monipuolista. Luonnon tilasta kuitenkin pidettäisiin varmasti huolta, sillä
puhdas ja koskematon luonto on nimenomaan Puijon matkailuvaltti. Alueen luonnon
kannalta kaupungin tiivistyminen ja laajentuminen on uhka, koska sen alueelle saatetaan
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rakentaa yhä enemmän erilaisia yhteiskunnan toimintoja. Reunamille taas rakennetaan
uusia asuinalueita. Esimerkkinä tästä toimii uusi Pihjalaharjun alue Puijon luonnonsuojelualueen kupeessa (Peltonen ym. 2006: 70–72). Siinä konfliktin kysymyksenä on ollut, voidaanko alueelle rakentaa asuntoja ja virkistysalueita. Projektia on vastustettu,
koska se uhkaa alueen luontoa ja voi kuormittaa lähialueita.
Suojeluhalua on perusteltu myös periaatteellisena (Peltonen ym. 2006 70–72), joten
konfliktissa on havaittavissa myös NIMBY-ilmiön piirteitä. Lähialueiden asukasyhdistykset vastustivat rakentamista, koska virkistysmahdollisuuksien ja niiden saavutettavuuden nähtiin heikentyvän eli sillä olisi negatiivinen ulkopuoleisvaikutus. Vahvimpia
vastustajia eivät kuitenkaan ole olleet lähialueiden asukkaat, kuten usein (Knox 1982:
63), vaan yleisesti luontoarvoja painottavat aktiiviset henkilöt. Siinä mielessä Pihjalaharjun kohdalla ei tyypillinen NIMBY-ilmiö ollut vahvimmillaan. Yleisesti vastustus
maankäytön muutosta kohtaan johtui talouden ulkopuolisista ympäristöllisistä arvoista.
Rolston III:n (1997) luokittelusta Pihlajaharjun suojelua perusteltiin erityisesti ajanvietteellisten, monimuotoisuuden ja esteettisten arvojen lähtökohdista. Toisella puolella taas
on kaupungin tarve laajentua ja rakentaa uusia asuntoja eli lähtökohdat ovat taloudessa
ja tilan tarpeessa. Kuopio onkin väestönkasvualuetta (Tilastotiedote 3/2018), joka lisää
omalta osaltaan viheralueiden tarvetta ja kehittämispainetta (Barnard 2005: 25–26).
Tämä taas tarkoittaa rakentamista, joka aiheuttaa konfliktin ympäristönsuojelun välillä.
Puijon alue sijaitsee lähellä Kuopion keskustaa hyvien kulkuyhteyksien varrella eli on
rakentamisen kannalta houkutteleva paikka, kuten myös Peltosen ym. (2006: 75) tutkimuksesta selviää. Alueiden tarvetta Kuopiossa lisää kaupungin sijainti Kallaveden ympäröimänä, joka rajoittaa kaupungin leviämistä ja lisää keskustan lähialueiden merkitystä muilla suunnilla. Asuinmahdollisuuksien lisääminen Puijon lähellä myös lisäisi Puijon saavutettavuutta. Puijon läheisyydellä voisi olla myös asuntojen arvoa kasvattava
vaikutus, sillä Readyn ja Abdallan mukaan (2005) rauhallisilla luonnonalueilla on sellainen vaikutus. Luonnonsuojelualueena Puijon taloudellinen merkitys on kuitenkin
vähäinen ja välillinen (Kärkkäinen & Grönlund 2007: 45). Tuloiksi voidaan laskea esimerkiksi alueella tapahtuvan matkailun tuotot tai virkistymisen aiheuttamat positiiviset
vaikutukset ihmisten terveyteen. Näiden välillisten tulojen mittaaminen on kuitenkin
usein hankalaa. Lisäksi pienistä puunhoitotöistä tulee vähäisiä tuloja. Alueen luonnon-
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suojelusta taas syntyy arvion mukaan 10000–20000 euroa vuodessa kustannuksia. Tavoite moninkertaistaa kävijämäärät ja mahdollistaa menestyvä liiketoiminta Puijolla
kertoo kuitenkin taloudellisista pyrkimyksistä ja siitä, että alueen maankäyttöä ollaan
valmiita kehittämään ja rakentamaan.
