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JOHDANTO 

 

Alati kaupungistuvassa maailmassa urbaanilla luonnolla on lisääntyvä merkitys niin 

ihmisten hyvinvoinnille, ekosysteemeille kuin taloudellekin (Heynen 2006; Niemelä ym. 

2009; Perkins 2015: 19–20). Kuten Heynen (2014: 598; Heynen ym. 2006) toteaa, 

kaupunkiluonto on merkityksestään huolimatta jäänyt usein suurempien, globaalien 

ympäristöongelmien sekä laajojen luontoalueiden tarkastelun varjoon. Koska 

luontoympäristöt ovat yhä useammin juuri tällaisia kulttuurin muovaamia paikkoja, niin 

sanottu ”tavallinen luonto” (Beau 2015) ja arjen ympäristöt ansaitsevat kuitenkin 

huomiota periferisten luonnonsuojelukohteiden ja polttavien globaalien ongelmien 

rinnalla. Lisäksi, samalla kun ihmisen vaikutus maapallolla kasvaa, myös yhteiskunnasta 

tulee yhä erottamattomampi ja perustavanlaatuisempi osa ympäristöä, mikä tekee 

perinteisestä, kaupungista irrallisesta luontokäsityksestä mahdottoman (esim. Lorimer 

2012). Urbaani luonto tarjoaa kiinnostavan näkökulman dualistisena nähtyyn kulttuurin 

ja luonnon väliseen suhteeseen, sillä käsitteessä kaupunki (eli kulttuuri) on jo 

lähtökohtaisesti osa luonnon tarkastelua.  

Kaupunkiluonto on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena esimerkiksi 

urbaanin poliittisen ekologia tutkimusalalla, joka on vakiinnuttanut asemaansa tieteen 

kentällä 1990-luvulta lähtien (Heynen 2014). (Urbaanin) poliittisen ekologian keskeisenä 

teesinä on ollut haastaa niin tutkimuksessa kuin hallinnoinnissa varsin epäpoliittisena 

nähty käsitys luonnosta. Ongelmaksi muodostuu muun muassa se, että valta tiedon 

tuottamisesta rajautuu yksinomaan tiedeyhteisölle ja asiantuntijaryhmille (Robbins 2012: 

11–24; Sandberg ym. 2015: 3–4). Luonnon tarkastelun perustana ovat tällöin 

vakiintuneet, tekniset mallit, joiden pohjalta hallinnointia myös kehitetään. Esimerkiksi 

suosioon noussut ekosysteemipalvelun käsite korostaa luontoa kvantifioimalla ja 

muuntamalla sen positiiviset ominaisuuden hyödykkeiksi (Konijnendijk 2015: 42–43; 

Kull ym. 2015). Näennäisestä epäpoliittisuudestaan huolimatta rationaalisen 

hallinnoinnin, kuten ekosysteemipalveluiden, taustalla vaikuttavat kuitenkin muun 

muassa uusliberalismin ideologiset aatteet (esim. Heynen ym. 2007; Cambell 2015; 

Konijnendijk 2015: 42–43), jotka vaikuttavat kaupunkitilan muotoutumiseen. Tästä 

jatkettuna esimerkiksi Madden (2010) ja Gabriel (2016) kritisoivat kaupunkipuistojen ja 
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julkiset tilat yrittäjyys- ja imago-keskeistä hallinnointia, minkä seurauksena ympäristöt 

rakentuvat yhä enemmän kuluttamista, kaupallisuutta ja elämyksellisyyttä korostaen.   

Hallinnoinnissa yleinen rationaalinen ja hyödykkeenä mitattava luonto 

antaa kuitenkin hyvin yksipuolisen käsityksen ympäristöistä, joissa muun muassa asutaan 

ja eletään arkea. Hyvälle kaupunkiympäristölle saati arvokkaalle luonnolle ei olekaan 

olemassa yksiselitteisiä määritteitä, eikä aina ole selvää, kenelle kaupunkiluontoalueet 

ovat ja millaisia niiden edes tulisi olla. Oman haasteensa urbaanin luonnon kysymyksiin 

tuo se, että kaupunki ja luonto nähdään usein toistensa vastakohtina, mikä vaikeuttaa 

aiheen käsitteellistämistä (esim. Vogel 2011; Castree 2014; Beau 2015). Häilyvää on 

etenkin, mistä lähtökohdista ihmiset sitä arvottavat. Esimerkiksi Sipilä ym. (2009) 

toteavat kaupunkilaisille merkittävien luontopaikkojen vaihtelevan metsittyneistä 

pihoista ja niityistä hoidettuihin puistoihin. Taustalla vaikuttavat niin henkilökohtaiset 

kokemukset kuin kulttuurien väliset erot ympäristötyyppien hahmottamisessa. 

 Kaupunkiluonnon erilaiset hahmotelmat tulevat merkityksellisiksi 

kaupunkisuunnittelun kontekstissa, kun tuttu paikka nousee muutoksen kohteeksi. 

Suunnittelijoilla on paljon valtaa määritellä se näkökulma, josta kaupunkia ja luontoa 

tehdään arvokkaaksi. Kuten edellä mainittu, tämä näkökulma on usein ongelmallisen 

epäpoliittinen, ja luonnosta tuotetut käsitykset nähdään kyseenalaistamatta varmana 

tietona (Sandberg ym. 2015: 2–3). Kaupunkiluonnosta tuotettu tieto on kuitenkin aina 

diskursiivista ja näkökulmasidonnaista, ja sulkee ulkopuolelleen muut, kilpailevat 

tietämisen tavat. Tiukasti näyttöön perustuvan tiedon kulttuuri on nähty suunnittelun 

haasteena laajemminkin, sillä kaupunkitila on asukkaiden näkökulmasta hyvin erilaista: 

subjektiivisesti elettyjä arjen paikkoja, joihin kiinnytään ja identifioidutaan (esim. Häklin 

1997; Bäcklund 2009; Alastalo & Åkerman 2011). 

 Tässä tutkielmassa haluan tehdä näkyväksi kaupunkiluonnon 

määritelmällistä moninaisuutta tarkastelemalla luonnonympäristöön kohdistuvaa 

kaupunkisuunnittelua sekä kansalaisen että suunnittelijan näkökulmasta. Tapauksenani 

on Oulussa sijaitseva viheralue Hietasaari, jonka kehittäminen on nostattanut kaupungin 

asukkaiden keskuudessa paljon keskustelua siitä, minkälaista ympäristöä alueelle 

hyväksytään. Tapaus on keskittynyt erityisesti Hietasaareen suunnitteilla olleen 

huvipuiston ympärille: sotiiko se alueen luonnetta vastaan? Huvipuistoa vastustamaan on 

muun muassa muodostunut kansalaisliike, joka puhuu luonnontilaisemman Hietasaaren 
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puolesta. Tarkastelemalla tätä kiistaa selvitän kaupunkiluontokohteeseen liitettyjä 

merkityksiä ja arvoja sekä erittelen, millaisia asioita viheralueen koetaan voivan pitää 

sisällään. Erityisesti tarkastelen sitä, miten eri tietokäsitykset vaikuttavat 

kaupunkiluontokohteen hahmottamiseen sekä sitä, miten rakennetun kaupungin sekä 

luonnon väliset painotuserot tulevat esille kaupunkiluonnon paradoksaalisenkin käsitteen 

merkityksellistämisessä. Olen tiivistänyt Oulu Hietasaarta tarkastelevan 

tutkimusongelmani yhteen päätutkimuskysymykseen ja kahteen tarkentavaan 

alakysymykseen:  

 

Miten kaupunkiluontoa määritetään ja arvotetaan?  

1) Miten erilaiset kaupungin ja luonnon painotukset tulevat esille kaupunkiluonnon 

 arvottamisessa?  

2) Miten eri tietokäsitykset vaikuttavat kaupunkiluontokohteen tulkintoihin? 

  

Tutkimustavoitteen taustalla pidän oletusta siitä, että luonto on diskursiivista, ja sille 

annetut merkitykset rakentuvat kielessä (esim. Castree 2001; 2014). Tämä tarkoittaa jo 

itsessään, että luonto ja kulttuuri eivät ole toisistaan erillään. Tarkastelen kuitenkin muun 

muassa Vogeliin (2011), Beauhun (2015), Latouriin (2006; 2015) sekä Kummalaan 

(2016) tukeutuen luonnon ja kulttuurin välisen dualismin ongelmia ymmärtääkseni 

jaottelun vaikutuksia kaupunkiluonnon arvottamiselle muun muassa estetiikan 

näkökulmasta (Haapala 2006; Ross 2006; Kummala 2016). Estetiikkaan liittyen painotan 

tutkielmassani diskursiivisuuden ohella luonnon kokemuksellisuutta, jota lähestyn 

tarkastelemalla ympäristöjä elettyinä arjen paikkoina (mm. Relph 1986; Karjalainen 

1995; 2004; Tuan 2003). Tällä pyrin korostamaan suunniteltavina olevien kohteiden 

intersubjektiivista luonnetta eli sitä, että ympäristöstä tuotetut rakenteet ovat aina samaan 

aikaan sekä henkilökohtaisia tulkintoja että näistä yhdistyviä jaettuja versioita 

todellisuudesta (Bäcklund 2007: 49–50). Tämän pohjalta liitän keskustelun urbaanista 

luonnosta kaupunkisuunnittelun kontekstiin, ja erittelen kahden suunnittelussa usein 

esille tulevan tietokäsityksen suhdetta. Nimitän näitä tekniseksi sekä kokemukselliseksi 

tiedoksi muun muassa Bäcklundia (2007), Alastaloa ja Åkermania (2011) sekä Asikaista 

ja Jokista (2008) seuraten. Tietokäsityksistä edellinen painottaa abstraktia, vahvasti 

käsitteellistä tapaa nähdä maailma, kun taas jälkimmäinen korostaa mainitsemaani elettyä 
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arkitodellisuutta. Niinpä asetelmassa ovat samalla vastakkain suunnittelijan tekninen 

näkökulma luontoon sekä kaupunkilaisen eletty luontokokemus.  

Tutkimusongelmani selvittämiseksi olen valinnut tarkastelun kohteeksi 

sekä julkista että itse hankkimaani materiaalia Hietasaari-kiistasta. Määrittelyn ja 

arvottamisen tavat tulevat monipuolisimmin esille vapaassa keskustelussa, minkä vuoksi 

olen ottanut tarkasteluun ensinnäkin paikallisen sanomalehti Kalevan 

nettifoorumikeskusteluja aiheesta. Koska vastaavaa ei ole tarjolla hallinnon puolelta, 

toisena aineistonani on suunnittelijoiden vastauksia kansalaisten esittämiin mielipiteisiin 

ja muistutuksiin asemakaavaprosessin aikana. Näkökulmia syventävät kaksi 

fokusryhmähaastattelua, joista toisen järjestin huvipuistoa vastustaville Hietasaari-

liikkeen kansalaisaktivisteille ja toisen hallinnon edustajille. Hyödynnän aineiston 

tarkastelussa diskurssianalyysia, jonka avulla päästään käsiksi puheessa rakentuviin 

maailmankuviin ja arvovalintoihin. Diskurssianalyysin kaltainen laadullinen menetelmä 

tuo lisäksi kaupunkiluonnon tarkastelun tekniseen ja määrälliseen ilmapiiriin 

vaihtoehtoisia näkökulmia, joilla pyrin tuomaan esille sellaisia luonnon 

merkityksellistämisen tapoja, jotka eivät välttämättä pääse esille teknisissä sovelluksissa, 

kuten esimerkiksi ekosysteemipalveluiden viitekehyksessä. 

 

 

KAUPUNKILUONTO – LUONNON JA RAKENNETUN VÄLISSÄ 

 

Määritelläkseen kaupunkiluonto on määriteltävä luonto, mikä on osoittautunut 

haasteelliseksi tehtäväksi. Käsitettä käytetään arkikielessä päivittäin, mutta sillä voidaan 

viitata niin erämaahan, säätiloihin kuin ihmisen biologiaankin. Sanan merkitys vaihtelee 

kontekstista riippuen, ja Vogelin (2011: 86–87) mukaan sillä voidaan viitata ainakin 

fysikaaliseen luontoon, jonka vastakohtana on yliluonnollinen, tai ihmisen ulkopuolella 

olevaan luontoon, jonka vastakohtana on keinotekoinen. Kumpikin näkökulma sisältää 

haasteen käsitteen teoreettiselle tarkastelulle, sillä näiden pohjalta on hyvin hankalaa 

eritellä, mitä luonto käytännössä on yhteiskunnassa. Ei olekaan mahdollista määrittää 

mitään yhtä oikeaa luontoa, vaan käsitteen sisältö riippuu paljon sitä tulkitsevasta 

yhteiskunnasta ja näkökulmasta (Macnaghten & Urry 1998: 2; Castree 2001; 2014).  



9 
 

 

Otan Castreeta (2001; 2014) mukaillen lähtökohdakseni, että luonto on 

käsitteenä sosiaalinen rakenne, mutta palaan tähän tarkemmin myöhemmin. Tarkastelen 

ensin kaupunkiluonnon määrittelyn haasteita, jotka kumpuavat modernille länsimaiselle 

ajattelulle tyypillisestä dualistisesta luontokäsityksestä (esim. Macnaghten & Urry 1998). 

Tukeudun tässä kohtaa monilta osin Kummalan (2016) väitöskirjassaan käyttämää 

logiikkaa, joka on tutkimuskysymysteni kannalta hedelmällinen. Hän on tarkastellut 

kaupunkiluonnon määrittelyn sekä arvottamisen haasteita estetiikan näkökulmasta, mikä 

on oleellinen osa kaupunkiluonnon merkityksellistämistä, kun keskustellaan 

tutkimukseni tavoin arjen paikkoista ja kaupunkiympäristön laadusta. Estetiikan 

tärkeyden ympäristön arvottamiselle ovat nostaneet esille esimerkiksi Vihanninjoki 

(2018) osallistavan kaupunkisuunnittelun yhteydessä sekä Buchel ja Franzeskaki (2015) 

kyselytutkimuksessaan kaupunkipuiston vierailijoiden puistoon liittämistä hyödyistä. 

Kummala (2016) myös korostaa kaupunkiluontoa kulttuurin ja luonnon muodostamana 

hybridinä, mikä – kuten Kummala itse sekä esimerkiksi Haapala (2006: 9) huomauttavat 

– on estetiikan alalla vähän huomiota saanut näkökulma.   

 

Dualistisen luonnon haasteet kaupunkiluonnon määrittelylle 

 

Kaupunkia ja luontoa (tai kulttuuria ja luontoa) määritellään usein toistensa vastapareina 

niin, että ne enemmän tai vähemmän sulkevat toisensa pois. Dikotomisen ajattelun juuret 

ovat Macnaghtenin ja Urryn (1998) mukaan romantiikan ajan luontokäsityksessä, jossa 

mystinen ja kaunis luonto miellettiin kulttuurikeskusten reunoille rajautuviksi keitaiksi. 

Luonto määrittyi näin joksikin muokkaamattomaksi ja villiksi, johon ihmisen toiminta ei 

ole vaikuttanut, kun taas kaupunki on ihmisen toiminnan ja hallinnan keskus. Jaottelu 

johdattelee ajattelemaa, että luonto on ihmisen ulkopuolella ja siis kaikkea sitä, mitä 

ihminen ei ole. Tästä seuraa Vogelin (2011: 86–89) mukaan dualismin keskeinen 

ongelma: luonto on ihmisen laajojen ympäristövaikutusten vuoksi lakannut kokonaan 

olemasta (ks. myös Ross 2006: 20–21; Kummala 2016: 60–64). Näin on väittänyt muun 

muassa McKibben (1989) jo noin kolmekymmentä vuotta sitten, mutta keskustelusta on 

tullut erityisen ajankohtainen viimeisen viidentoista vuoden aikana, kun niin maantieteen 

kuin muillakin aloilla on keskusteltu antroposeenin käsitteestä uutena geologisena 

aikakautena. Taustalla on ajatus siitä, että ihmisen vaikutus maapallolla on nykyään siinä 
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määrin perustavanlaatuisesta, että toimintaamme ei voida erottaa planeetalla vallitsevista 

olosuhteista ja prosesseista. Tästä näkökulmasta luontoa ihmisestä erillisenä ei todella 

enää ole – jos on koskaan todella ollutkaan (Lorimer 2012; Castree 2014; 2015)  

Kuten Vogel (2011) esittää, tämä dualistinen näkökulma luonnon 

olemukseen on ongelmallinen. Vaikka käsitystä tulkittaisi vapaasti, erilaiset muokatut 

luonnonympäristöt talousmetsistä puutarhoihin ja kaupunki-istutuksiin jäävät 

luontomääritelmän ulkopuolelle, mikä tekee hankalaksi luonnon merkityksestä 

keskustelemisen yhteiskunnassa. Yhtä hankalaa käsitteellistämisen kannalta olisi toinen 

ääripää, jossa kaikki on luontoa, kun vedotaan fysiikan yleispäteviin lakeihin ja ihmiseen 

biologisena olentona (Vogel 2011: 87–89; Beau 2015; Kummala 2016: 60–64).  