Puijon vanhat metsät ja niissä elävät lajit koetaan tärkeäksi säilyttää, ja osa niistä onkin
uhanalaisia tai vaarantuneita. Esimerkiksi Antikkalan laskettelurinteestä on löydetty
suojeltavia viherhäiverusokkaita ja vaarantuneita uumavahakkaita (Päätös 44/2017/2
2017: 7-10). Lumettamisen vaikutuksia näille sienilajeille, etenkin kolmelle vain Antikkalasta löydetylle rusokaslajille, ei pystytty selvityksessä tarpeeksi hyvin määrittämään,
mikä oli osasyy hankkeen estämiselle. Negatiivinen vaikutus lumetusjärjestelmästä voi
aiheutua esimerkiksi kasvukauden lyhentyminen lumen pidemmän sulamisajan seurauksena. Se on esimerkki maankäytön muutoksen pitkäaikaisista ympäristövaikutuksista,
laskettelurinteen hakkaamisen ollessa suorasta vaikutuksesta. Tässä tapauksessa konfliktin toisena osapuolena ovat Kuopion kaupunki, rinneyrittäjä sekä Kaupunkilehden
uutisen mukaan useat viranhaltijat, joista osa on ympäristöpuolen toimijoita (Vornanen
2017). Ympäristökonflikti siis jakaa myös ympäristöviranomaisten näkemyksiä. Tämän
konfliktin voisi sanoa johtuvan ensisijaisesti ympäristöpolitiikan toteuttamisesta, sillä
tapauksen kohdalla suhteellisen pieni sienten suojelua kannattava ryhmä vaikuttaa uutisen perusteella saaneen perustelunsa kuuluviin. Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen mielestä Puijon maankäytön suunnitelmia onkin hylätty, kun suojelua kannattavat toimijat
ovat tulleet kehittäjiä voimakkaammin esille suunnitteluprosessien aikana (Eskanen
2016b). Tällöin riski siitä, että kovimmin äänessä olevat saavat mielipiteensä parhaiten
läpi (Peltonen ym. 2006: 41–42), toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että parhaimmat perustelut voivat jäädä kuulematta tai enemmän esille tuotujen varjoon.
Puijon kohdalla voi siis todeta, ettei päätöksiä tehdä rahallisesti arvokkaimman ratkaisun perusteella ja alueita anneta liian helposti maankäytön muokattavaksi, kuten Goulder ja Kennedy (1997: 28) totesivat usein käyvän. Tosin on hyvä muistaa, että Suomessa julkisomisteisia alueita käsitellään jo lähtökohtaisesti eri tavoin kuin yksityisen
maanomistuksen maissa. Myöskään Chapin Jr:n (1965: 32) teoria massa-arvoista ei tämän kohdalla pidä, sillä kooltaan pienempi ryhmä saa mielipiteensä läpi. Yleisen edun
tavoittelu on siis kaksijakoinen Puijon kohdalla, sillä kaikki päätökset eivät noudata sen
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ehtoja. Esimerkiksi laskettelurinteen käyttämättä jättäminen ja alueen infrastruktuurin
rapistuminen ei välttämättä paranna alueen asuttavuutta ja vaikutelmaa. Luonnonsuojelulla vaikuttaa siis olevan suuri merkitys Puijon kohdalla ja maankäytön suunnittelussa
enemmän painavat elämän ylläpidolliset, ajanvietteelliset, tieteelliset, esteettiset, elämälliset, monimuotoisuuden ja yhtenäisyyden arvot.