Dualistisen ajatusmallin pohjalta kaupunkiluonto on jo lähtökohtaisesti 

paradoksaalinen ja vaikeasti määriteltävä käsite (Ross 2006: 24-27). Liitettynä esteettisen 

arvottamisen näkökulmaan Haapala (2006: 9) ja Ross (2006) toteavat sekä 

arkkitehtonisen kaupungin että villin luonnon ihanteiden olevan selkeät, mutta 

kaupunkiluonto jää näiden väliselle harmaalle alueelle täyttämättä kunnolla kumpaakaan 

ihannetta. Niinpä niihin on kiinnitetty verrattain vähän huomiota. Estetiikka liittyykin 

oleellisesti kaupunkiluonnon arvottamiseen, ja tulkitsen sitä tässä Kummalan (2016: 83–

85) tavoin laajasti kaikkien aistien sekä tunteiden muodostamana arvottavana 

kokemuksena, joka pitää sisällään myös esimerkiksi ympäristön tunnelman. Ross (2006: 

23–26) on pyrkinyt purkamaan kaupunkiluonnon paradoksin ongelmaa käsittämällä sen 

asteittaiseksi jatkumoksi koskemattoman luonnon ja rakennetun välille. Tällaisina 

muotoina hän näkee kesytetyn, muokatun, rakennetun ja keinotekoisen luonnon, joissa 

muokkaamisen aste vaihtelee pienistä siistimis- ja ennallistamistöistä tyhjästä luotuihin 

puistoihin ja luontosimulaatioihin. Kuten Kummala (2016: 73–75) kritisoi, Rossin (2006) 

hahmotelma perustuu kuitenkin edelleen ajatukseen puhtaasta luonnosta ja sisältää 

arvoasteikon, jossa luonnollisempi merkitsee arvokkaampaa.  

Vaikka kaupunkiluonto näyttää edellisen valossa auttamattoman sotketulta, 

tutkimukset sen merkityksestä ihmisten arjen kokemuksille, virkistäytymiselle ja 

hyvinvoinnille osoittavat, että luonnon paikat ovat tärkeitä myös urbaanissa ympäristössä 

(esim. Chiesura 2004; Sipilä ym. 2009; Turunen ym. 2010: 132; Buchel & Frantzeskaki 

2015; Carrus ym. 2015). Alkuperäisen luonnon ideaalista poiketen kulttuuri onkin 

Jokisen, Viljasen ja Willmanin (2011) mukaan irrottamaton osa kaupunkiluontoa, ja sen 
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arvottamisen pohjalla on paljon kulttuurisia, historiallisia ja sosiaalisia syitä. Kummala 

(2016: 76–79) toteaa saman suuntaisesti, että kaupunkiluontoa olisi mielekkäämpää 

tarkastella hybridinä, jolloin sekä kaupunki että luonto nähdään vain toistensa 

kontekstissa ilman käsitteiden alkuperäistä merkitystä.  

Hybridin käsitettä on tarkastellut paljon esimerkiksi Latour (2006; 2015), 

joka pitää käsitystä luonnon ja ihmisen erillisyydestä moderniuden perustavana 

ongelmana. Latour korostaa, että luonto (materiaalisena maailmana) ja yhteiskunta ovat 

väistämättä kietoutuneita yhteen ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Niinpä luonto tulisi nähdä 

ihmisen ohessa tasa-arvoisena toimijana, joka vaikuttaa yhteiskunnan tilaan tavoilla, joita 

emme voi kontrolloida. Toisin päin asetettuna myös yhteiskunta vaikuttaa luontoon, jota 

ei näin voida määritellä kontrollimme ulkopuolelle. Vastinparien välillä ei näin voida 

löytää selkeitä syitä ja seurauksia (Latour 2006: 13–20; Åkerman 2009: 240). Esimerkiksi 

kasvava huoli ihmisen aikaan saamasta ilmastonmuutoksesta osoittaa, että vaikutamme 

maailmanlaajuisesti luonnon prosesseihin, jotka ovat kuitenkin samalla kontrollimme 

ulkopuolella. Tämän yhteiskunnan ja luonnonvoimien erottamattoman suhteen puolesta 

puhuu myös käsitys antroposeenin aikakaudesta, mikä on kannustanut 

ympäristötieteilijöitä luopumaan ongelmallisesta dualistisen luonnon viitekehyksestä ja 

hakemaan uusia hybridinäkökulmia (Lorimer 2012). Castreen (2015) mukaan ajatus on 

kannustanut esimerkiksi maantieteilijöitä etsimään uudenlaisia yhteyksiä 

luonnonmaantieteen ja ihmismaantieteen eri suuntauksien välille. 

Myös Beau (2015) haastaa ihmisen ja luonnon erillisyyden vedoten 

amerikkalaiseen erämaakeskusteluun. Sen sijaan, että luonnon synonyymina pidettäisiin 

kulttuurin ulkopuolella olevaa erämaata, sitä voitaisi käsitellä ajatuksena villiydestä, joka 

on prosessi eikä rajattu paikka: villi voi elementtinä olla olemassa rinnakkain 

ihmistoiminnan kanssa olematta siitä täysin erillään. Näin ihmistoiminnasta ja 

ympäristön villeistä elementeistä syntyy Beaun (2015) sanoin koskemattoman erämaan 

sijaan yhdessä ”tavallinen luonto” (ordinary nature). Esimerkki tästä luonnon ja 

yhteiskunnan erottamattomasta luonteesta lähiympäristössä ovat kaupunkiin sopeutuneet 

eläin- ja kasvilajit, jotka eivät menestyisi tai olisi levittäytyneet alueilleen ilman ihmisen 

vaikutusta. Kuitenkin niiden lisääntyminen ja biologinen kasvu ovat ihmisen kontrollin 

ulkopuolella (Perkins 2015: 20–21; Kummala 2016: 77–78). Vaikkapa puutarharuusu voi 

”villiintyä” ja levitä lähiympäristöön, jolloin se on erottamattomasti sekä villiä luontoa 
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että ihmisen toiminnan tulos. Haila ja Lähde (2003: 32) ovatkin sitä mieltä, ettei ole 

mielekästä puhua luonnon ja kulttuurin välisestä suhteesta, sillä nämä ovat liian syvästi 

ja monimutkaisesti yhteydessä toisiinsa tullakseen erotelluiksi.  

Hybridinäkökulmaa edellä tarkastelleiden tarkastelleiden teoreetikoiden 

lähtökohtana on materiaalisen luonnon sekä yhteiskunnan toimintojen yhteenkietominen. 

Sama ajatus hybrideistä voidaan kuitenkin heijastaa myös esteettisiin käsityksiin 

luonnosta ja kulttuurisesta maailmasta, sillä esteettiset ihanteet eivät muodostu erillään 

yleisemmistä maailmankuvista. Kaupunkiluonnon esteettiselle arvottamiselle oleellista 

olisikin esimerkiksi se, että kaupunkia ei nähtäisi vain negaationa (alkuperäiselle) 

luonnolle, vaan sanaparin osat nähtäisiin tasapuolisemmin (Kummala 2016: 75). Luonto 

voi siis olla Beauta (2015) sekä osin Rossia (2006) soveltaen osaltaan villiä, mutta tämän 

ei tarvitse olla ympäristön ainoa eikä poissulkeva elementti. 

Jos edellä tarkastelin luontoa ja sen ihanteita liukuvana jatkumona, sitä on 

myös kaupunki: Berleant (2012: 105–116) korostaa, ettei nykyajan kaupungille voida 

asettaa rajoja. Pohjois-Amerikan suuriin klustereihin viitaten hän argumentoi, ettei 

kaupunki ala tai lopu selkeästi mihinkään, vaan teollistunut ympäristö levittäytyy 

ympäristöön vaihtelevasti ja muuttuu maaseuduksi huomaamattoman vähitellen. Sama 

pätee myös pienemmässä mittakaavassa, ja on varsin tulkinnanvaraista, missä kaupunki 

tai kaupunkikeskusta loppuu ja taajama alkaa. Berleant (2012: 105–116) käsittää urbaanin 

estetiikan pelkkää arkkitehtuuria laajemmin rakennetun ympäristön estetiikaksi ja 

huomauttaa, ettei sen ei kuitenkaan tarvitse olla vastakohtainen erämaalle tai 

maaseudulle. Ei olekaan ylipäätään selkeää, mikä tai mitä kaupunki on. Maisemien, 

toiminnan, kulttuurin ja ihmisten jatkuvana verkostona sen merkitykset ovat 

tapaussidonnaisia (Berleant 2012: 105–116). Negatiivisina konnotaatioina siihen 

yhdistyvät esimerkiksi paikattomuus, jota luovat muun muassa laatikkomainen 

arkkitehtuuri ja ylikansallisten yritysten leviäminen (Berleant 2012: 105–116). Toisaalta 

Ilmosen (2002) mukaan esimerkiksi Helsingin urbaania ympäristöä arvostavat asukkaat 

liittävät kaupunki-ihanteensa taiteen ja kulttuurin kuluttamisen positiivisiin 

mielleyhtymiin. 
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Kaupunkiluonnon määritelmä 

 

Hybridiys on siis lähes välttämätön lähtökohta, jos halutaan perustella sellaisen ilmiön 

kuin ”kaupunkiluonto” olemassaolo, ja pidän tätä kiinnekohtana kaupunkiluonnon 

määritelmälle. Kattavaa ja selvää rajausta ei kuitenkaan ole mahdollista eikä aina edes 

tarpeellista tuottaa. Siksi otan edellä kuvatut ristiriidat ja kaupunkiluontokäsitteen 

tulkinnanvaraisuuden tarkasteluni lähtökohdaksi ja jätän määritelmän tarkoituksella 

avoimeksi. Riippuu hyvin paljon tulkitsijasta, näyttäytyykö luonnon ilmeneminen 

kaupunkiympäristössä puutteellisena rakentamisena vai tervetulleena vastapainona 

kaupunkimaisuudelle. Esimerkiksi Kaplan ym. (1998: 1–2) määrittelevät ihmisen ja 

luonnon suhteesta puhuessaan luonnoksi erilaiset arkielämän ympäristöt, jotka sijaitsevat 

ulkotiloissa ja pitävät sisällään enemmän tai vähemmän kasvillisuutta. Tämän perustana 

he pitävät tekemäänsä huomiota ihmisten laajasta ja monipuolisesta luontokäsityksestä. 

Rajaan kuitenkin näkökulmani spatiaaliseksi siinä suhteessa, että 

tarkastelen kaupunkiluontoa ensisijaisesti paikkoina ja ympäristöinä esimerkiksi 

biologian tai yksittäisten lajien esiintymisen sijaan. Painotukseni on siis Kaplanin ym. 

(1998: 1) tavoin kysymyksessä ”mikä ympäristö on luontoa” kysymyksen ”mikä 

ympäristössä on luontoa” sijaan. Tarkastelen kaupunkiluontoa erilaisina miljöinä 

sellaisten konseptien kuten erämaan tai ydinkeskustan ohella, ja lähestyn 

tutkimuskohteenani olevaa Hietasaarta kaupungissa sijaitsevana luontoalueena – kuten 

Faehnle (2009: 83) kutsuu luonnon kokemisen mahdollistavia paikkoja 

kaupunkirakenteen sisällä. Pidän tätä mielekkäänä, sillä vaikka luontoa ei voida eristää 

kulttuurista erillisiksi ympäristöiksi, puhumme kuitenkin arjessa luontoon menemisestä, 

erämaasta, puistoista ja niin edelleen. Arkielämässä miellämme siis luonnon muun ohella 

paikoiksi, mikä tekee luontoympäristöistä osan sosiaalista todellisuutta. 

Urbaanilla luonnolla on kaupunkitilassa monia muotoja, jotka vaihtelevat 

laajuudeltaan, rooliltaan ja ulkomuodoltaan. Esimerkiksi erilaisten siistien 

kaupunkipuistojen on todettu olevan merkittäviä niin virkistäytymiselle, ekologialle kuin 

kaupungin imagolle ja matkailullekin (esim. Chiesura 2004; Hall & Page 2006: 213–214; 

Gabriel 2016). Puutarhat taas ovat esimerkki pitkälle muokatusta ja taiteellisestakin 

luonnonympäristöstä, jonka arvo tiivistyy sanaan pittoreski (Johansson 2006; Ross 2006). 

Villimpää kaupunkiluontoa ovat Gandyn (2013) tarkastelemat joutomaat, jotka ovat 
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muotoutuneet suunnittelematta ja toimivat hoidetusta luonnosta poiketen seikkailun sekä 

jännityksen paikkoina. Villin kaupunkiluonnon laajempaa mittakaavaa edustavat 

kaupunkimetsät, jotka Konijnendijkin (2008) mukaan tarjoavat kaupunkilaisille 

ydinkaupungin siistejä kaupunkipuistoja syvempää luontoyhteyttä. Ne ovat kaupungista 

pakenemisen ja seikkailun paikkoja, ja herättävät toisaalta pelkoakin.  

Kaupunkiluonnon monet muodot osoittavat käsitteen laajuuden. Edellä 

kuvatut luonnonympäristöt ovat kaikki selkeästi hybridejä, eikä niitä voida erottaa 

suhteestaan kaupunkiin. Kuitenkin niissä käy esille esimerkiksi Rossin (2006) 

hahmottama kaupunkiluonnon asteittaisuus, ja ihmisvoimin istutettua puutarhaa voidaan 

pitää huomattavasti muokatumpana kuin laajaa kaupunkimetsää. Tästä huolimatta olisi 

liian yksinkertaistavaa laittaa alueita yksiselitteisesti arvojärjestykseen tämän 

ominaisuuden perusteella: kuten näkemykseni kaupunkiluonnosta hybridinä tuo esille, 

kulttuuriset piirteet voivat saada ympäristössä yhtä tärkeän merkityksen kuin 

luonnontilaisuus. Aina ei olekaan selvää, kuinka siistiä tai villiä, missä laajuudessa ja 

kenen tarpeisiin kaupunkiluonnon ympäristöjen tulisi kulloinkin olla.  

 

 

KAUPUNKILUONTO TIETÄMISEN KOHTEENA  

 

Edellä tarkasteltu dualismi on paljon keskusteltu ongelma maantieteen alalla, ja Castreen 

(2001) mukaan tutkimuksessa otettu näkökulma luontoon voidaan jakaa kolmeen 

koulukuntaan: teknokraattinen suhtautuminen luontoon korostaa hyötyä ja luotoa 

resurssina, ja näkökulma on ihmiskeskeinen. Sen kritiikiksi on muodostunut ekosentrinen 

näkemys, jossa korostuu luonnon kunnioitus ja ajatus luontoon palaamisesta sekä sen 

suojelemisesta. Kumpikin näkökulma suhtautuu luonto/kulttuurijaotteluun dualistisesti, 

ja luonto nähdään erillisenä ihmisestä – joko resurssina tai suojelun kohteena. Castree 

(2001) painottaakin kolmannen, sosiaalisen luonnon huomioimista: koska luonnon 

tarkastelu on välttämättä kulttuurista ja ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon, tulisi 

tunnistaa, että tieto luonnosta on aina sosiaalista ja näkökulmasidonnaista (Demeritt 

2001: 26; Castree 2014).  

Luonto sekä siitä johdettuna kaupunkiluonto ovat siis avoimia ja 

tulkitsijasta riippuvia käsitteitä. Niinpä kaupunkiluonnosta tehtyihin tulkintoihin 
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vaikuttavat sekä henkilökohtaiset kokemukset että jaetut käsitykset, ja näiden pohjalta 

yksi asia voi muovautua useiksi hyvin erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Puhuessani ryhmien 

ja yksilöiden eriävistä näkökulmista käytän niistä sanaa diskurssi tai tieto. Monissa 

yhteyksissä ne toimivat toistensa synonyymeina, ja tieto-sanalla haluan korostaa sitä, 

miten asiat muodostuvat itsestäänselvyyksiksi tutun näkökulman sisällä.  

 Häkli (1997: 46–47) kuvaa tiedolla olevan kaksi tasoa vallankäytön 

kysymyksissä. Sitä voidaan toisaalta tarkastella syvään juurtuneina rakenteina ja 

maailmankuvina sekä toisaalta vallankäytön välineenä ja resurssina. Näistä ensimmäinen 

rinnastuu diskursseihin sekä todellisuuksiin, jotka voivat olla hyvin erilaiset 

instituutionsa kulttuuriin samaistuneella suunnittelijalla ja kaupungissa arkea elävällä 

kansalaisella. Tiedon toisella tasolla taas voidaan esimerkiksi käsitellä tiedon tasaista 

jakautumista, mikä mahdollistaa demokraattisen suunnitteluprosessin. Erilaisia 

tietämisen näkökulmia voidaan hahmottaa myös erottelemalla toisistaan tieto sekä 

informaatio, kuten Wagenaar ja Cook (2003: 152; ks. myös Leino 2011: 223) tekevät. 