Kokonaisuudessaan Puijoon liittyy paljon tunteita ja kiintymyksiä, joiden kautta sitä
tulkitaan ja siten se on merkityksellinen paikka. Niiden perusteella muodostuu ihmisten
käsitys siitä, millaisena alue halutaan nähdä (Stedman 2005: 95–97). Moni arvostaa
Puijon luontoa ja siksi maankäytön muutos olisi negatiivinen vaikutus (Tuan 1997: 51–
61). Kuten mainittua, näiden tunteiden ja arvojen mittaaminen on vaikeaa ja siksi hankala ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Kaikkien tunteiden huomioon ottamisen mahdottomuus tekee Puijon tapauksesta konfliktiherkän. Peltosen ym. (2006: 29–
30) kolmesta maankäytön konflikteja aiheuttavasta tekijästä Puijo täyttää ainakin kaksi;
se vaarantaa osallisille tärkeitä asioita ja alueellista identiteettiä. Alueen merkitystä vaikuttaa vahvistavan ihmisten tietoisuus Puijon identiteetillisistä merkityksistä. Kotiseutu
on tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja halua suojella (Litmanen & Peltonen 2008: 215) ja
Puijo on kuopiolaisille merkittävä osa kotiseutuidentiteettiä. Kotiseutuihin liittyy myös
erilaisia maamerkkejä (Tuan 1997: 158–159) ja Puijo on Kuopiossa sellainen. Kuten
Paasi (1984: 65) toteaa, tällaisen alueidentiteetillisesti merkittävän kohteen maankäyttö
aiheuttaa herkemmin konflikteja.

6. Pohdinta
Maankäyttö ja ympäristönsuojelu vaikuttavat olevan ”tulenarka” yhdistelmä, mutta voivatko ne toimia rinnakkain vai sulkevatko toinen toisensa pois? Maan muokkaaminen
ihmisen käyttöön tarvitsee käyttöönsä maa-alaa, jota ei enää voida ottaa luonnonsuojelun piiriin. Luonnon suojeleminen on tärkeää, koska se tarjoaa monenlaisia hyötyjä ihmiskunnalle. Toisaalta ihminen tarvitsee alueita elinympäristökseen ja haluaa hyödyntää
tiettyyn käyttöön soveltuvia alueita. Monesti luonnonsuojelullisesti arvokkaat ja maankäytöllisesti houkuttelevat paikat voivat olla samoja paikkoja, jolloin niiden välille voi
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syntyä konflikti. Kuopion Puijo on tästä hyvä esimerkki. Alue on luonnoltaan erityinen
ja monipuolinen ja lisäksi merkittävä osa kuopiolaista maisemaa. Siellä elää lajeja, joita
ei ole paljoa missään muualla. Samalla se sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä keskustaa
ja hyvien liikenneyhteyksien varrella eli sinne on helppo päästä. Luonto ja korkeuserot
tekevät Puijosta urheilun, virkistymisen ja matkailun kannalta houkuttelevan paikan
hyödyntää ja kehittää. Siellä onkin useita erilaisia maankäyttömuotoja ja vanhoja sekä
uusia hyödyntämistapoja halutaan kehittää. Tällaisia suunnitelmia ovat olleet esimerkiksi urheilulaakso ja uusi laskettelurinne Antikkalaan. Tavoitteena kaupungilla onkin kävijämäärien moninkertaistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen urheilulaakson tiimoilta (Puijon suunnitelmat etenevät... 2017). Ainakin sen kohdalla vaikuttaa, että Kuopion vahvin intressi on tehostaa Puijon käyttöä ja taloudellista hyödyntämistä. Ympäristönäkökulmaa ei raportoinnissa ole nostettu esille eikä suunniteluun ole osallistettu ympäristöpuolen asiantuntijoita. Osaltaan vaikuttaa siltä, että Kuopion kaupunki on alueen
maankäytön kehittämisen kannalla suojelua enemmän. Luontoa ei välttämättä pidetä
arvossa vain monimuotoisuuden ylläpitämisen takia vaan sen arvo tulee luonnon ympärille rakennetuista taloudellisista tai yleistä viihtyvyyttä kehittävistä hyödyntämiskeinoista. Puijon brändäys painottaa liikuntaa, matkailua ja vapaa-aikaa (Puijon suunnitelmat etenevät... 2017), eli sitä ei haluta jättää kokonaan suojelluksi ja koskemattomaksi.
Kuopion hallinnolla on kuitenkin Puijon maankäytön kehittämisen lisäksi velvollisuus
suojella sen luontoa ja huolehtia suunnittelun kattavuudesta, koska sitä on päätetty suojella Natura 2000-alueena. Näin se ei edes pystyisi hyödyntämään Puijoa taloudellisesti
tehokkaimmalla tavalla, vaikka haluaisi. Ilman julkisen hallinnon sääntelyä ja luonnonsuojelulakeja alueen luontoa käytettäisiin todennäköisesti tehokkaammin ja luontoa tuhoavammin hyödyksi, koska yritykset ja muut toimijat tekisivät päätöksiä rahallisen
tuoton perusteella. Näin esimerkiksi matkailuyrityksillä olisi houkutus ottaa alue tehokkaammin matkailun käyttöön ja rakentaa uusia erilaisia maankäyttömuotoja alueelle.