Heidän jaottelussaan informaatio on kirjoihin, karttoihin ja luokituksiin jäädytettyä 

kategorisointia, kun taas tieto vaatii aina aktiivisen tietäjän, joka tulkitsee todellisuutta 

tilannekohtaisesti merkitysten laajasta verkostosta käsin. Tämä vertautuu Häklin (1997: 

46–47) toteamukseen tiedon kahdesta tasosta. Tietäminen syvään juurtuneina 

maailmankuvina kuvastaa aktiivista tietämistä, joka muuttuvana ja loputtomasti 

verkostoituna menettää aina jotain tullessaan dokumentoiduksi. Tieto vallankäytön 

resurssina taas heijastelee esimerkiksi sitä dokumentoidun informaation määrää, joka 

kullakin toimijalla on käytössään käsityksensä muodostamiseksi ja argumentoinnin 

tueksi. Kumpikin näistä tiedon näkökulmista tulee esille kaupunkiluonnon hallinnoinnin 

ja kaupunkisuunnittelun kysymyksissä. 

 Tämän pohjalta teen eron tutkielmassani tiedon ja informaation välille niin, 

että kutsun toimijoiden tiedoiksi heidän itsestäänselvyyksinä esittämiä lausumia sekä 

tulkintoja aihekokonaisuuksista. Nimitän informaatioksi toimijoiden käytössä olevaa 

tutkimusdataa sekä havaintoja – siis niin sanottua raakamateriaalia, joiden pohjalta 

käsitys todellisuudesta muodostetaan. Samalla on huomattava, että esimerkiksi 

informaatioksi tiivistetyt selvitykset eivät itsessään ole arvovapaata todellisuuden ainesta, 

vaan niidenkin toteutuksen taustalla on oletuksia maailmasta. Toimijoiden käytössä ne 
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kuitenkin tulevat tiedoksi vasta, kun toimijat itse arvioivat ja tulkitsevat saamansa 

dokumentoidun selvityksen ja liittävät sen osaksi laajempaa merkityskokonaisuutta. 

 

Diskursiivinen luonto 

 

Castreen (2014: 37–68) mukaan käsitykset luonnosta ovat aina jaettuja, ja nykyajan 

ihminen on erilaisten instituutioiden, median ja muiden epistemisten yhteisöjen 

tuottamien luontotulkintojen ympäröimä. Macnaghtenin ja Urryn (1998: 2) mukaan 

ymmärrykseen luonnosta vaikuttavatkin paljolti sosiaaliset käytännöt, joka ovat niin 

diskursiivisia, toiminnallisia, kehollisia, tilallisia kuin ajallisiakin. Tarkastellessani 

luontoa tiedon muodostumisen kannalta korostan näistä etenkin diskursiivisuutta. Tiedon 

ja diskurssien yhteyttä ovat tarkastelleen esimerkiksi Van Dijk (2003; 2004) sekä 

Foucault (1989), jotka korostavat tiedon olevan itsestään selvää vain siihen liitetystä 

merkityssysteemistä käsin. Niinpä luonnosta ei voida muodostaa mitään pysyviä ja 

arvovapaita faktoja (Castree 2001; 2014). Tietämisestä voidaan puhua monella tasolla 

liittäen se henkilökohtaisesta ihmisten ja paikkojen tuntemisesta aina kulttuurisesti 

jaettuihin käsityksiin ja kansallisiin kertomuksiin (Van Dijk 2003: 89–90). Keskityn tässä 

ryhmien sekä kulttuurien jakamiin tietämisen tasoihin, mutta pidän oleellisena myös 

Macnaghtenin ja Urryn (1998: 2) muita diskursiivisuuden ohella painottamia 

ulottuvuuksia luonnon ymmärtämiseen. Tuon myöhemmin näistä esille esimerkiksi 

luontotulkintojen kehollisuutta ja tilallisuutta.  

 Luonnon diskursiivisuudesta puhuttaessa on hyvä tarkentaa, mihin 

diskurssilla viitataan, sillä käsitettä on eri yhteyksissä käytetty hyvin vaihtelevin tavoin. 

Tässä määrittelen diskurssit muun muassa Burria (2015: 73–74) sekä Jokista ym. (2016b: 

33) mukaillen erilaisiksi merkitysten verkostoiksi ja todellisuuden hahmottamisen 

tavoiksi. Ne ovat kielellisiä ja toimintatavoissa ilmeneviä suhteellisen eheitä 

merkityskokonaisuuksia, jotka syntyvät sosiaalisissa suhteissa ja myös rakentavat 

sosiaalista todellisuutta. Esimerkiksi eri ammattikuntien sekä alakulttuurien sekä 

laajemmin eri kulttuurien kielet muodostavat kokonaisuuksia, jotka eroavat selkeästi 

toisistaan. Jokinen ym. (2016b: 32–33) huomauttavat, että vaikka diskurssit muodostavat 

erilaisia merkityskokonaisuuksia, niillä ei kuitenkaan ole selväpiirteisiä rajoja, sillä sanat 

ja merkitykset viittaavat toisiinsa monimutkaisina verkostoina.  
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Diskursiivisuuden laajempi tieteenfilosofinen tausta on sosiaalisessa 

konstruktionismissa, jonka lähtökohtana on todellisuuden kiinnittyminen kieleen ja 

symbolisiin merkityksiin (Häkli 2004: 133–134; Jokinen 2016: 251–252). Sosiaalisessa 

konstruktionismissa nähdään, että todellisuus ei ole ihmisen tietoisuuden ulkopuolella, 

vaan se muodostuu siitä ihmisten luomasta merkitysten verkostosta, jonka kieli sekä 

erilaiset symbolit luovat (Burr 2015: 10; Jokinen ym. 2016b: 29). Tämä ei tarkoita, etteikö 

tietoisuuden ulkopuolella olisi materiaalista maailmaa, mutta ihmisen todellisuutta ja 

elämismaailmaa ne ovat vain merkitysten ja symbolien kautta. Ihminen ei pysty 

havainnoimaan materiaalista todellisuutta ilman kielellistä kontekstiaan, joka toisaalta 

otetaan valmiiksi annettuna, mutta jota yhteiskunnan jäsenet sekä etenkin instituutiot 

myös vahvistavat ja muokkaavat kielenkäytöllään (Häkli 2004: 133–134; Castree 2014; 

Burr 2015: 10; Jokinen 2016: 251–252). Tarkasteltaessa luontoa konstruktionismin 

näkökulmasta keskitytään siis Castreeta (2014: 6–7) seuraten sen epistemologiaan ja 

siihen, mitä luonto on käsitteenä. Luonnon sosiaalisuuden ydin onkin siinä, että miten 

tahansa ympäristöä havainnoimme, siitä tuotettu tieto on aina diskursiivista ja 

puolueellista (Demeritt 2001: 26; Castree 2001; 2014).  

Diskurssit ovat aina kontekstuaalisia, joten luonnon samoin kuin muidenkin 

sosiaalisten rakenteiden merkityksiä tulisi tulkita suhteessa tilanteeseen, jossa ne on 

tuotettu (Demeritt 2001: 32; Hall 2005: 73–74). Macnaghten ja Urry (1998: 250) 

painottavatkin, ettei luontoon liitettyjä arvoja voida ymmärtää, ellei oteta huomioon sitä 

tilallista, historiallista ja toiminnallista viitekehystä, jossa ne omaksutaan. Foucault 

(1989: 135–148; ks. myös Hall 1997: 46) korostaa juuri diskurssien historiallista 

kontekstuaalisuutta painottaessaan, että puhetavat ovat aina sidottuja omaan 

aikakauteensa, ja tulisivat toisessa ajassa tulkituiksi toisin. Niinpä diskurssit ja asenteet 

ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi dualistinen luonnon sekä ihmisen 

hahmottaminen toisistaan erillisiksi on etenkin länsimaiseen, moderniin aikakauteen 

liittyvä ilmiö (Macnaghten & Urry 1998; Lorimer 2012), ja luonto sellaisena suojeltavana 

kohteena kuin se usein ymmärretään, on olemassa meille, muttei välttämättä tulisi 

ymmärretyksi täysin toisessa ajassa ja toisesta kulttuurista käsin. Nykyiseen länsimaiseen 

ajatusmalliin ovat vaikuttaneet etenkin valistuksenajan rationaaliset ihanteet ja ”kovien” 

tieteiden nousu sekä romantiikanajan kaipuu alkuperäiseen luontoon (Valkonen 2010: 

35–36; Macnaghten & Urry 1998). Tätä historiallista kontekstia seuraten luonto nähdään 
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Hailan ym. (2010: 13) ja Valkosen (2010: 29–49) mukaan nyky-yhteiskunnassa yleensä 

joko tekniikalle ja ihmistoiminnalle alisteisena resurssina tai itseisarvoisesti hauraana ja 

suojeltavana kohteena. 

Omaan aikaansa ja kulttuuriinsa sidottuina diskurssit yhdistyvät 

maailmankuviin ja niiden taustalla oleviin arvovalintoihin, jotka voivat olla sekä 

tiedostettuja että melko tiedostamattomia (Van Dijk 2004: 18–19). Tietäminen ja 

diskurssit ovatkin Van Dijkin (2004) mukaan läheisesti ideologioihin liittyvä ilmiö; 

ideologiat ovat se pohja, jolle jonkin ryhmän asenteet ja usein (joskaan Van Dijkin 

mielestä ei aina) myös tieto perustuvat. Fairclough (1989: 84) kuvaa ideologioita saman 

suuntaisesti sosiaalisten käytäntöjen sisäänrakennetuiksi filosofioiksi. Samalla hän 

korostaa käsitteen viittaavan yleistajuisilta vaikuttaviin itsestäänselvyyksiin, jotka 

toimivat vallan välineinä. Tämä merkitsee, että tieto on arvolatautunutta ja pitää sisällään 

lausumia, jotka voivat olla jostakin näkökulmasta vankkoja uskomuksia ja 

itsestäänselvyyksiä, mutta toisesta näkökulmasta ristiriidassa totuuden kanssa. 

Esimerkiksi antirasistisesta tai rasistisesta ideologiasta käsin ”maahanmuutto” pitää 

sisällään hyvin erilaisia uskomuksia ja totuuslausumia (Van Dijk 2004: 16–17), tai 

luontoon liitettynä uusliberaali ideologia tuottaa luonnosta yhä hyöty- ja 

elämysvetoisempia tulkintoja (esim. Heynen ym. 2007; Madden 2010; Cambell 2015), 

jotka ovat helposti ristiriidassa muun muassa ekosentristen näkökulmien kanssa (Castree 

2001: 2–5). 

Diskurssien tilanteisuutta voidaan kuitenkin tarkastella niin pienessä, tietyn 

keskustelutilanteen skaalassa kuin laajassa, vaikka koko maailmanhistorian kontekstissa 

(Jokinen ym. 2016b: 36–37). Niinpä näkökulma luontoon ei ole riippuvainen vain 

aikakaudestaan. Sen sijaan sen määritelmä vaihtelee myös pienessä skaalassa, ja merkitys 

riippuu käsillä olevasta keskusteluyhteydestä, tilanteesta sekä tietoa tuottavasta yhteisöstä 

(Castree 2014: 37–68). Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun erityinen konteksti vaikuttaa 

kaupunkiluonnon tarkasteluun. Aihetta tulkitaan eri tavoin kansalaisen sekä 

suunnittelijan näkökulmista käsin (esim. Vilkuna 1997: 164), kuten tuon myöhemmin 

tarkemmin esille.  

Vaikka diskursiivisuus on kaupunkiluonnon käsitteellistämisen hyödyllinen 

työkalu, maailma ei ole yksinomaan kielellinen. Ympäristöllä on aina fyysisen 

todellisuuden reunaehdot, jotka eivät ole neuvoteltavissa (esim. Häkli 2004: 140–141; 
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Karjalainen 2006a: 119–120). Luonnon diskursiivisuudesta ja reaalisuudesta onkin 

kiistelty paljon myös maantieteen alan sisällä (Castree 2001: 15–19), ja konstruktivistinen 

näkökulma on saanut kritiikkiä juuri tiukasti kielellisestä näkökulmastaan. Hackingin 

(1999: 3–5) mukaan yksi konstruktivismin laajasti herättäneistä huolenaiheista on 

relativismi eli käsitys siitä, että mikäli koko inhimillinen maailmamme on vain 

kielellisesti rakentunutta, kaikki versiot todellisuudesta ovat yhtä lailla tosia ja eettiset 

sekä moraaliset kysymykset suhteellisia. Tästä näkökulmasta esimerkiksi mikä vain voi 

olla tai olla olematta luontoa, eikä ympäristöongelmia tai ilmastonmuutosta voida 

perustella muuta kuin yhden tieteenalan rakentuneena näkökulmana (Castree 2001: 16). 

Massa (2009: 12) sekä Robbins (2012: 127–130) huomauttavat kuitenkin, että suurin osa 

nykyisestä yhteiskuntatutkimuksesta tunnustaa niin ympäristön rakentuneisuuden kuin 

faktuaalisuudenkin. Tällaiseen maltilliseen tai konstruktivismiin osallistun myös itse.  

Diskursiivisuuden rajallisuus tulee esille myös, kun tarkastellaan ihmisen 

arkitodellisuutta, josta käsin maailma ei ole vain keskusteltu tai nähty vaan eletty ja kaikin 

aistein koettu (esim. Karjalainen 2004). Esimerkiksi kaupunkipuisto ei silloin ole vain 

idea kauniista luonnosta, vaan tilallinen kokonaisuus – paikka. Tarkastelenkin 

seuraavaksi ympäristöä ihmisen arkitodellisuudesta käsin ja sidon diskursiivisuuden sekä 

yllä mainitut todellisuuden fyysiset reunaehdot subjektiivisiin paikkakokemuksiin. Tästä 

todellisuudesta muodostuu diskursiiviselle tiedolle vaihtoehtoinen sekä sitä täydentävä 

kokemuksellinen tieto kaupunkiluonnosta. Vilkunan (1997: 166) mukaan yksilöiden 

käsitykset (lähi)luonnosta ovat usein ristiriitaisia juuri siksi, että niihin vaikuttavat sekä 

diskursiiviset – ja vaihtelevat – kokonaisuudet, että henkilökohtainen, käytännöllinen 

elämismaailma. 

 

Kokemuksellinen luonto diskursiivisuuden haastajana 

 

Vihanninjoen (2018) mukaan esteettisyys eli kokonaisvaltaiset paikkakokemukset ovat 

arkielämän keskeisiä ulottuvuuksia, jotka arvotetaan usein toiminnallisuutta ja 

käytännöllisyyttäkin tärkeämmiksi tekijöiksi elinympäristössä. Niinpä kokemuksellisuus 

on keskeinen ulottuvuus myös kaupunkiluonnon määrittämisessä ja arvottamisessa. 

Ympäristö on moniulotteinen, ja esimerkiksi Karjalainen (1995) jakaa sen faktuaaliseen, 

representatiiviseen ja kokemukselliseen tasoon. Faktuaalinen ulottuvuus painottaa 
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fyysisen todellisuuden materiaalista olemassaoloa ja representatiivinen ympäristö 

mukailee edellä käsittelemääni diskursiivista luontoa, mutta lähestyttäessä 

kaupunkiluontoa elettyinä arjen paikkoina se on välttämättä myös kokemuksellinen. Tällä 

Karjalainen (1995; 2004) viittaa ympäristöön yksilön elämismaailmana, jossa korostuvat 

toisaalta aistit ja kehollisuus ja toisaalta yksilön henkilökohtaiset arvot ja muistot, joiden 

pohjalta paikkoihin muodostuu tunnesiteitä. Kaupunkiluonnon ympäristöjen samoin kuin 

minkä tahansa muun paikan kokeminen on siten moniaistinen prosessi. 

Tämä luonnon esteettisyys ei kuitenkaan aina asetu selkeästi kaunis–ruma-

jatkumolle tai hyvän ja huonon väliin, vaan kokemukset voivat olla jännittäviä, omituisia, 

eroottisia ja niin edelleen (Kummala 2016: 83–85). Lisäksi kokemukset eivät ole vain 

visuaalisia, vaan niihin vaikuttavat kaikki aistit. Macnaghten ja Urry (1998: 130–132) 

ottavat esille niin hajujen kuin äänienkin vaikutuksen luontotulkintoihin, ja näistä 

jälkimmäinen liittyy keskeisesti myös kaupungin ja luonnon väliseen tematiikkaan: kuten 

visuaaliset elementit, myös tietyt äänimaisemat voidaan kokea ”epäluonnollisina”, ja 

luontokokemuksia etsittäessä haetaan usein juuri luonnon hiljaisuutta ja pakoa 

kaupunkikeskustan ”äänisaasteesta” (Saastamoinen 1996; Macnaghten ja Urry 1998: 

130–132). Kummala (2016: 139–140) taas korostaa tuntoaistia sekä tunnelmien 

kokonaisvaltaisuutta, mikä tulee esille siinä, miten säätilat vaikuttava ympäristöön. 

Esimerkiksi paksu sumu muuttaa paikan välittömään tulkintaan jo visuaalisuutensa 

vuoksi, mutta myös kosteana tuntemuksena iholla. Tämä luontokokemusten kehollisuus 

haastaa diskursiivisuuden ainoana tiedon muotona, ja sitoo tietämisen materiaaliseen 

todellisuuteen, jossa aistikokemukset syntyvät.  

Kuten sään vaikutus ympäristökokemukseen korostaa, paikka itsessään ei 

ole staattinen vaan jatkuvassa muutoksessa (Massey 2008: 30–31). Myös kaupunkiluonto 

muuttuu jatkuvasti: nuoret puut kasvavat, ojat kuivuvat ja talvinen kaupunkiluonto eroaa 

kesästä niin estetiikaltaan kuin toiminnan mahdollistajana. Voitaisiinkin sanoa, että 

paikka on eri joka kerta kun sinne mennään – johtuen sekä paikan muutoksesta päivien, 

vuodenaikojen ja vuosikymmenien saatossa että kokijan muuttuvasta mielentilasta ja 

elämäntilanteesta (Relph 1986: 31–33; Massey 2008: 30–31, 210–219). Henkilökohtaiset 

muistot ja kokemukset tekevät jokaisesta tulkinnasta ainutlaatuisen, ja toisaalta sama 

henkilö voi tulkita sen eri tavalla nyt ja vuoden päästä, kesällä ja talvella, aamulla ja 
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illalla. Kun siis puhutaan kaupunkiluonnon määrittelystä ja arvottamisesta, myös 

luontoalueen sisältämien merkitysten voidaan olettaa muuttuvan ajassa.  

Relph (1986), Tuan (2003) ja Massey (2008) korostavat paikkojen 

monitulkintaisuutta ja henkilökohtaisuutta. Koska niille annetut merkitykset riippuvat 

tulkitsijasta, ympäristö ole koskaan täysin sama kahdelle sitä tarkastelevalle henkilölle. 

Kaupunkiluonto tarjoaakin Kummalan (2016) mukaan enemmän kuin vain fyysisen 

virkistäytymisen lähteen: maisemat ovat myös identiteetin määrittäjiä ja nostalgian 

paikkoja, ja Kummala nostaa esille Helsingin sileät kalliot, jotka muistuttavat Itä-Suomen 

kotiseutujen maisemista. Relphin (1986: 49–57) mukaan paikkoihin kiinnittyminen onkin 

oleellinen osa yksilön identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden kokemusta. 

Vaikka Karjalainen (1995) näkee ympäristön faktuaalisen, 

representatiivisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden olevan omia tarkastelun tasojaan, hän 

toteaa niiden olevan välttämättä yhteydessä toisiinsa, ja ne ovat kaikki läsnä maiseman 

kokemisessa. Faktuaalinen todellisuus on yhteydessä aistikokemuksiin, ja kielellinen 

todellisuus on kokemustemme kulttuurinen konteksti, jonka ulkopuolelle ei voida päästä. 

Henkilökohtainen kokemusmaailmamme onkin yhteydessä rakentuneeseen 

todellisuuteen jo siksi, että ajattelumme on lähtökohtaisesti kielellistä (Karjalainen 

2006b: 86–88). Myös Tuan (2003, 161–178) huomauttaa, että ympäristön symbolisilla 

tulkinnoilla on vaikutusta sen henkilökohtaiseen kokemiseen: esimerkiksi paikkojen 

nimeäminen ja niiden liittäminen historiallisiin kertomuksiin ohjaavat yksilöä 

merkityksellistämään ja kokemaan ympäristöjä tietyllä tavalla. Samoin 

kansallismaisemat ohjaavat meitä mieltämään tiettyjä luontoympäristöjä erityisen 

kauniina ja arvokkaina (esim. Ilmonen 1995: 18–24; Rannikko 2007: 268–269). Elo ja 

Paalanen (2002: 184–185) taas argumentoivat, että suomalaisessa kulttuurissa metsiin 

usein liitetty mystiikka sekä kunnioitus vaikuttavat nykysuomalaisten metsäsuhteeseen ja 

tekevät metsässä olemisesta monille henkisen rauhoittumisen kokemuksen. Kulttuurisuus 

ja omakohtaisuus kietoutuvat näin aina intersubjektiivisiksi paikkakokemuksiksi, jotka 

ovat samaan aikaan sekä yksilöllisiä että jaettuja (Bäcklund 2007: 53–55; Massey 2008; 

17–31; Sipilä ym. 2009: 41).  

Kaupunkiluonnon kokeminen on siis monipolvista, ja siinä yhdistyvät niin 

kulttuuriset merkitykset kuin henkilökohtaiset havainnot ja kokemukset. Tästä 

näkökulmasta ympäristöön liittyvä tieto on syvällistä ja arkitodellisuuteen sidottua. Kuten 
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Karjalainen (2006b: 83–84) ja Relph (1986: 51–52) pohtivat, tilaa voi kuitenkin lähestyä 

jonkin tietyn tehtävän näkökulmasta ja etäännyttää itsensä kohteesta tarkoituksellisesti. 

Relph näkee tämän yhtenä esimerkkinä erilaisista paikan sisä- ja ulkopuolelle 

asenoitumisen muodoista: objektiivisena ulkopuolisuutena. Henkilö ottaa silloin tietoisen 

rationaalisen näkökulman paikkaan jota itse elää. Samalla Relph näkee objektiivisen 

ulkopuolisuuden ongelmallisena, sillä otettaessa tarkoituksellisesti etäisyyttä paikkaan 

oletetaan helposti, että tavoitetaan jokin absoluuttisesti oikea totuus paikasta (Relph 1986: 

51–52).  

 

Luonto kaupunkisuunnittelussa   

 

Relphin (1986) objektiivinen ulkopuolisuus sekä paikan sisällä oleminen tulevat esille 

aluesuunnittelun kontekstissa, ja esimerkiksi Häklin (1997: 37–48) ja Lapintien (2002) 

mukaan kansalainen ja kaupunkisuunnittelija katsovat kaupunkia hyvin erilaisista 

todellisuuksista: suunnittelija tarkastelee alueita ammatillisen linssin läpi ja omaan 

instituutioonsa kasvaneena, kun taas kaupunkilainen näkee kaupungin ensisijaisesti oman 

kokemukseen perustuvan arkitodellisuutensa kautta. Silloin myös tieto paikasta perustuu 

omaan kokemukseen ja tuntemukseen alueesta. Sisä- ja ulkopuolisuus suhteessa 

suunniteltavana olevaan kohteeseen rinnastuukin tietämisen tapoihin. 

Kaupunkisuunnittelussa on viime vuosina peräänkuulutettu kuntalaisen kokemuksellista 

tietoa vastapainoksi ja haastajaksi suunnittelukulttuurin tekniselle ja rationaaliselle 

tiedolle sekä Suomessa että kansainvälisesti (esim. Bäcklund 2007; 2009; Alastalo & 

Åkerman 2011: 10–11; Konijnendijk 2015). Kaupunkiluonnon hallinnoinnissa kohtaavat 

toisin sanoen abstrakti, käsitteellistetty luonto sekä kokemuksellinen luonto, joka 

perustuu paikkakokemuksiin. 

  

Teknisen ja kokemuksellisen tiedon suhde 

Kokemuksellista ja teknistä tietoa on käsitelty tutkimuksissa erilaisilla nimityksillä, mutta 

niillä kaikilla viitataan jokseenkin samaan arkimaailman ja institutionaalisen 

todellisuuden väliseen kuiluun. Esimerkiksi Asikainen ja Jokinen (2008) viittaavat 

kokemukselliselle tiedolle vastakkaisena muun muassa luonnontieteelliseen 

luokittelutietoon ja järkitietoon, ja Faehnle (2009) erottaa kokemuksellisesta tiedosta 
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erikseen teknis-taloudellisen sekä ekologisen tiedon. Tutkielmassani käytän vakiintunutta 

kokemuksellisen tiedon käsitettä sekä teknisen tiedon käsitettä, johon luen sekä 

ekologisen että talouspainotteisen näkökulman. Lähtökohtani on, että vaikka nämä 

erotavat toisistaan ideologisilta arvopohjilta, ne molemmat pitävät sisällään tekniselle 

tiedolle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten tukeutumisen tieteelliseen tutkimukseen ja 

vakiintuneisiin instituutioihin (ks. Sandberg ym. 2015: 2–5). 

Hallinnollisessa diskurssissa on vallinnut Alastalon ja Åkermanin (2011: 

21) mukaan viime vuosikymmeninä faktatiedon velvoite, jonka mukaan päätösten tulee 

perustua näyttöön ja todistettavissa olevaan tietoon. Tämä tulee kaupunkiluonnon 

hallinnoinnin osalta esille muun muassa moninaisina paikallis- ja EU-tason ekologiaan 

liittyvinä säännöksinä ja määräyksinä (Niemelä ym. 2009: 12). Tästä 

suunnitteludiskurssista käsin suunnittelijan velvollisuus ottaa etäisyyttä kohteeseen on 

ehto hyvälle suunnittelutyölle. Kuitenkin, vaikka yksilö tietoisesti etäännyttää itsensä 

alueesta, omakohtaiset käsitykset ja ajatukset paikasta ovat edelleen olemassa. Myös 

suunnittelijalla on oman elämänhistorian kautta omaksuttua tietoa ja henkilökohtainen 

suhde paikkoihin (Bäcklund 2009: 46; Lehtonen 2013: 49–50). Suunnitteluprosessin 

tulos on näin yhdistelmä rationaalista tieteellistä tietoa sekä suunnittelijan omakohtaista 

kokemustietoa, joskaan jälkimmäistä harvoin tuodaan prosessissa esille.  

Institutionaalisen diskurssin – sekä laajemmin akateemisen ja hallinnollisen 

ilmapiirin – piirre on, että myös luonnosta tuotettu tieto on teknistä ja perustuu vahvasti 

tieteelliseen tietoon (ks. Ylönen 2010; Castree 2015). Esimerkiksi Asikainen ja Jokinen 

(2008) osoittavat, miten kaupunkiluonnon määrittelyn on tapana perustua 

valtakunnallisiin luontotyypin luokituksiin, jolloin luonto muokataan vastaamaan 

luokitusta eikä päinvastoin. Tieto luonnosta on siis sille ennalta määrätty kategoria. 

Jokisen, Viljasen ja Willmanin (2011: 46) mukaan institutionaaliselle tiedolle on myös 

ominaista, että luontokäsitys perustuu alkuperäisen luonnon ihanteeseen, jolloin 

arvokkaiksi ja säilytettäviksi määrittyvä luonto on villiä ja koskematonta, kun taas 

kulttuurin vahvasti sävyttämä kaupunkiluonto rajautuu ulos. Samat piirteet tulevat esille 

myös Vilkunan (1997: 163–164) käsitellessä kaupunkisuunnittelussa kohtaavia 

luontokäsityksiä: esimerkiksi täydennysrakentamista voidaan sekä perustella että 

vastustaa käyttämällä argumenttina luonnon säästämistä – tiivis kaupunkirakenne 

mahdollistaa mahdollisimman laajat luontoalueet kaupungin ulkopuolella, mutta toisaalta 
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hävittää luontoalueet kaupungista. Dualistinen käsitys luonnosta vaikuttaa näin edelleen 

hallinnon käytännöissä, mikä esimerkiksi edellisissä tapauksissa kaventaa 

kaupunkiluonnolle mahdollisten merkitysten kenttää ja vähentää sen saamaa arvoa. 

Näyttöön ja objektiivisuuteen tähtäävän suunnittelun seuraus on, että 

kansalaisten kokemukseen pohjaava eksistentiaalinen todellisuus jää prosessin 

ulkopuolelle ja käsitys kaupunkiluonnosta typistyy teknisiksi luokituksiksi. Esimerkiksi 

Asikainen ja Jokinen (2008) havaitsevat Tampereen Hervantaa tutkiessaan ristiriidan 

hallinnon kaupunkimetsäluokitusten sekä asukkaiden kertomien erämaahan yhdistyvien 

kokemusten välillä, ja Buijs ja Lawrence (2013) näkevät metsäkonfliktien kärjistyvän ja 

tulevan vain puoliksi ymmärretyiksi, kun tunteiden osuutta niiden muodostumisessa ei 

oteta huomioon (ks. myös Korjonen-Kuusipuro & Janhunen 2015). Myös Johanna 

Nevalaisen (2004) väitöskirjassa Joensuun asukkaiden näkökulma rajautuu kaupungin 

kehityskeskustelun ulkopuolelle yleisen keskusteludiskurssin ollessa vahvasti talous- ja 

hyötyperustainen.  

Hyvä esimerkki siitä, miten kaupunkiluonnon merkitystä on pyritty 

korostamaan ja hallinnoinnin välineitä kehittämään ilman, että vallitsevat käsitykset 

tulevat kuitenkaan haastetuiksi, on ekosysteemipalveluiden käsite (ks. Sandberg ym. 

2015: 3–4). Se pitää sisällään luonnon materiaaliset ja sääntelylliset hyödykkeet (kuten 

ravinto, juomavesi ja ilmanlaatu) sekä lisäksi immateriaaliset hyödyt, kuten luonnon 

merkityksen virkistäytymiselle ja terveydelle (Yli-Pelkonen 2009: 73–74; Kull ym. 

2015). Vaikka asukkaiden aineeton viihtyvyys on otettu osaksi käsitteen sisältöä, 

Konijnendijk (2015: 42–43) ja Sandberg ym. (2015) toteavat ekosysteemipalveluiden 

kuitenkin jatkavan hallinnollisen diskurssin totuttua teknisen tiedon linjaa, sillä 

kaupunkiluonnon arvo kvantifioidaan erilaisisiksi mitattavissa oleviksi (yleensä 

taloudellisiksi) hyödyiksi. Kaupunkiluonnon hallinnoinnin onkin nähty keskittyvän 

teknisyyden ohella uusliberalistiseen maailmankuvaan, jolloin suunnittelussa korostuvat 

talous- sekä markkinointinäkökulmat (Konijnendijk 2015: 42–43; Kull ym. 2015). 

Esimerkiksi Kummala (2016: 138) huomauttaa, ettei kaupunkiluonnon merkitystä voi 

kuitenkaan asukkaan kannalta palauttaa vain virkistäytymiseen, vaan kaupunkiluonnon 

paikat voivat olla syvällisiä kuulumisen ja identifioitumisen kohteita. Myös Wartmann ja 

Purves (2018) korostavat, että aineettomat ekosysteemipalvelut ovat jääneet 

tutkimuksessa vähälle huomiolle, eikä niissä ilmeneviä paikkakokemuksia voida käsitellä 
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yleismaailmallisesti. Sen sijaan esimerkiksi kulttuuriset piirteet vaikuttavat maiseman 

kokemiseen.  

Lehtosen (2013: 50) mukaan näkökulmien jakautuminen teknilliseen ja 

kokemukselliseen tietoon ei tarkoita, etteikö kokemuksellinen tieto olisi myös 

rationaalista. Sen taustalla ei kuitenkaan ole ainoastaan numeerista faktatietoa vaan 

erityisesti omakohtaisten kokemusten kautta sisäistettyä oppimista. Hän painottaa myös, 

että kokemustiedon ei tarvitse syrjäyttää teknistä, tieteellistä tietoa, vaan tulla osaksi 

niiden yhdessä muodostamaa todellisuutta. Faehnle (2009) sen sijaan huomauttaa, että 

ekologisesti tai taloudellisesti hyvä ympäristö ei välttämättä tarkoita samaa kuin 

yksittäisen asukkaan elämisen kannalta hyvä ympäristö. Kyse onkin näiden 

sovittamisesta yhteen niin, että asukkaan näkökulma ja hyvinvointi tulevat yhtä lailla 

kuulluksi kuin taloudelliset ja ekologiset näkökulmat (Faehnle 2009; Lehtonen 2013: 50). 

 Suunnittelun piirissä on puhuttu jo pitkään kansalaisten osallistamisesta 

suunnitteluprosessiin. Suomessa vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (132/1999 §62–§67) on kirjattu kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa kaavoitusprosessiin, mutta kuten esimerkiksi Bäcklund (2007: 77–78) sekä 

Alastalo ja Åkerman (2011: 21–24) erittelevät, osallisuuden taso riippuu lopulta siitä, 

miten lakia tulkitaan kussakin suunnittelutapauksessa. Suomalaisessa 

suunnittelupuheessa vuoropuhelu esimerkiksi rajataan usein koskemaan suunnittelun 

yksityiskohtia, sillä osallisuuden tullessa ajankohtaiseksi suunnitelman lähtökohdat ja 

tavoitteet on jo määritelty (Häkli 2002; Nevalainen 2004: 72). Alastalon ja Åkermanin 

(2011: 21–24) mukaan ongelmana onkin, että hallinnollisesta näkökulmasta tieto 

ymmärretään epäpoliittiseksi ja neutraaliksi resurssiksi, jonka sisällöstä muodostuu 

itsestäänselvyys ja joka rajautuu pois keskustelun kentältä. Tämä vaikeuttaa kansalaisten 

osallistumista laajempaan keskusteluun, eikä osallisuus tällöin pidä sisällään 

arvokeskustelua siitä, mikä esimerkiksi on hyvää ja toivottavaa kehitystä (Nevalainen 

2004: 72) – tai kaupunkiluonnosta puhuttaessa siitä, millaista on arvokas luonto 

urbaanissa kontekstissa. Kaupunkiluonnon hallinnoinnin taustalla on kuitenkin nähty 

painottuvan taloudelliset ja uusliberalistiset arvot (Madden 2010; Cambell 2015; 

Konijnendijk 2015). Käsitteen näennäinen epäpoliittisuus onkin haastettu myös Suomea 

laajemmin, ja tietoa luonnosta on kritisoitu yksipuolisen tekniseksi sekä tietyille, 

vakiintuneille toimijoille varatuksi (Sanberg ym. 2015: 3–4; Castree 2015). 
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Kansalaisen positioksi muodostuu Lapintien (2002) mukaan 

kaupunkisuunnittelussa lähtökohtaisesti maallikon rooli riippumatta siitä, miten paljon 

hänellä on perehtyneisyyttä tai asiantuntemusta. Tämä vie kansalaisen argumenteilta 

painoarvoa ja pitää yllä suunnittelukulttuurin kapeaa ympäristökäsitystä (Ylönen 2010: 

92–100). Faehnle (2009: 96) summaa osallistumisen tasavertaisuuden vaativan, että 

kansalaisilta tuleva informaatio nähtäisiin tietona, joka on yhtä pätevää kuin 

suunnittelussa tuotettu tieteellinen ja tekninen tieto. Kansalaisilla on kuitenkin kasvavat 

mahdollisuudet osallistua kaupunkitilan muokkaamiseen, mikä on osaltaan 

digitalisaation ansiota: internet helpottaa kansalaisten verkostoitumista ja edistää 

kansalaislähtöisten projektien syntymistä ylhäältä alas suuntautuvan suunnittelun 

rinnalle. Tällöin näkökulma ympäristöön ei ole virkamieskäytäntöjen sanelema, ja voi 

siten olla lähtökohtaisesti arkinen ja eletty (Faehnle ym. 2017). 