Matkailun painopiste olisi todennäköisesti siinäkin tapauksessa luonto- ja urheilumatkailussa, mutta tällä hetkellä sen kehittämistä tehdään tehokkaammin luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Ympäristövaikutusten arvioinnin laadusta pitää siis pitää
huolta, jotta maankäytön suunnittelua ei tehdä puhtaasti rahallisen arvon perusteella.
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Sen avulla myös saadaan tarpeellista tietoa, jolla päätöksiä voidaan perustella ja näin
ratkaista aiheutuneita konflikteja.
Lopulta suhteellisen pieni osa Puijon 660 hehtaarista on suojeltua metsää ja lisäksi osa
siitäkin on hoidettua. Alueelta luulisi siis löytävät alueita maankäytön hyödynnettäväksi
niin, että suojelluille alueille ei ole uhkaa. Ongelmana on, että myös suojeltujen alueiden ulkopuolelta löytyy suojelulle kiinnostavia kohteita, kuten on huomattu esimerkiksi
Antikkalan kohdalla. Suojelijoiden pelkoa maankäytön vaikutuksista lisää varmasti
epävarmuus pitkäaikaisten haittojen ilmenemisellä ja vaarantuneiden tai uhanalaisten
lajien hitaalla häviämisellä. Epävarmuustekijänä voi olla esimerkiksi lumettamisen lisäämän pintavalunnan ravinteiden kuljettaminen ja sen vaikutukset laskettelurinnettä
ympäröiviin metsiin ja vesistöihin. Vaikutuksia kun ei aina voida rajata vain muokatulle
alueelle. Konflikteja monimutkaistaa siis myös se, että aina itse rakentamisen hävittämä
luonto ei ole suurin haittatekijä, vaan sen aiheuttama laajemmat pitkäaikaiset muutokset, joiden selvittäminen voi olla haastavaa ja monimutkaista. Globaalisti ilmastonmuutos on ilmiö, jonka pitkäaikaiset vaikutukset uhkaavat ympäristöä ja erilaisia elinkeinoja, kuten laskettelua. Ilmaston lämpeneminen vähentää luonnon lumen määrää, jonka
seurauksena laskettelukausi lyhenee. Siksi laskettelun tulevaisuus vaikuttaa heikkenevän ilman lumetusjärjestelmiä, mikä näkyy esimerkiksi Antikkalassa, jossa toimintaa ei
jatketa ilman sellaista.
Ympäristönsuojelu voi myös käsitteenä aiheuttaa tietynlaisia stereotyyppisiä reaktioita
ihmisissä, jotka hankaloittavat heidän toimintaa ja huonontavat heidän mainetta. Suojelijat voidaan luokitella kaikkea periaatteellisesti vastustaviksi “viherpiipertäjiksi” ja
asettaa heidät kehittäjiä alempaan asemaan. Vaikuttaa, että suojeluhaluisten identiteetti
tulkitaan varsin homogeeniseksi, jonka Paasi (1984: 66) nimeää yhdeksi ryhmän identiteetin tarkastelun riskiksi. Esimerkiksi Puijon kohdalla suojelijat ovat kokeneet median
leimanneen heidät valittajiksi (Peltonen ym. 2006: 76). Uutisoinnin on koettu olevan
tunnelatautunutta ja asettautuneen rakentajien puolelle. Joistakin uutisista onkin havaittavissa vain rakentajien näkökulma, kuten Eskasen (2016b) kirjoituksessa. Moni kuitenkin käsittelee varsin tasapuolisesti eri näkökulmia (esim. Pöntinen 2016).