Vaikka kaupunkilaisista voidaan puhua yhtenäisenä joukkona toimijoiden 

vuorovaikutuksen yhteydessä, he ovat mielipiteiltään värikäs ryhmä, joista toiset ovat 

aktiivisempia kuin toiset. Niinpä yhtä yleistä näkemystä ei ole mahdollista muodostaa, ja 

kaikkien, kokemuksellisuudessaan hyvin subjektiivisten näkemysten esiin saaminen voi 

olla vaikeaa (Vihanninjoki 2018). Bäcklundin (2009: 43–45) mukaan kansalaisten 

kokemuksellisen tiedon hyödyntämisen haaste on juuri moninaisuus, ja sen perusteella 

koetaan siksi olevan vaikea tavoittaa yleistä hyvää. Huolena on, että esimerkiksi 

korkeimmin koulutetut ja perehtyneimmät kansalaiset saavat todennäköisimmin äänensä 

kuuluviin (Inch 2014: 16–17). Bäcklund (2009) perustelee kokemuksellisen ja 

yksittäisten subjektien tiedon tarpeellisuutta kuitenkin sillä, että yksittäisetkin mielipiteet 

heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia käsityksiä esimerkiksi hyvästä asumisesta tai 

hyvästä viherympäristöstä. Ne toimivat laajempina indikaattoreina muun muassa 

kulttuurisesti hyvän asumisympäristön piirteistä, ja ovat siten tärkeitä ottaa huomioon 

suunnittelussa. 

 

Kansalliset kaupunkipuistot esimerkkinä urbaanin luonnon hallinnoinnista 

Suomessa hyvä esimerkki kaupunkiluonnon uusista muodoista ovat kansalliset 

kaupunkipuistot, jotka sekä haastavat että pitävät yllä suunnittelussa vallitsevia 

käsityksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999 §68) kansallista kaupunkipuistoa 

määritellään seuraavasti: ”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai 
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luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten 

ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten 

tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen 

kaupunkipuisto.” Puistot ovat siis valtakunnallisesti tunnustettuja ja kulttuurisilta tai 

luonnonarvoiltaan merkittäviä aluekokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on säilyttää ja 

pitää yllä viihtyisää kaupunkiympäristöä. Puistoja on Suomessa tällä hetkellä yhdeksän 

eteläiseen Suomeen keskittyen (Kansalliset kaupunkipuistot turvaavat… 2018). 

Kaupunkipuistot eivät näin perustu villin luonnon määritelmään, eivätkä niitä koske 

samanlaiset luonnonsuojelun vaatimukset kuin esimerkiksi kansallispuistoja. 

Määritelmän väljyys myös antaa tilaa erilaisille ympäristöille.  

Kansalliset kaupunkipuistot purkavat määritelmässään kaupungin ja 

luonnon välille asetettua kahtiajakoa, sillä luonto- ja kulttuuriarvot on nostettu 

konseptissa tasavertaiseen asemaan. Flander (2002: 151) argumentoikin, että 

monimuotoisessa ja kirjavassa kaupunkitilassa ei ole mielekästä yrittää erotella luontoa 

ja kaupunkia toisistaan, jolloin kansallisen kaupunkipuiston tehtäväksi nousee yleisesti 

hyvän kaupunkiympäristön turvaaminen. Tätä intressiä myötäilee myös Kunnaskari 

(2006: 159–162), jonka mukaan puistojen perustamisen taustalla on huoli 

tiivistämisrakentamisen seurauksista sekä tavoite hyvän kaupunkiympäristön 

takaamisesta.  

Suomalaisen mallin mukaisen kansallisen kaupunkipuiston juuret ovat 1980 

ja 1990-luvun Ruotsissa Upsalassa, jossa ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto syntyi 

luontoa rakastavien kansalaisten aloitteesta ja samantapaisin tavoittein kuin 

suomalaisessa mallissa. Suomessa kaupunkipuistot ovat kuitenkin ruotsalaisesta mallista 

poiketen omaksuttu osaksi virkamieslähtöistä suunnittelua, ja niiden hallinnointi tapahtuu 

kaupungin ja ympäristöministeriön yhteistyönä (Kunnaskari 2006: 163–164). Myös 

kaupunkipuistoilta vaaditut ominaisuudet määrittelee ja käyttösuunnitelman hyväksyy 

ympäristöministeriö, joka on laatinut puistoille vaadittavan kriteeristön, jossa on 

kuitenkin väljyyttä alueiden monipuolisuuden ja vaihtelevan luonteen huomioimiseksi 

(Flander 2002: 153; Hakemus ja kriteerit… 2016; Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

§69–§70). Niinpä konsepti avaa kaupunkiluonnon moninaisuutta ja tuo arvostuksen 

kohteiksi erilaisia alueita, mutta jatkaa samalla suomalaista asiantuntijuuteen perustuvaa 

suunnittelutyyliä, jossa kansalaisosallisuus on edelleen rajallista.  



28 
 

 

TAPAUS HIETASAARI  

 

Kaupunkiluonnon arvottamisen ja määrittelyn käsitteellisiä haasteita sekä 

kaupunkisuunnittelun eriäviä tietokäytäntöjä on tutkittu paljon, mutta samassa yhteydessä 

niitä on käsitelty syvemmin verrattain vähän. Oulun Hietasaaresta käyty suunnittelun 

kiista tarjoaa hyvän mahdollisuuden tämän tarkasteluun, sillä luonnon sekä rakentamisen 

symboliikan varaan vahvasti rakentunut keskustelu on värikästä ja runsasta. 

Tarkastelemalla kiistan eri toimijoiden alueesta muodostamia käsityksiä saadaan parempi 

kuva siitä, millaisia merkityksiä kaupunkilaiset liittävät lähiluontoonsa, ja miten hyvin ne 

kohtaavat suunnittelijoiden tiedostetut ja tiedostamattomat arvovalinnat. Hietasaari on 

alueena vaihteleva ja monimuotoinen, mikä lisää mahdollisten tulkintojen kenttää sekä 

todennäköisyyttä ristiriitojen syntymiselle. 

 

Hietasaaren alue  

 

Hietasaari on Oulujoen suistossa oleva saariryhmä, joka sijaitsee Oulun kaupungin 

kupeessa, noin kolmen kilometrin päässä ydinkeskustasta (kuva 1). Alue on pinta-alaltaan 

melko laaja, ja se pitää sisällään monenlaisia toimintoja. Suurelta osin se on melko 

metsäistä, ja alueella risteilee pieniä polkuja ja leveämpiä lenkkeilyväyliä. Myös 

lintutorni ja yleinen nuotiopaikka tukevat virkistäytymistoimintaa, kun taas vanhat 

huvilarakennukset liittävät kohteen kulttuurihistoriaan. Hietasaari on meren äärellä, ja 

siellä sijaitsee kaupungin kenties suosituin hiekkaranta erilaisine matkailupalveluineen.  

Hietasaari koostuu nimestään huolimatta kolmesta lähes tai kokonaan 

yhteen kasvaneesta saaresta. Kahta pohjoisinta saarta erottanut Holstinsalmi on kasvanut 

lähes kokonaan umpeen muun muassa maankohoamisen seurauksena (Palo 2002: 6), ja 

saaria erottavat nykyään lähinnä nimityksen Mustasaari ja Toppilansaari sekä alueiden 

erilainen maankäyttö: pohjoisin Toppilansaari on nykyään melko tiivis omakoti- ja 

kerrostaloalue katuverkostoineen, kun taas Mustasaaren rannalla sijaitsee Nallikarin 

matkailukeskittymä hiekkarantoineen, kylpylähotelleineen, leirintäalueineen ja 

ravintoloineen (kuva 2). Sen läheisyydessä sijaitsee muitakin palveluita, kuten 

palloiluhalli, koulutuskeskus Pohto sekä kaupunkilaisten palstaviljelyalue. Lähempänä 
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kaupungin keskustaa on lisäksi pienimuotoista huvipuistoa muistuttava lasten 

Vauhtipuisto. Maisema on kuitenkin yleisilmeeltään melko metsäistä.  

Mustasaaren eteläpuolella sijaitsevassa, saariryhmän nimeä kantava 

Hietasaaressa on lenkkipolkuja ja vanhaa huvilamaisemaa. Alueella kulkee pieniä polkuja 

sekä rannan tuntumassa leveämpi väylä, jonka varrelta löytyvät lintutorni ja –lava sekä 

nuotiopaikka. Alueen vanhoja huvilarakennuksia hyödyntävät nykyään erilaiset 

yhdistykset kuin yksityishenkilötkin (Hietasaaren huvila-alue 2009). Muita yksittäisiä 

kohteita Hietasaaressa ovat ponitalli sekä itäisellä rannalla sijaitsevat kaksi 

purjehdusseurojen venesatamaa.  Musta- ja Hietasaaren välissä virtaa Mustasalmi, jota 

pitkin pääsee esimerkiksi meloen keskustasta avomerelle. Salmea ympäröi kummallakin 

rannalla metsikköinen, arvokkaana pidetty luonto (Oulujoen suiston luonnonolot 1999: 

13–14), ja virkistyspolut sekä huvilat ulottuvatkin salmen ympärillä myös 

pohjoisemmalle Mustasaarelle. 

 

Kuva 1. Hietasaaren sijainti Oulussa. 
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Hietasaaren eteläpuolella sijaitsee vielä Vihreäsaari, joka luonnonmaantieteellisesti 

sopisi osaksi saarikokonaisuutta. Se on kuitenkin yleisöltä suljettuna öljysatamana ja 

varastointialueena toiminnallisesti niin erilainen, että rajaan sen tässä tutkielmassa 

lähtökohtaisesti Hietasaaren ulkopuolelle. Myös pohjoisimpana oleva Toppilansaari 

erotetaan joissain yhteyksissä Hietasaaresta, ja esimerkiksi Ulla Pohjamo (2011: 11) 

toteaa Hietasaarella viitattavan yleisesti Mustasaaren ja Hietasaaren muodostamaan 

kokonaisuuteen. Raja on häilyvä, ja itse tarkastelen myös Toppilansaarta osana 

kokonaisuutta. Vaikka se asutusalueena muodostaa Vihreäsaaren öljysataman tavoin 

virkistysalueesta erillisen kokonaisuuden, se on avointa katutilaa. Näin sille ei myöskään 

voida vetää suljetun Vihreäsaaren kaltaista selkeää rajaa, joka erottaisi sen muusta 

Hietasaaresta alueella oleskeltaessa. Hietasaaren rajoja onkin haastava määritellä – 

suppeimmillaan sillä voidaan viitata vain Mustasalmen eteläpuolelle erottuvaan 

Hietasaareen ja laajimmillaan kaikkeen, minkä Toppilansalmi erottaa mantereesta. En 

pyri tässä määrittelemään alueelle ehdottomia rajoja, vaan otan niiden 

tulkinnanvaraisuuden tarkastelun lähtökohdaksi. 

 Luonnonoloiltaan Hietasaarta luonnehtii sijainti merenrannalla. Kuten 

Suomen rannikot ylipäätään, Hietasaaren maa kohoaa edelleen joka vuosi. Esimerkiksi 

Toppilansaaren ja Mustasaaren välissä on ennen virrannut Holstinsalmi, mutta se on 

maankohoamisen seurauksena kasvanut umpeen. Niinpä tyypillistä on myös hyvin matala 

merenpohja (Oulun ympäristön tila… 2005; Oulujoen suiston luonnonolot 1999). Alue 

oli vielä joitain vuosikymmeniä sitten paljon laajemmalti viljelykäytössä, ja nykyinen 

metsä on siksi paikoin melko nuorta (Kurttila & Korkiakoski 2013: 2–4; Pohjamo 2011). 

Kaupungin alueesta teettämien selvitysten mukaan Hietasaaressa sijaitsee uhanalaisia 

kasvi- ja eläinlajeja, ja se mainitaan myös tärkeänä virkistysalueena (Kurttila & 

Korkiakoski 2013; Oulun ympäristön tila… 2005). 

Vaikka Hietasaari on nykyään suurilta osin virkistys- ja matkailukäytössä, 

alue on aikanaan ollut pääasiassa kesähuviloiden ja asuintalojen aluetta. Suunnanvaihdos 

kohti kaikille avointa virkistysaluetta tapahtui vuoden 1969 asemakaavamuutoksen 

myötä, ja Hietasaari on saanut nykyisen muotonsa sitä seuraavien vuosikymmenien 

aikana (Pohjamo 2011). Nykyinen luonnonympäristö onkin suurelta osin 

kulttuurihistorian muovaamaa, ja esimerkiksi monet viljely- ja koristekasvi ovat 

sekoittuneet alueen muuhun luontoon (Kurttila & Korkiakoski 2013: 12).  



31 
 

 

Hietasaaren huvilat ovat peräisin 1800–1900 -lukujen vaiheesta, kun 

kaupunkilaiset rakensivat ensin Toppilansalmen rantaan ja myöhemmin Musta- ja 

Hietasaareen ajan ihanteiden mukaista kesähuviloita. (Pohjamo 2011; Hietasaaren 

huvila-alue 2009). Huvilakehitys muutti luonnettaan 1900-luvun alussa kaupungin 

lunastettua rakennukset omistukseensa, ja 1920–1930 -luvuilla saareen sai rakentaa 

kesähuviloiden ohella myös ympärivuotisia asuntoja. 1960-luvulle tultaessa 

Hietasaaresta oli kehittynyt oma kaupunginosansa kouluineen ja kauppoineen. (Pohjamo 

2011: 95-140; Hietasaaren huvila-alue 2009; Arvokkaat alueet… 1999). Pohjamon (2011: 

152–187) mukaan vuoden 1969 asemakaavamuutoksen seurauksena kaupunginosa 

katosi, kun asutuksen oli siirryttävä muualle uuden suunnitelman tähdätessä 

virkistysalueen kehittämiseen. Kaupunki onkin purkanut suuren osan asuinrakennuksista 

niiden ränsistyttyä asumattomina ollessaan. Vuonna 2009 huviloita oli museoviraston 

mukaan jäljellä noin 60 (Hietasaaren huvila-alue 2009).  

Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana Hietasaaren kehityssuunta on 

pysynyt matkailun vetovoimaisuuden ja virkistyskäytön edistämisessä, mikä oli osa 

1980-luvulla tehtyä päätöstä Oulujoen suiston virkistyskäytön kehittämiseksi (Pohjamo 

2011: 193). Esimerkiksi 1980-luvun lopulla rakennettu kylpylähotelli Rantasipi Eden 

vahvisti Nallikarin ranta-alueen matkailullista asemaa (Pohjamo 2011: 193–194). 

Vuonna 1995 Oulun keskustan ja Hietasaaren välille rakennettiin kevyenliikenteen silta, 

joka yhdisti Hietasaaren helpommin tavoitettavaksi keskustan lähialueeksi (ja 

luonnonkauniin Pikisaaren jatkumoksi) (Pohjamo 2011: 193). Poikkeuksena 

virkistyskäytön kehityssuuntaan Toppilansaareen – jonka identiteetti Hietasaaren osana 

tosin on häilyvä – muodostui 2000-luvulla asuntoalue sen oltua vuoden 2005 

asuntomessukohteena (Toppilansaari yksi maankäytön… 2015). Uusi asuntokanta erotti 

Toppilansaaren toiminnallisesti muusta Hietasaaresta, mikä on mahdollisesti syy saaren 

mieltämiseksi erillisenä alueena.  