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Puijon tapauksessa maankäyttöön on myönnetty liittyvän myös periaatteellista vastustusta, jolloin vastustetaan maankäyttöä ilman erikoisempaa syytä (Peltonen ym. 2006:
75). Alueen kohdalla kyse voi olla samantyyppisestä tapauksesta kuin tuulivoimaloiden
rakentamisen kohdalla on kohdattu. Ympäristön ehdoillakin tehtävää maankäyttöä vastustetaan ja osittain se perustuu periaatteisiin. Maankäytön aiheuttamaa ympäristön
muutosta ei haluta tapahtuvan. Tämä ilmiö on etenkin lähellä omaa elinaluetta tapahtuvalla toiminnalla. Maankäytön vastustamisen taustalla voi mahdollisesti olla myös varsinaisten suojelullisesti arvojen ulkopuolisia tekijöitä. Esimerkiksi on mahdollista, että
luonnontilaisen ulkoilualueen muuttaminen rakennetuksi ympäristöksi laskee lähellä
sijaitsevien asuntojen rahallista arvoa alueen viihtyisyyden laskettua. Alueen täydennysrakentaminen ja kehittäminen muuttaa lähellä olevien asukkaiden elinympäristöä, joka
voi olla ennestään mieluisa eikä siihen siksi haluta muutosta. Toisaalta asuintarjonnan
lisääntyminen esimerkiksi Puijon lähellä voi laskea asuntojen keskimääräistä hintatasoa,
mikä lisää ekonomista tasa-arvoa luontoalueen saavutettavuuden kohdalla.
Puijon maankäytön suunnitteluprosessin osapuolien luottamuspula vaikuttaa olevan
muita konfliktien aiheuttajia vahvistava tekijä, mikä ei ole kuitenkaan niin suuressa roolissa verrattuna identiteettiä ja tärkeitä asioita uhkaaviin tekijöihin. Siten voidaan sanoa,
ettei ole yllätys, että asiakysymykset aiheuttavat menettelytapoja enemmän konflikteja.
Asiakysymykset koskevat tärkeitä ja tunteita herättäviä asioita, jotka Puijon kohdalla
ovat pääsyynä konflikteihin. Lopulta vaikuttaa vahvasti siltä, että maankäyttö ja ympäristönsuojelu eivät sovellu konfliktien näkökulmasta samalle alueelle. Puijon monipuolisuuden takia maankäytön ja ympäristönsuojelun välisten konfliktien ilmeneminen ei
ole yllättävää. Samalla ne pidentävät ja hankaloittavat alueen kehittämistä, mutta toisaalta estävät näkemysten yksipuolistumiselta ja luonnon näkökulman unohtumiselta.
Näin suunnitelmista tulee varmempia ja tarkempia. Ihmisten mielipiteitä kuuntelemalla
Puijon kehittäjät saavat myös tietoa ihmisten arvoista ja identiteetistä (Haverinen 2006:
169), joiden tunteminen on isossa roolissa kyseisen alueen maankäytön suunnittelun
kohdalla. Konfliktien välttämiseksi tai ainakin vähentämiseksi ihmisten osallistaminen
onkin erittäin tärkeää Puijon maankäytön kohdalla. Näin alueesta saadaan mahdollisimman monia tyydyttävä kokonaisuus, joka toimii samaan aikaan monipuolisena ulkoi-
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lualueena sekä puhtaan ja monimuotoisen ympäristön arvon huomioon ottavana kuopiolaisena, ja myös suomalaisena, identiteettitekijänä.
Luonnonsuojelusta on tärkeää pitää huolta sen erilaisten arvojen takia. Samalla keskeisten luontokohteiden hyödyntämisellä ja kehittämisellä on monenlaista hyötyä ihmiselle,
esimerkiksi terveyden, virkistymisen ja liikunnan muodossa. Siksi Puijon kaltaisten
hyvällä sijainnilla olevien ihmisille tärkeiden paikkojen tulisi pystyä tarjoamaan houkutteleva ympäristö. Alueen maankäyttöä pitäisi antaa kehittää niillä alueille, missä sitä on
jo rakennettu ja samalla antaa rauhoitettujen alueiden olla rauhassa. Näin valtaosa Puijon alueesta voitaisiin edelleen pitää rakentamattomana, mutta molempien intressiryhmien näkemykset voitaisiin huomioida. Konfliktien helpottamiseksi suojelijoiden ja
rakentajien tulisi kuunnella ja ymmärtää toistensa näkökulmia ja tehdä päätöksiä neutraalin kanssakäymisen kautta. Tällöin kehittämisen kannalla olevien ei tulisi vähätellä
suojelijoiden näkökulmia, koska suojelullisten näkökulmien huomioiminen on tärkeää.
Muuten keskittyminen painottuu liikaa rahallisiin ominaisuuksiin, jolloin päätös on herkästi luonnon muiden arvojen kanssa ristiriidassa. Suojelijoiden taas tulisi olla vastustamatta pelkästään periaatteellisista syistä kaikkea kehittämistä, koska ihmiskunnan on
kehitettävä ja rakennettava infrastruktuuria tarpeisiinsa. Tällöin myös heidän maineensa
voisi parantua. Todellisten alueellisten ratkaisujen löytämiksi tämänkaltainen kirjallinen
tarkastelu ei kuitenkaan voi tuottaa kattavaa lopputulosta, sillä maankäytön ja ympäristönsuojelun välisiä konflikteja aiheutuu monista eri syistä ja niillä on maankäytön ratkaisujen kannalta kehittäviä tai estäviä lopputuloksia. Jokainen alueellinen konflikti on
omankaltainen, jonka ratkaisemiseksi eri intressiryhmien näkökulmista tulisi tehdä kattava kysely- ja haastattelututkimus, jossa käsiteltäisiin taustalla vaikuttavia arvoja, merkityksiä ja alueellista identiteettiä. Näiden konfliktien kirjallinen tarkastelu antaa kuitenkin pohjan ja ymmärryksen sille, mitä kaikkea maankäytön ja ympäristönsuojelun
välisen ristiriidan taustalla voi olla.

29

Lähteet
Barnard, C. (2005). Employment growth, population growth and electronic technologies
as determinants of land use. Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C.
Bergstrom (toim.): Land Use Problems and Conflicts. Causes,
consequences and solution, 25–38. Routledge, New York.
Chapin Jr., F. S. (1965). Urban land use planning. 2. p. 498 s. University of Illinois
Press, Urbana.
Cox, K. R. & R. J. Johnston (1982). Conflict, politics and the urban scene: a conceptual
framework. Teoksessa Cox, K. R. & R. J. Johnston (toim.): Conflict, politics and the urban scene, 1–22. Longman Group Limited, Harlow.
Daily, G. C. (1997). Introduction: What Are Ecosystem Services? Teoksessa Daily, G.
C. (toim.): Nature's Services. Societal Dependence on Natural Ecosystem,
1–10. Island press, Washington.
Deller, S. (2005). Urban growth, rural land conversion and the fiscal well-being of local
municipalities. Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C. Bergstrom
(toim.): Land Use Problems and Conflicts. Causes, consequences and
solution, 73–94. Routledge, New York.
Eskanen, J. (2016a). Ylen kysely: Osa päättäjistä lyö jo hanskat tiskiin Puijon
kehittämisessä. Yle Uutiset. 27.3.2018. <https://yle.fi/uutiset/3-8652020>.
Eskanen, J. (2016b). Puijon tilanne turhauttaa eri osapuolia: “Pitäisi luoda olosuhteet,
että yrittäjät haluavat yrittää ja sijoittajat rakentaa. Yle Uutiset. 27.3.2018.
<https://yle.fi/uutiset/3-8631697>
Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C. Bergstrom (2005). Contemporary land use problems
and conflicts. Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C. Bergstrom
(toim.): Land Use Problems and Conflicts. Causes, consequences and
solution, 1–4. Routledge, New York.
Goulder, L. H. & D. Kennedy (1997). Valuing Ecosystem Services: Philosophical Bases
and Empirical Methods. Teoksessa Daily, G. C. (toim.): Natures’s
Services. Societal Dependence on Natural Ecosystem, 23–48. Island press,
Washington.
Hanley, N. D. & F. Watson (2005). Land use problems. Teoksessa Goetz, S. J., J. S.
Shortle & J. C. Bergstrom (toim.): Land Use Problems and Conflicts.
Causes, consequences and solution, 19–24. Routledge, New York.
Havel, J. J. (1986). Land use conflicts. Teoksessa Dell, B., A. J. M. Hopkins & B. B.
Lamont (toim.): Resilience in Mediterranean-type ecosystems, 147–160.