Kaupunkiluonnon määritelmän vaikeus tulee Hietasaaren tapauksessa 

hyvin esille. Kun luontoa ja kaupunkia tarkastellaan jatkumona, Hietasaari sijoittuu 

selkeästi luonnonmukaisemmaksi tilaksi kuin esimerkiksi kaupunkikeskustan pienet 

nurmialueet, mutta matkailukeskittymineen ja palveluineen sekä pinta-alansa puolesta se 

on kaupungin ulkopuolella sijaitsevia retkeilyalueita selkeästi urbaanimpi ympäristö. 

Alueelta löytyykin sekä hoitamattomia metsäalueita että puistomaista luontoympäristöä 
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(kuva 2; kuva 3). Luonto kohtaa kulttuurin Hietasaaressa modernin matkailukehityksen 

lisäsi historiallisina kohteina: vanha huvilakanta tuottaa alueelle kulttuurihistoriallisia 

merkityksiä, kun taas virkistyspolut ja maankohoamisrannan tyypillinen miljöö 

korostavat luonnon arvoja. Luonnon kulttuurisuutta korostaa myös alueen kasvisto, johon 

kuuluvat muun ohella huviloiden pihoilta ympäristöön levinneet valkovuokot ja muut 

koristekasvit (Kurttila & Korkiakoski 2013: 12). 

 

 

Kuva 2. Virkistysmetsää ja kulttuurihistoriallista maisemaa Mustasalmen 

eteläpuolella. (Katriina Litola 5/2018) 

 
  

Kuva 3. Rakennettua ja puistomaista ympäristöä Mustasaaressa. (Katriina Litola 

5/2018) 
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Hietasaaren huvipuistokiista   

 

Hietasaaren viime vuosikymmenien historia asettaa vireillä olevan 

huvipuistosuunnitelman osaksi ajallisesti laajempaa kokonaisuutta, sillä se jatkaa jo 

pitkään toteutettua matkailullista kehityssuuntaa. Kiistaa nykyisestä, Nallikariin 

suunniteluusta huvipuistosta (kuva 4) sekä laajemmin asemakaavan muutoksesta on 

käyty noin vuodesta 2010 asti.  

 

 

Kuva 4. Huvipuiston sijainti sekä Hietasaaren alueet Nallikarin asemakaavan (2016) perusteella. 
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Maaliskuussa 2010 kaupunki palkkasi mainostoimisto Pohjolan Myllyn tekemään 

Oululle markkinointisuunnitelman, joka lisäisi alueen vetovoimaa. Tuloksena syntyi 

suunnitelma markkinoida Oulua kaupunkimatkailun kohteena. Kehitettävien alueiden 

listalla oli muun muassa Hietasaari, jonne Kalevan uutisen (Kuusisaaresta 

Kirjurinluoto… 2010) mukaan suunniteltiin vapaa-ajan toimintoja kuten tiedekeskus 

Tietomaata, puistoa kaupunkilaisille sekä huvipuistoa, jonka rakentamista tarkentamaton 

yrittäjäryhmä tuolloin harkitsi.  

Huhtikuussa 2010 idea huvipuistosta muuttui konkreettisemmaksi, kun sille 

hyväksyttiin aluevaraus Mustasaaren asemakaavaan. Sijoituspaikka oli Nallikarin 

matkailupalveluiden läheisyydessä, ja sen alle jäisivät muun muassa kaupungin 

vuokraamat kaupunkilaisten palstaviljelmät (Hietasaaren huvipuisto sai paikan 2010). 

Aihe herätti tuolloin keskustelua, ja esimerkiksi sanomalehti Kalevan 

nettikeskustelufoorumilla on useita teräviä keskustelunavauksia ja vilkasta sananvaihtoa 

vuoden 2010 aikana sekä huvipuiston puolesta että vastaan. Vuonna 2011 huvipuistoa 

suunnitteleva yrittäjä julkisti tulevan teemapuiston nimeksi kansantaruston innoittamana 

KalevalaPark (Hietasaareen nousee Kalevala-teemapuisto 2011).  

Samoihin aikoihin hanketta vastustamaan alkoi muodostua 

kansalaisyhdistys, joka vielä tuolloin epävirallisena järjestönä yhdistettiin Kalevan 

uutisoinnissa alueen palstaviljelijöihin, jotka vastustivat viljelmiensä menettämistä 

huvipuiston vuoksi (Huvipuiston vastustajat järjestäytyvät 2011). Keväällä 2013 yhdistys 

laittoi liikkeelle kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena oli perustaa Hietasaareen ja 

laajemmin Oulujoen suistoalueelle ympäristöministeriön hallinnoima kansallinen 

kaupunkipuisto. Tämän avulla perusteltiin Hietasaaren luonto- ja kulttuuriympäristön 

suojelutarvetta, maltillisempaa matkailusuunnittelua virkistyskäytön takaamiseksi sekä 

huvipuiston sopimattomuutta alueelle (Kansalaisaloite 2013). Aloitteen allekirjoitti noin 

800 kansalaista ja 17 yhdistystä, ja se luovutettiin yhdyskuntalautakunnalle huhtikuussa 

2013 (Hietasaari osaksi Oulun… 2015). Aloitteesta äänestettiin kaupunginhallituksessa 

keväällä 2015, ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lausunnon pohjalta annettu päätös 

oli kielteinen vedoten noin kymmenen vuotta aiemmin tehtyyn arviointiin. Kaupunki oli 

tuolloin, vuonna 2002, yhdessä ympäristöministeriön kanssa arvioinut mahdollisuutta 

perustaa kansallinen kaupunkipuisto Oulujoen suistoon, mutta tahojen yhteinen päätös 

oli, ettei nimitystä olisi tarpeellista anoa, saati todennäköistä saada. Ajatuksena oli, että 
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kaupunki voisi hallinnoida itsenäisesti Oulujoen suistoalueen ekologisia ja kulttuurisia 

arvoja (Hietasaari osaksi Oulun… 2015). 

 Hietasaari-liikkeen keskeisenä toimintana on ollut adressin lisäksi julkaista 

kaksi vuosina 2014 ja 2016 ilmestynyttä kirjaa, jotka käsittelevät Hietasaaren luontoa ja 

kulttuuria eri näkökulmista. Näistä ensimmäisessä muun muassa perustellaan kansallinen 

kaupunkipuisto -visiota sekä käsitellään kaupunkivirkistäytymispaikkojen tärkeyttä 

(Lähdesmäki & Rinne 2014). Toisessa osassa syvennetään edellisiä teemoja sekä 

perehdytään alueen kulttuurihistoriaan sekä alueella toimiviin järjestöihin (Lähdesmäki 

ym. 2016). Ensimmäisen kirjan julkistuksen aikoihin liike myös järjestäytyi virallisesti 

Hietasaari-liikkeeksi (Hietasaari-liike n.d.). Nettisivuillaan liike kuvailee tavoitteikseen 

tuoda esille Hietasaaren kulttuurihistoriaa sekä korostaa aluetta lähiluontokohteena. 

Kansallisen kaupunkipuiston liike näkee tukevan näitä tavoitteita ja lisäävän alueen 

nimellistä mielenkiintoa (Hietasaari-liike n.d.). Esimerkiksi Facebook-sivustollaan liike 

nostaa lisäksi esille myös muiden Oulun virkistysalueiden suunnittelutapauksia sekä 

luontotapahtumia.  

Huvipuistokriittisyys on noussut esille myös kaupunginvaltuustossa. 

Elokuussa 2013 neljä jäsentä jätti edellisenä keväänä esitellyn kaavaluonnoksen jälkeen 

yhdyskuntalautakunnalle valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin huvipuistolle selvitystä 

vaihtoehtoisista sijoituspaikoista (Valtuustoaloite: Huvipuistolle… 2013). Kaupunki 

teetti keväällä 2014 sijaintiarvion Oulun kunnan alueella kuudesta sijoitusvaihtoehdosta. 

Raportissa todettiin Hietasaarella olevan parhaat liiketaloudelliset edellytykset 

huvipuistolle, ja tämän perusteella se valikoitui edelleen parhaaksi vaihtoehdoksi (Oulun 

huvipuiston sijoituspaikkavaihtoehtojen… 2014: 51). Myös kaupunkilaiset ovat ottaneet 

kantaa matkailukehittämiseen, ja nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin runsaat 

58 mielipidettä ja lausuntoa, joissa suunnitelmia kommentoidaan etenkin huvipuiston 

sekä alueen erityispiirteiden näkökulmasta – puolesta sekä vastaan (Mielipiteet, lausunnot 

ja vastineet 2015). Tämän pohjalta kaavaan tehtiin muutama tarkennus, ja esimerkiksi 

huvipuiston koko rajautui hieman pienemmäksi (Nallikarin asemakaava 2016: 25). 

Suurimmilta osin joulukuussa 2015 julkistettu asemakaavaehdotus oli kuitenkin edellisen 

kaltainen. Huvipuiston lisäksi siinä on keskitetty huvipuiston läheisyyteen Nallikarin 

alueelle myös muuta matkailurakentamista, kuten hotelli, sekä parkkipaikkoja (Nallikarin 

asemakaava 2016).  
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Asemakaavan päätöksenteon taustalla on ollut joukko kaupungin teettämiä 

asiantuntijaselvityksiä, joihin alueesta tuotettu tieto perustuu. Selvitykset käsittelevät 

alueen luonto- ja maisema-arvoja, huvipuiston liikenne- ja meluvaikutuksia sekä 

kaupunkilaisten asenteita ja mielipiteitä. Näistä jälkimmäisin on konsulttifirmalla teetetty 

sidosryhmäkysely, joka toteutettiin kaikille avoimena verkkokyselynä (Hietasaaren 

sidosryhmäselvitys 2015). Lopputuloksena saatiin viitteitä sekä huvipuisto-

myönteisyydestä että -vastustuksesta, mutta tuloksien luotettavuutta laski tekijöiden 

mukaan se, että kaikille avoimen kyselyn vastaajien nähtiin olevan todennäköisimmin 

huvipuistoa vastustavia ja asiaan kiihkeästi suhtautuvia kansalaisia (Hietasaaren 

sidosryhmäselvitys 2015). Liikenne- ja meluselvitykset ovat arvioiden pohjalta tehtyjä 

teknisiä laskelmia, ja meluselvityksen taustalla ovat lisäksi alueella kesäisin vierailevan 

Tivolin lähistöllä suoritetut verrokkimittaukset (Liikenneselvitys n.d.; Laskennallinen 

ympäristömeluselvitys 2013; Ympäristömelun mittausraportti 2014). Luonto- ja 

maisemaselvityksessä keskitytään uhanalaisten lajien esiintymiseen ja suojelutarpeisiin 

sekä arvokkaisiin maisemiin, joiksi määritellään merenranta-alueet Musta- ja Hietasaaren 

länsiosassa sekä erilaiset huvilahistoriaan, vanhaan puustoon sekä Mustasalmen rannoille 

keskittyvät kohteet (Kurttila & Korkiakoski 2013).   

Samaan aikaan Mustasaaren asemakaavan kanssa Hietasaaressa on ollut 

vireillä toinen asemakaava. Se sijoittuu Mustasalmen eteläpuolelle, missä tällä hetkellä 

on muutamia huviloita, hevostalli Ponipihan yritystoimintaa sekä laajasti virkistysmetsää. 

Asemakaavan oleellinen sisältö on uuden palstaviljelmäalueen sekä siirtolapuutarhan 

perustaminen korvaamaan viljelmät, joiden on tarkoitus siirtyä pois huvipuiston alta. 

Kaavaa perustellaan myös sillä, että se elävöittää kaupunkikulttuuria ja mahdollistaa 

monipuolisemman virkistyskäytön. Myös tämä suunnitelma on herättänyt keskustelua. 

Kaavasta jätetyt mielipiteet sekä muistutukset keskittyvät kritisoimaan, että suunnitelma 

lisää entisestään maata muokkaavaa toimintaa alueella ja vähentää näin virkistysmetsän 

pinta-alaa (Hietasaaren asemakaava 2016).  

Tämä kaikki on ollut vireillä aineistoni tuoreimpaan keruuajankohtaan 

mennessä. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tammikuussa 

molemmat asemakaavat, joissa on aluevaraukset muun muassa huvipuistolle sekä muulle 

matkailurakentamiselle Nallikarin rannan ja palveluiden lähellä. Myös uusi 
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palstaviljelyalue ja siirtolapuutarha hyväksyttiin kaavoissa. (Asemakaavan muutos 

2017a; Asemakaavan muutos 2017b).  

 
 

Toimijat Hietasaari-kiistassa  

Hietasaaren kiistassa voidaan erottaa erilaisia toimijoita, jotka rajaan tässä tutkielmassa 

kaupunkilaisiin ja hallintoon. Näiden lisäksi esimerkiksi suunnitteluun osallistuneet 

Hietasaaren alueen yrittäjät muodostavat omanlaisensa näkökulman. Kaupunkilaiset ovat 

vaikeasti rajattava ryhmä, eikä tarkka rajaus ole tässä yhteydessä tarpeellistakaan. En 

kuitenkaan voi puhua esimerkiksi asukkaista, sillä tarkastelun kohteena on yleinen 

kaupunkitila, jossa ihmiset voivat vierailla läheltä tai kauempaa. Osalla kaupunkilaisista 

on kuitenkin läheinen suhde Hietasaareen myös asumisen vuoksi, sillä osa alueen 

huviloista on aktiivisessa käytössä, ja Toppilansaaren asuinalue sijaitsee alueella tai aivan 

sen vieressä – määritelmästä riippuen. Alue voi kuitenkin olla yhtä merkittävä muualla 

asuville kaupunkilaisille, jotka käyttävät ympäristöä virkistysalueenaan. 

Samoin kuin kaupunkilaiset ovat värikäs ja vaikeasti rajattava ryhmä, on 

joskus myös epäselvää, mikä on asioista päättävä ”kaupunki” tai ”hallinto”. Bäcklund 

(2009: 47–49) tekee suunnitteluprosessin toimiojissa eron viranhaltijoiden ja 

luottamushenkilöiden välille. Edellinen valmistelee ja tekee esitykset, kun taas 

jälkimmäinen edustaa tavallista kuntalaista ja äänestää hankkeiden toteutumisesta 

(Bäcklund 2009: 47–49). Tässä tutkielmassa puhun yleisesti hallinnosta, johon sisällytän 

sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat. Näkökulmani painottuu kuitenkin suunnittelun 

käytäntöjä toteuttavien viranhaltijoiden sekä kaupunkilaisten välisiin näkemyseroihin. 
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AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Aineiston muodostuminen  

 

Aineistollani haluan tavoittaa sekä kansalaisten että suunnittelijoiden näkökulmia 

suunniteltavaan alueeseen ja luonnon arvottamiseen. Aineistoni koostuu sekä julkisesta 

materiaalista että yhteensä kahdesta hallinnolle sekä kansalaisaktivisteille suunnatusta 

fokusryhmähaastattelusta, joilla pyrin syventämään näkökulmia aiheeseen. Pyrkimykseni 

on ollut tavoittaa spontaania, autenttista keskustelua suunnittelun teemoista, sillä koen, 

että niiden kautta päästään parhaiten käsiksi siihen pienoiskulttuuriin, jossa julkiset tekstit 

tuotetaan. 

Valitsemalla joukon julkisia nettikeskusteluketjuja Pohjois-Suomen 

alueellisen sanomalehden Kalevan Juttutupa-nettifoorumilta halusin tavoittaa aiheesta 

käydyn keskustelun mahdollisimman kirjavana ja monipuolisena. Juttutupa on moderoitu 

keskustelufoorumi, jossa kuka tahansa voi anonyymisti aloittaa keskustelun ja 

kommentoida muiden aloittamia keskusteluja ilmaiseksi ja kirjautumatta palveluun. 

Sanomalehden omana foorumina kirjoittajien voi olettaa keskittyneen Oulun alueelle. 

Mukaan valikoitui laajan tarkastelun jälkeen neljä keväällä 2016 tuoreinta Hietasaaren 

huvipuistoon keskittyvää keskusteluketjua, joiden kommentit ajoittuvat vuosien 2014 ja 

2015 välille (ks. liite 1). Aineistonkeruun hetkellä toukokuussa 2016 

huvipuistokeskustelussa oli meneillään hiljainen kausi. Lisäksi valitsin helmikuussa 2016 

Kalevan nettisivuilla julkaistun lyhyen uutisartikkelin kommenttiosion. Uutisessa 

kerrotaan maatilamaisen toiminnan ideoimisesta Hietasaareen, ja se edustaa näin yhtä 

huvipuistolle vaihtoehtoista kehityskeskustelua, joka kuitenkin liitetään kommenteissa 

huvipuistoon. 

 Koska hallinnon viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden spontaania 

keskustelua ei ole samaan tapaan saatavilla, hallinnon vastaavan julkisen aineiston 

muodostaa Nallikarin asemakaavaehdotuksessa liitemateriaalina ollut dokumentti, jossa 

asemakaavoitus vastaa kansalaisten luonnosvaiheessa jättämiin mielipiteisiin ja 

muistutuksiin (ks. liite 1). Runsaslukuisille muistutuksille on koottu yksi yhteinen, noin 

kymmensivuinen vastaus, jossa käsitellään muistutuksissa esille tulleita aiheita 

teemoittain. Aineistonani on dokumentista vain tämä asemakaavoituksen antama 
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lausunto. Teksti valikoitui aineistoksi siksi, että vastauksessa käsitellään tiiviisti useita 

tutkimukselleni oleellisia ympäristöteemoja sekä siksi, että siinä sivutaan myös toista, 

samaan aikaan Hietasaaressa vireillä olevaa asemakaava-aluetta. Molemmat kaavat 

liittyvät tarkastelualueeseeni, vaikka keskustelu onkin ollut vilkkainta Nallikarin kaavaan 

sijoittuvasta huvipuistosta.  