Junk Publishers, Dordrecht.
Haverinen, R. (2006). Kaupunkilaisten ja ympäristöviraston kohtaaminen. Teoksessa
Massa, I. & S. Ahonen (toim.): Arkielämän ympäristöpolitiikka, 166–183.
Gaudeamuskirja, Helsinki.
Heikkilä, J. (2012). Puijon hoito- ja käyttösuunnitelma - Analyysi osallistamisen
onnistumisesta metsäsuunnittelun päätöksenteon näkökulmasta.
27.3.2018.<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38322/Gradus
oHeikk%C3A4.pdf?sequence=1>
Herr, J. P. (1982). Metropolitan political fragmentation and conflict in the location of

30

commercial facilities: South bend v Mishawaka. Teoksessa Cox, K. R. &
R. J. Johnston (toim.): Conflict, politics and the urban scene, 28–44.
Longman Group Limited, Harlow.
Kajanus, M., T. Ollikainen, J. Partanen & I. Vänskä (2010). Kävijätutkimukseen
perustuva Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma. 86 s.
Kuopion kaupungin painatuskeskus, Kuopio.
Know, P. L. (1982). Residential structure, facility location and patterns of accessibility.
Teoksessa Cox, K. R. & R. J. Johnston (toim.): Conflict, politics and the
urban scene, 62–87. Longman Group Limited, Harlow.
Kopomaa, T. & L. Peltonen (2008). Johdanto. Teoksessa Kopomaa, T., L. Peltonen &
T. Litmanen (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta, 9–
27. Gaudeamus Helsinki University Press Oy Yliopistokustannus,
Helsinki.
Kärkkäinen, J. & A. Gröndlund (2007). Puijon Natura-2000 alueen hoito- ja
käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 5/2007.
89 s.
Litmanen T., & L. Peltonen (2008). NIMBY-kiistojen ymmärtäminen ja selittäminen.
Teoksessa Kopomaa, T., L. Peltonen & T. Litmanen (toim.): Ei meidän
pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta, 186–207. Gaudeamus Helsinki
University Press Oy Yliopistokustannus, Helsinki.
Lötjönen, K. (2017). Puijon kehittäminen jakaa kuntavaaliehdokkaita ja puolueita –
enemmistö kannattaa rakentamista. Savon Sanomat. 1.3.2018.
<https://www.savonsanomat.fi/savo/Puijon-kehitt%C3%A4minen-jakaa
kuntavaaliedokkaia-ja-puolueita-%E2%80%93-enemmist%C3%B6
kannattaa-rakentamista/94870>
Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999). Ympäristöministeriö, Helsinki.
<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132>. 26.3.2018.
Marshall, E. P. & J. S. Shortle (2005). Urban development impacts on ecosystems.
Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C. Bergstrom (toim.): Land Use
Problems and Conflicts. Causes, consequences and solution, 61–-72.
Routledge, New York.
Myers, N. (1997).The World’s Forests and Their Ecosystem Services. Teoksessa Daily,
G. C. (toim.): Nature's Services. Societal Dependence on Natural
Ecosystem, 215–235. Island press, Washington.
Paasi, A. (1984). Aluetietoisuus ja alueellinen identiteetti ihmisen spatiaalisen sidoksen
osana. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 13. 188 s.
Peltonen, L., J. Hirvonen, R. Manninen, H. Linjama & R. Savikko (2006). Maankäytön
konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Suomalaisen nykytilan karto
tus. Suomen ympäristö 12/2006.
Peltonen, L. (2008). Nimby maankäytön konfliktien kehyksenä. Rajaamisen vaikutukset
ja vaihtoehdot. Teoksessa Kopomaa, T., L. Peltonen & T. Litmanen
(2008): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta, 186–207. Gaudeamus Helsinki University Press Oy Yliopistokustannus, Helsinki.
Pfeffer, M. J., L. P. Wagenet, J. Sydenstricker-Neto & C. Meola (2005). Value conflict
and land use planning. Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle & J. C. Ber
strom (toim.): Land Use Problems and Conflicts. Causes, consequences
and solution, 148–160. Routledge, New York.