  Suoritin lisäksi kaksi noin puolentoista tunnin mittaista 

fokusryhmähaastattelua syventääkseni kaupunkilaisten luontoa korostavaa 

huvipuistovastustuksen näkökulmaa sekä avartaakseni hallinnon näkökulmaa vapaalla 

keskusteluaineistolla, jollaista ei julkisessa puheessa ole saatavilla. 

Fokusryhmähaastattelu on etenkin markkinoinnin alalla paljon käytetty 

tiedonkeruumetodi, jossa tutkija ohjaa suhteellisen vapaata ryhmäkeskustelua. Niinpä 

keskustelijoiden vuorovaikutus on keskeisessä osassa, vaikkakin sen määrä riippuu 

lopulta siitä, miten strukturoitu keskustelutilanne on (Cameron 2016: 201–206). 

Fokusryhmähaastattelulla on nähty olevan etua verrattuna yksilöhaastatteluihin etenkin 

silloin, kun haastattelulla halutaan saada selville asenteita ja mielipiteitä (Morgan 1998a: 

11–13). Itse tavoittelin melko vapaita keskustelutilanteita, joten pyrin haastattelujen 

pohjana olevien ohjeellisten kysymysrunkojen (liitteet 2 & 3) avulla esittämään yleisellä 

tasolla olevia keskustelunavauksia. Jotkin aiheet tulivat esille keskustelussa myös 

spontaanisti. Keskustelun apuna oli myös karttatehtävä, jossa pyysin osallistujia 

piirtämään ja erittelemään tyhjälle karttapohjalle Hietasaaren rajoja ja sen tärkeimpiä 

kohteita. Tämä osoittautui erinomaiseksi keskustelun herättelijäksi ja kommentoinnin 

apuvälineeksi esimerkiksi Hietasaaren määritelmille, mutta itse karttojen tulkinta rajautui 

pois analyysista. Ne eivät tuottaneet sellaista merkittävää lisäinformaatiota, mitä ei olisi 

käsitelty sanallisesti.  

Fokusryhmähaastattelut tapahtuivat keväällä 2016. 

Fokusryhmähaastatteluiden osallistujia valitessani otin yhteyttä kummankin tahon 

keskeisiin henkilöihin ja kysyin heidän näkemystään siitä, ketkä ovat oleellisia henkilöitä 

Hietasaaren suunnittelussa ja toisaalta huvipuistohankkeen vastustamisessa. Ryhmien 

osallistujat valikoituivat pääasiassa tämän pohjalta tehdyistä ehdotuksista. Ryhmät eivät 

kuitenkaan ole puhtaan harkinnan vaan myös olosuhteiden tulos, sillä etenkin 

aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui haasteelliseksi. 
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 Kummassakin keskusteluryhmässä oli neljä osallistujaa. Ryhmät olivat siis 

melko pieniä, ja esimerkiksi fokusryhmähaastatteluista markkinoinnin näkökulmasta 

kirjoittava Morgan (1998b: 71–72) määrittää fokusryhmien viitteelliseksi ideaalikooksi 

6–10 henkilöä. Paras osallistujamäärä riippuu kuitenkin haastattelun luonteesta. 

Esimerkiksi asiantuntijoita haastateltaessa osallistujien perehtyneisyys voi korvata suuren 

ryhmäkoon keskustelun ylläpysymisen kannalta, jolloin neljäkin haastateltavaa 

muodostaa toimivan keskustelukokonaisuuden (Morgan 1998b: 73–74). Tämä oli tilanne 

sekä hallinnon että kansalaisaktivistien fokusryhmässä, sillä haastattelemillani henkilöillä 

on ennalta paljon asiantuntemusta ja mielipiteitä käsiteltävään aiheeseen. Keskustelua 

syntyi paljon pienestä ryhmäkoosta huolimatta, joskin suuremmalla osallistujajoukolla 

olisi saatu tarkasteluun laajempi kirjo yksilöiden näkökulmia. 

Onkin otettava huomioon, että keskusteluissa voidaan tavoittaa vain 

kyseessä olevien henkilöiden näkökulmat ja intressit, ja toisella kokoonpanolla olisivat 

voineet painottua muut näkökulmat. Kansalaisaktivistien perustama Hietasaari-liike on 

laaja, useiden erilasten järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteisö, ja kaupungin 

suunnitteluprosessi osallistaa tavalla tai toisella suuren joukon henkilöitä. Lisäksi, kuten 

Jokinen ym. (2016b: 36–43) toteavat, tekstin kontekstuaalisuus merkitsee, että puhujat 

suhteuttavat puheensa meneillään olevaan tilanteeseen. Esimerkiksi viranhaltijoiden sekä 

tilannetta analysoivan tutkijan muodostamassa ryhmässä puhetapa sekä puheen 

painotukset voivat olla erilaiset kuin vaikkapa suoraan kansalaisille osoitetussa tekstissä 

tai rennosti kahvihuoneessa juteltaessa. Tämä vaikuttaa keskustelijoiden avoimuuteen, ja 

rennon ilmapiirin luominen osoittautuikin etenkin hallinnon tapauksessa haastavaksi. 

 Kansalaisaktivistien ryhmä koostui neljästä Hietasaari-liikkeen 

perustamisessa ja toiminnassa aktiivisesti olleesta henkilöstä. Kaikilla haastateltavilla on 

jollain tapaa läheinen, henkilökohtainen suhde alueeseen esimerkiksi 

palstaviljelytoiminnan, harrastusten ja asumisen kautta. Aihe on osalle myös 

ammatillisesti kiinnostava esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvän ammattinimikkeen 

sekä Hietasaaressa matkailun ja aktiviteettien kanssa työskentelyn vuoksi. Hallinnon 

fokusryhmässä oli edustettuna neljä eri tahoa, jotka ovat olleet mukana kaavaprosessissa 

joko osallistumalla suunnitteluun tai äänestämällä. Näitä olivat kolme viranhaltijaa eli 

asemakaavoituksen edustaja, suunnittelun ohjausryhmässä mukana ollut Oulun 

ympäristötoimen edustaja sekä liikelaitos BusinessOulua ja matkailukehittämisen 
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näkökulmaa edustava keskustelija. Mukana oli lisäksi yksi yhdyskuntalautakunnan jäsen, 

jonka valinnan jätin lautakunnan ehdotettavaksi.  

  

Diskurssianalyysi metodina sekä analyysin eteneminen 

 

Tutkielman metodologinen lähtökohta on diskurssianalyysi. Diskurssianalyysi on ikään 

kuin kattokäsite monenlaisille suuntauksille, ja esimerkiksi kielitieteellisessä ja 

yhteiskunnallisessa tutkimuksessa on erilaisia painotuksia (Burr 2015; Jokinen ym. 

2016a). Viittaan tässä tutkielmassa diskurssianalyysiin makrotasolla, jolloin huomio ei 

kiinnity yksittäisiin ilmaisuihin ja kielen rakenteeseen. Sen sijaan tarkastelen tekstejä 

laajempina sisältökokonaisuuksina, joissa esimerkiksi toistuvat teemat ja 

argumentointitavat muodostavat versioita todellisuudesta. Niinpä analyysi keskittyy 

suuriin keskustelukokonaisuuksiin ja niiden välisiin sekä sisäisiin ristiriitoihin, mikä on 

tyypillistä yhteiskuntatieteelliselle diskurssianalyysille (Burr 2015; Gibbs 2015).  

 Diskurssianalyysi on metodina varsin väljä, eikä analyysin etenemistä 

läheskään aina kuvata tutkimuksissa (Berg 2009; Waitt 2016). Jokinen ym. (2016a: 20–

21) korostavatkin, ettei monimuotoiselle metodille ole edes mahdollista luoda selkeitä 

ohjeita, vaan analyysi etenee tekstien syvälukemisen ja ihmettelyn johdattamana. 

Esimerkiksi Gibbs (2015) ja Waitt (2016) antavat kuitenkin joukon keinoja, joilla 

yhteiskunnallista diskurssianalyysia voi lähestyä. Näitä ovat muun muassa koodaaminen 

tai teemoittelu sekä epäjohdonmukaisuuksien etsiminen. Olen hyödyntänyt keinoja 

avustavina kysymyksinä, mutta käsitykseni metodista perustuu kuitenkin Jokisen ym. 

(2016a: 20–21) tavoin tutkijan spontaaneihin oivalluksiin ja havaintoihin aineistosta. 

Oleellista toteutuksessa on, että tarkastelu syventyy kielenkäytön laatuun, joka on 

teemoittelua syvempää. Diskurssianalyysilla ei myöskään ole mahdollista saati 

mielekästä etsiä puheen takana olevia motiiveja, vaan tarkastelun kohteena on itse 

kielenkäyttö, joka muodostuu osaksi puheessa rakentuvaa todellisuutta riippumatta 

puhujan hiljaisista tavoitteista. Havaintojen ja ristiriitojen tulee näin myös aina olla 

osoitettavissa ja perusteltavissa puhujien kielenkäytössä (Suoninen 2016: 53–61). 

 Olen lähestynyt tutkimustani osin aineistolähtöisesti, mikä Jokisen ym. 

(2016c: 215–216) mukaan on diskurssianalyysille välttämätöntäkin, kun etsitään 

merkityksiä tilanteisista, kontekstiinsa sidotuista tekstikokonaisuuksista. Analyysin 
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keskeiset teemat ovat hahmottuneet jo ennen viitekehyksen tarkentumista, ja 

viitekehyksen sisältöä taas olen hyödyntänyt sitoessani merkityssysteemejä laajempiin 

kokonaisuuksiin ja etsiessäni diskursiivisille kokonaisuuksille yhteistä nimittäjää. Olen 

toisin sanoen todennut aineiston perusteella kaupungin ja luonnon välisen 

vastakkainasettelun sekä tietämisen tavat keskeisiksi teemoiksi, mutta teoreettinen 

käsitteistö, kuten tekninen ja kokemuksellinen tietokäsitys muun muassa Bäcklundia 

(2007), Alastaloa ja Åkermania (2011) sekä Asikaista ja Jokista (2008) mukaillen ovat 

yksityiskohtaisemman analyysini perusta. 

 Litteroin aineiston kirjalliseen muotoon, ja aloitin analyysin 

teemoittelemalla aineistoa eri aihekokonaisuuksiin ja näkökulmiin, joiden havaitsin 

toistuvan teksteissä. Teemoittelun apuna käytin koneellista sanahakua, mutta koska 

tilannesidonnaiset puhetavat korostuvat jo analyysin tässä vaiheessa, ryhmittely on 

lopulta laadullinen harkinnan tulos; teemoittelin aineistoa lauseina ja pidempinä 

puheenvuoroina riippuen siitä, millä tavalla aihe tuli kulloinkin puheessa esille. 

Teemoja yhdistelemällä ja syvälukemalla sekä eri toimijoiden tekstejä 

vertailemalla olen löytänyt samankaltaisuuksia ja ristiriitaisuuksia tavoissa puhua 

aihealueista. Olen kiinnittänyt huomiota etenkin puheenaiheissa toistuviin 

sanavalintoihin sekä argumenttien perustelun tapoihin. Olen myös tarkastellut aineistoa 

teoreettisen viitekehyksen näkökulmista ja etsinyt siitä piirteitä, jotka joko mukailevat tai 

haastavat teoreettiset konseptit. Koska laadullinen tutkimus on yleisesti – ja 

diskurssianalyysi intuitiivisena ”käsityöläismetodina” erityisesti – aina tutkijan 

subjektiivisen ajatusprosessin lopputulos (Berg 2009; Winchester & Rofe 2016: 18–19), 

olen pyrkinyt tiedostamaan omat aiheeseen liittyvät asenteeni, kuten yleisesti luontoa 

korostavat arvot. Tulosten luotettavuuden kasvattamiseksi olen myös kyseenalaistanut 

systemaattisesti tekemäni tulkinnat ja etsinyt todisteita myös vaihtoehtoisille 

hahmottamisen tavoille. Samasta syystä olen ottanut analyysin tueksi mahdollisimman 

paljon havainnollistavia aineistositaatteja.  
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Aineistojen yleispiirteet 

 

Juttutupa-keskustelufoorumi 

Juttutupa-nettikeskustelujen kommentit vaihtelevat lyhyistä huudahduksista muutaman 

kappaleen mittaisiin mielipidekirjoituksiin. Myös analyysissa mukana olevat 

nettikeskustelujen alustukset ovat muutaman kappaleen mittaisia lyhyitä kannanottoja. 

Keskustelu on tyyliltään hyvin värikästä, ja puheessa käytetään paljon kielikuvia, 

yleistyksiä ja kärjistyksiä. Oletan keskustelun olevan myös tietoisen provosoivaa, mutta 

koska diskurssianalyysin keinoin ei ole mielekästä kysyä puheen takana olevia motiiveja, 

kaikki kommentit otetaan sellaisenaan. Lisäksi provosoivakin puhe sekä rakentaa 

todellisuutta että on olemassa olevien diskurssien indikaattori.  

 Keskusteluketjuissa sekä huvipuistomyönteiset että huvipuistokielteiset 

kommentit saavat paljon tilaa, ja kumpikin näkökulma herättää yhtäläisesti kärkästä 

vastakommentointia. Huomattavaa on, että keskustelu alueen tulevaisuudesta on 

muodostunut hyvin tiiviisti juuri huvipuiston ympärille ja kahtiajakautuneesti.  

 

Asemakaavoituksen vastaus kaupunkilaisten mielipiteisiin 

Asemakaavoituksen kaupunkilaisille osoittama yleinen vastaus kaavaluonnoksesta 

jätettyihin mielipiteisiin ja muistutuksiin on tyyliltään toteavaa samaan tapaan kuin 

muutkin prosessin viralliset dokumentit. Siinä tulevat esille alueen ympäristöä 

käsittelevät teemat: luonto ja maisema, alueen ominaispiirteet, palstaviljelyn tulevaisuus, 

alueen kulttuurihistoria sekä ympäristömelu ja huoli lisääntyvästä liikenteestä. 

Dokumentissa käsitellään paljon suunnittelun teknisiä yksityiskohtia, mutta myös 

perustellaan toteutettavan suunnitelman ja etenkin huvipuiston tarpeellisuutta. 

Vastauksessa käsiteltyjä aiheita ohjaavat monta kymmentä sivua pitkään dokumenttiin 

kootut kansalaisten sekä järjestöjen ja yritysten jättämät mielipiteet. Asemakaavoituksen 

tekstin näkökulma onkin esittää vasta-argumentteja saadulle kritiikille sekä perustella 

asemakaavan – kuten huvipuiston – hyviä puolia. 
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Hietasaari-liikkeen fokusryhmä 

Hietasaari-liikkeen fokusryhmässä tunnelma oli rento ja kaikki keskustelijat puheliaita. 

Haastateltavien välillä oli vuorovaikutusta ja keskustelu eteni pitkälti omalla painollaan. 

Monet haastattelurungossa listatut teemat tulivat esille spontaanisti. Ryhmässä oli jonkin 

verran mielipide-eroja esimerkiksi siitä, miten yhteisten tavoitteiden eteen tulisi toimia, 

mutta pääasiassa heidän keskustelunsa muodosti melko eheän merkityskokonaisuuden. 

Kukin painotti hieman eri asioita, mutta puheenvuorot saivat yleisesti muilta hyväksyntää 

ja myöntelyä, eivät vasta-argumentteja. Haastateltavat sekä toivat esille omaa suhdettaan 

alueeseen että tarkastelivat kohdetta suhteessa suunnitteluprosessiin ja laajempaan 

kontekstiin. 

 

Hallinnon fokusryhmä 

Hallinnon fokusryhmässä puhetyyli oli Hietasaari-liikkeen ryhmää virallisempaa ja 

persoonattomampaa, ja vapaata jutustelua syntyi edellistä vähemmän. Samalla 

keskustelijoiden henkilökohtaiset mielipiteet ja näkökulmat alueeseen jäivät taka-alalle.  

Hallinnon fokusryhmähaastattelussa ilmeni jonkin verran sisäistä hajontaa. 

Mukana oli kolme Hietasaaren asemakaavojen kanssa tekemisissä ollutta kaupungin 

viranhaltijaa sekä yksi luottamushenkilö, ja ero näiden omaksumissa puhetavoissa ja 

näkökulmissa oli melko selkeä. Keskustelussa havaitsemani virkamiespuhe ja 

institutionaalinen näkökulma keskittyikin lähinnä kolmeen viranhaltijaan, ja 

luottamushenkilön näkökulma oli erilainen. Samoin esimerkiksi suhtautuminen 

Hietasaaren kehityssuuntaan erosi siinä, että kolme viranhaltijaa oli sitoutunut vireillä 

olevan asemakaavan puoltamiseen, kun taas luottamushenkilön puheessa kuului selvästi 

hänen poliittisen puolueensakin kannattama huvipuistovastustus. Luottamushenkilön 

puhetapa oli lähempänä Hietasaari-liikkeen kaltaista luonnonsuojelun ideologiaa. 