31

Puijo Areenalle rakentuu huippuolosuhteet urheilijoille ja yleisölle (2018). Puijo Are
na. 17.3.2018. <https://www.puijoareena.fi/2018/03/21/puijo-areenalle
rakentuu-huippuolosuhteet-urheilijoille-ja-yleisolle/>.Puijongolfkenttäselvitykseen liittyvät luonto- ja ympäristöselvitykset 133-P17833 (2012).
FCG Finnish Consulting Group Oy.
Puijon kehittämisestä tuli mustaa komediaa. Savon Sanomat. 1.3.2018.<https://www.
savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Puijon-kehitt%C3%A4misest%C3%A
-tuli-mustaa-komediaa/1042841#comments>
Puijon alueen opaskartta (2004). Kuopion kaupunki. <https://www.kuopio.fi/documen
ts/7369547/7500583/Puijon+kesareitit.pdf/bc12b601-75d2-41c6-a4cefc0
f427ad030>
Puijon alue. Kuopion kaupunki, Kuopio. 28.2.2018. <https://www.kuopio.fi/puijo1>
Puijon kehittäminen jakaa mielipiteitä. Yle uutiset. 1.3.2018. <https://yle.fi/uutiset/3
5510340>
Puijon suunnitelmat etenevät tiiviissä yhteistyössä alueen yhteisöjen ja yrittäjien kanssa
(2017). Kuopion kaupunki. <https://www.kuopio.fi/-/puijon-suunnitelmat
etenevat-tiiviissa-yhteistyossa-alueen-yhteisojen-ja-yrittajien-kanssa>

Päätös 44/2017/2 (2017). Aluehallintovirasto.
Pöntinen, A. (2016). “Liikuntaa ja toimintaa, mutta luonnon ehdoilla” - näin keskusttiin Puijon kehittämisestä. Yle Uutiset. 1.3.2018. https://yle.fi/uutiset/3
8630327>
Ready, R. C. & C. W. Abdalla (2005). The impacts of land use on nearby property va
ues. Estimates from a hedonic house price model. Teoksessa Goetz, S. J.,
J. S. Shortle & J. C. Bergstrom (toim.): Land Use Problems and Conflicts.
Causes, consequences and solution, 161-173. Routledge, New York.
Rolston III, H. (1997). Arvot luonnossa. Teoksessa Oksanen, M. & M. Rauhala-Hayes
(toim.): Ympäristöfilosofia, 205–224. Gaudeamus, Helsinki.
Sairinen, R., T. Heikkinen & J. Hirvonen (2006). Arjen kokemuksia kestävästä tietoyhteiskunnasta. Teoksessa Massa, I. & S. Ahonen (toim.): Arkielämän ympristöpolitiikka, 202–225. Gaudeamuskirja, Helsinki.
Stedman, R. C. (2005). Sense of place as an integrated framework for understanding
human impacts of land use change. Teoksessa Goetz, S. J., J. S. Shortle &
J. C. Bergstrom (toim.): Land Use Problems and Conflicts. Causes, cons
quences and solution, 95-103. Routledge, New York.
Tilastotiedote 3/2018 (2018). Kuopio. 31.3.2018. <https://www.kuopio.fi/documents/
7369547/7934495/Tilastotiedote+3_2018+V%C3%A4est%C3%B6%2C+
y%C3%B6tt%C3%myys%C+rakentaminen+12_2017.pdf/57e64c26-4b35
4503-a9c7-274ddb19dc39>
Tuan, Y.-F. (1997). Space and Place. The Perspective of Experience. 7. p. 235 s. Unversity of Minnesota press, Minneapolis.
Vihanninjoki, V. (2015). Kaupunkiympäristön estetiikka hyvinvointikysymyksenä. Teoksessa Haapala, A., K. Puolakka & T. Rannisto (toim.): Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi, 62–87. Hansaprint Oy, Vantaa.
Vornanen, I. (2017). Antikkalan kohtalo ällistyttää Kuopiossa. Kuopion Kaupunkilehti.
2.4.2018. <https://www.kaupunkilehti.fi/antikkalankohtaloallistyttaakuo
piossa/>
World Population Prospects: The 2017 Revision (2017). United Nations. 31.3.2018.

32

<https://www.un.org/development/desa/publications/world-populationprospects-the2017-revision.html>.