Määrällisesti luottamushenkilöllä oli vähemmän ja lyhyempiä puheenvuoroja kuin 

muilla, ja hänen näkökulmansa sai muita vähemmän tilaa. Keskustelussa ei ollut vahvoja 

jännitteitä, mutta näkökulmien välille ei myöskään syntynyt paljoa keskustelua. 

Vastakkainen näkökanta joko jäi kommentoimatta tai sai toteavan vasta-argumentin.  

 Viitatessani analyysissa hallinnon puhetapaan viittaan kolmen viranhaltijan 

muodostamaan näkökulmaan, joka esiintyi fokusryhmähaastattelussa hegemonisena. 

Harkinnan jälkeen en ole hyödyntänyt luottamushenkilön näkökulmaa tekstin 
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analysoinnissa. Osana välitöntä keskustelutilannetta se on kuitenkin vaikuttanut 

haastattelun kontekstiin sekä esimerkiksi viranhaltijoiden käyttämiin sanavalintoihin. 

Viranhaltijoiden keskustelussa esimerkiksi toistuu Hietasaaresta käytetty sana lintukoto, 

jonka luottamushenkilö on esittänyt leikillisesti omaa näkökantaansa esitellessään. Eriävä 

näkökulma on myös itsessään osoitus ”hallinnon” tai ”kaupungin” käsitteellisen 

kokonaisuuden sisällään pitämästä toimijoiden ja näkökulmien moninaisuudesta. 

 

 

HIETASAAREN LUONTO KAUPUNKILAISTEN JA HALLINNON PUHEESSA 

 

Kaupunkiluonnon määrittelyyn ja arvottamiseen vaikuttavat erilaiset lähestymistavat. 

Tarkastelen seuraavaksi Hietasaaren luonnolle annettuja merkityksiä yhdistämällä kaksi 

ulottuvuutta. Ensinnäkin tarkastelen, millaisiin kaupunkia ja luontoa korostaviin 

merkityssysteemeihin keskustelu liitetään, ja toiseksi, miten erot tietämisen tavoissa 

vaikuttavat alueen määrittelyyn. Tarkemmin sanottuna sijoitan kohteen kaupungin ja 

luonnon sekä teknisen ja kokemuksellisen tietämisen välisiin jatkumoihin. Nämä kaksi 

jatkumoa yhdistämällä jäsennän lopuksi neljä näkökulmaa kaupunkiluonnon 

hahmottamiseen.  

Kiista alueen kehityksestä sekä suunnitellusta huvipuistosta asettuu 

selkeimmin näiden ulottuvuuksien varaan, joskin niiden ulkopuolelle jää myös muita, 

heikommin esille tulevia näkökulmia. Esimerkiksi luontokeskusteluun liittyvä 

kulttuurihistorian näkökulma (jossa tarkastellaan muun muassa alueen huvilahistoriaa) 

tulee esille sekä kaupunkiluontoon liitettynä että omana painopisteenään. Keskityn 

kuitenkin tässä tarkastelemaan aihetta vain kaupunkiluontoon liittyvänä teemana.   

Aineistositaateissa olen käyttänyt keskustelijoiden erottelemiseksi 

lyhenteitä. Huvipuistoa vastustavat aktivistiryhmän keskustelijat on merkitty kirjaimella 

A sekä numeroitu. Hallinnon keskustelijoista käytän vastaavasti lyhennettä H sekä 

numerointia. Juttutupa-nettifoorumin keskustelijat esiintyvät omalla nimimerkillään, 

jotka useassa tapauksessa nivoutuvat osaksi heidän välittämäänsä viestiä. Hallinnon 

julkinen aineisto ei muista keskusteluista poiketen henkilöidy tiettyihin puhujiin, mutta 

selkeyden vuoksi nimikoin sitaatit asemakaavoituksen puheeksi. Olen korostanut 
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keskustelijoiden puheenvuoroissa analyysin kannalta oleellisia ilmaisuja ja lauseita 

tummentamalla tekstiä. 

 

Hietasaari kaupunki- ja luontoihanteiden välissä 

 

Vaikka Hietasaareen liitetään yksimielisesti samoja elementtejä, kuten merellisyys, 

metsäisyys ja virkistyskäyttö, niitä käsitellään hyödyntäen kahta näkökulmaa hyvään 

ympäristöön. Alueen luontoa tarkastellaan toisaalta kaupunkikehityksen jarruna ja 

toisaalta arvokkaana harvinaisuutena, jota rakentaminen uhkaa. Näkökulmat tulevat esille 

kaikissa aineistoissa, mutta ne ovat painottuneet aineistojen välille. Vain Juttutuvan 

nettikeskusteluissa molemmat näkökulmat tulevat tasapuolisesti esille. Aktivisteille 

suoritetussa fokusryhmähaastattelussa ja hallinnon aineistoissa painotus kahden 

merkityskokonaisuuden välillä taas on melko selkeä. Kansalaisaktivistit vastustavat 

huvipuistoa ja argumentoivat kansallisen kaupunkipuiston puolesta, ja katsovat näin 

Hietasaarta luontoa korostavasta näkökulmasta. Hallinnon fokusryhmähaastattelussa 

sekä julkisessa puheessa käsitykset miellyttävästä kaupunkiympäristöstä eivät tule yhtä 

selkeästi esille, mutta niissä painottuu kaupunkikehityksen näkökulma. Näkökulmiin 

vaikuttaa myös se, miten keskeisesti Hietasaari nähdään kaupunkikeskustan osana. 

 

Luonto kaupunkikehityksen jarruna 

Etenkin Juttutuvan keskustelupalstoilla tulee esille (suur)kaupungin ympäristöä 

ihannoiva näkökulma, jota tarkastellaan osin kärjistäen. Oululle on toivottavaa kaupungin 

kasvaminen turhan joutomaan tilalle, kun taas kaupungin vastakohtana on maaseutu sekä 

hiljainen ja taantunut ympäristö, jollaista Hietasaarikin edustaa. Suurelta osin 

rakentamaton Hietasaari ei vastaa kehittyvän kaupunkiympäristön tarpeeseen, ja se saa 

negatiivisia mielleyhtymiä. Alueen luontoon viitataan puhumalla ”pusikosta” ja 

”risukosta” sekä punkeista ja niiden levittämästä borrelioosista. Alueen luonto nähdään 

tavanomaisena ja arvottomana. Näkökulma tulee vahvasti esille nettikeskusteluissa, ja 

kaupunkilaiset hyödyntävät sitä osin provosoivaankin tyyliin. 
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Nyt pitäisi viimestään polttaa hietasaaren homepesät ja rakentaa listalle jotain 

modernia betonivirastoja. Ei ihmiset kaipaa luontoa vaan urbaania 

ympäristöä, jossa skeittailu on kaikkialla. Voiko Hietasaareen syntyä jotain, 

aika siellä tuntuu pysähtyneen 
nimim. Jotain uutta tilalle 

 

Tämä kaupunki onkin taantumusta pullollaan. Ei ihme, että tätäkin juttua 

[maatilamaista kehitysideaa] ihan hehkutellaan lehdessä. Huvipuisto, köysirata, 

laivaliikenne, rantakojut ja ravintolat… Niitä tarvitaan 2000-luvulla! 

 nimim. Nykyaika 

 

Pöpelikön ja punkkeja löytyy joka suunnasta, kun vain viitsii vähän liikkua. 

Huvipuisto Hietsuun, turisteja Ouluun ja hyvinvointia kaikille. 

 nimim. Ei punkkeja kaupunkiin 

 

Nimimerkki ”Jotain uutta tilalle” tuo jo nimimerkillään esille kaupunkikehityksen 

näkökulmassa keskeisen ajatuksen pyrkimyksestä johonkin uuteen. Hän vertaa vanhoiksi 

huviloiksi tulkitsemiani ”homepesiä” moderneihin virastorakennuksiin luoden samalla 

vastakkainasettelun vanhan ja uuden välille. Urbaani ympäristö ja skeittailu taas luovat 

keskustelija puheessa positiivista mielikuvaa eläväisestä ja urbaanista 

kaupunkilaiskulttuurista. Nimimerkki ”Nykyaika” jatkaa edellistä ajatusta siitä, mitä 

nykyaika ja kehitys tarkoittavat. Lammasaitauksista ja muusta maatilamaisesta 

toiminnasta kertova uutinen, jota kirjoittaja puheenvuorossaan kommentoi, yhdistyy 

taantumaan, joiden positiivisena vastakohtana ovat erilaiset palvelut ja aktiviteetit. 

Nimimerkki ”Ei punkkeja kaupunkiin” puheenvuorossa ja nimimerkissä korostuu, että 

Hietasaaren kaltainen ympäristö on sopimaton nimenomaan kaupunkiympäristöön. 

Alueen luonto vertautuu negatiivisesti ”pöpelikköön” ja yleisesti terveysriskinä 

pidettyihin punkkeihin. Puhuja osoittaa myös, ettei tällainen ympäristö ole mitenkään 

erityistä, sillä sitä ”löytyy joka suunnasta, kun vain viitsii vähän liikkua”.  

  Hietasaari näyttäytyykin huvipuistoa kannattavien Juttutuvan 

keskustelijoiden kommenteissa kaupunkikehityksen jarruna, jolla olisi kuitenkin 

potentiaalia kukoistaa. Hietasaari yhdistetään nimenomaan kaupunkiympäristöön. 

Huvipuisto taas on tämän kehityksen mahdollistaja: esimerkiksi kahdessa viimeisessä 

sitaatissa huvipuisto mainitaan pusikkoisen Hietasaaren vaihtoehtona, mikä edistäisi 

samalla toivottua nykyaikaisuutta. Huvipuistosta muodostuu näin kehityksen symboli. 
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 Aktivisteille suoritetussa fokusryhmähaastattelussa rakennetun 

kaupunkiympäristön ihanteet eivät tule vahvasti esille. Aktivistit keskustelevat kuitenkin 

visioiden ihmisvilinästä sekä eläväisestä ympäristöstä, jotka ovat myös kaupunkiin ja 

urbaaniin ympäristöön liitettyjä positiivisia mielleyhtymiä. Ympäristön fyysiseen 

ulkomuotoon ja kaupunkimaisuuden asteeseen he eivät samassa yhteydessä kuitenkaan 

ota kantaa. Keskustelussa keskitytäänkin lähinnä myöhemmin käsittelemääni luonnon 

tärkeyttä korostavaan näkökulmaan. 

 Hallinnolle suoritetussa fokusryhmähaastattelussa rakennetun 

kaupunkiympäristön arvot tulevat esille, joskin keskustelu hyvästä ympäristöstä on 

hienovaraisempaa. Yksittäisten puhujien esteettiset arvot tulevat esille muun keskustelun 

ohessa lyhyinä lausumina. 

 

H3: Onhan se nyt kumma juttu, jos ei tämmöseen paikkaan, missä ihmiset 

viihtyy ja viettää aikaa, niin mahdu ihmisten ääniä. Että niitä ei voida siellä 

sietää, niin mun mielestä se on jotenkin erikoista. Se ehkä osottaa sitä, että me 

ollaan jollain tavalla-… Ollaanko me suomalaiset vielä tässä melun 

sietämisessä vähä metsäläisiä.  

 

H4: No mää oon ollu sitä mieltä, että Oulun kesä kaipaa edelleenkin lisää 

elämää, ja se tarkottaa myöskin ääniä sitä myöten, kun siellä on ihmisiä 

liikkeellä. […] Ja huvipuisto on varmasti yks tekijä, joka tänne alueelle sitä 

aktiviteettia tuo. […]siihen vyöhykkeelle mun mielestä on mahollista keskittää 

tämmösiä toimintoja, jotka pistää tämän kaupungin sykkimään kesällä. Tänne 

jää hyvin paljon sellasia alueita, jotka vielä säilyttää oman rauhansa.  

 

H3:n puheessa alueen eläväisyyteen ja viihtyisyyteen kuuluu itsestään selvästi melua. 

Viittaamalla suomalaisiin vielä metsäläisinä melun sietämisessä keskustelija 

peräänkuuluttaa kansan nykyaikaistumista: ”vielä” metsäläisyyden voisi tulkita suomen 

kansan harvaan asuttuun tai maaseutumaiseen menneisyyteen, josta olisi haluttavaa oppia 

pois. Myös H4:n puheesta kuvaillaan eläväistä kaupunkiympäristöä. Puhuessaan 

toiminnoista, jotka ”pistää tämän kaupungin sykkimään kesällä” sekä siitä, miten 

kaupungin kesä ”kaipaa edelleenkin lisää elämää” haastateltava tulee kuvailleeksi 

käsityksensä hyvästä kaupunkikulttuurista, mikä tarkoittaa ”toimintoja”, ”ääniä” ja 

”aktiviteetteja”. Liittäessään kaupungin eläväisyyden ja Hietasaaren 

huvipuistosuunnitelman toisiinsa puhuja määrittää Hietasaaren keskeisesti osaksi 
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kaupunkikeskustaa, jolloin alueen kehittäminen edistää laajemmin koko kaupungin 

kehitystä. Hallinnon julkisessa puheessa korostuvat samat asiat:  

 

Asemakaavan muutos edistää elävän kaupunkikulttuurin ja monipuolisen 

tapahtumatarjonnan syntymistä ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet 

korkealaatuiselle kaupunkikuvalle sekä vetovoimaiselle julkiselle 

ympäristölle. Nallikarin monipuolistuvan käytön myötä kaupunki kytkeytyy 

toiminnallisesti meren suuntaan ja korostaa kaupungin merellisyyttä. 

 -Asemakaavoitus 

 

Asemakaavoituksen tekstissä elävän kaupunkikulttuurin, tapahtumien sekä 

vetovoimaisuuden kuvailu tukevat edistyksellisen ja vilkkaan urbaanin ympäristön 

ideaalia, joiden nähdään hyödyttävän kaupungin imagoa myös yleisemmin. Hallinnon 

puhekokonaisuuksissa kaupunkimaisuutta sekä luontoa ei kuitenkaan nähdä toisiaan 

poissulkevina, mitä etenkin fokusryhmän keskustelijat korostavat. Sen sijaan ympäristöt 

rajautuvat Hietasaaren sisällä rinnakkaisiksi ja keskenään erilaisiksi alueiksi, ja 

kaupunkimainen kehittäminen liitetään pääasiassa Nallikarin matkailukeskittymään. 

Kaupunkikehityksen näkökulma ei näyttäydykään hallinnolle yhtä äärimmäisenä kuin 

Juttutuvan nettifoorumilla, missä puhetapa toisaalta on kärjistävämpää. 

  

Rakentaminen uhkana harvinaiselle luonnolle 

Vastakohtana urbaanin, kehittyvän kaupungin ihanteille näyttäytyy luontoa korostava 

asennoituminen, jonka keskiössä on uutuuden ja moderniuden tavoittelun sijaan globaali 

ympäristöhuoli sekä ihmiselle tärkeä yhteys luontoon. Hietasaaren luontoelementit 

tulevat tulkituksi harvinaisina metsäalueina, joita rakentamisen ja kaupunkien 

tiivistämisen seurauksena ei ole enää paljoa jäljellä. Luonnonvarojen ja metsien 

hupeneminen johtaa toisaalta ekologiseen lajien kriisiin ja toisaalta ihmisen luonnosta 

vieraantumiseen. Niinpä luontokeskeinen näkökulma perustuu toisaalta 

luonnonsuojeluun ja ekologiaan sekä toisaalta luonnonympäristön arvottamiseen 

tärkeäksi rauhoittumisen ja hyvinvoinnin paikaksi sekä osaksi ihmisen identiteettiä. 

 Luonnon harvinaisuuden ja metsien hupenemisen näkökulma tulee vahvasti 

esille Juttutuvan mielipidekirjoituksissa:  
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Ajatellaampa asiaa luonnon tarjoaman viihtyvyyden ja ihanuuden kannalta? 

Missä päin on näin mahtavat luonnon kauniit nähtävyydet ja luontoretki 

mahdollisuudet näin lähellä kaupungin keskustaa, ja se on kaikille vapaana 

oleva retkeily ja luontokohde, joten säästäkäämme tämä harvinaisuus nyt ja 

mitä se on arvoltaan jatkossa. 

nimim. Toppilan Tumma 

 

Hietasaaren luonto-arvo nousee ajan mittaan arvoon arvaamattomaan. 

Hupisaaret alkaa olla jo erikoinen nähtävyys keskellä kaupunkia. […] 

nimim. Iglu 

 

Säilytettäis nyt jotain metsää metsänä eikä pilattas luontoa! Alkaa huolestuttaa 

tämä oululainen meno, kun metsä ei riitä ihmiselle virkistyksenä. Laittakaa 

vaikka pitkospuut jos on hankalaa liikkua, halpa investointi. Nyt Oulusta on 

vaikea löytää metsiä kun kaikki raivataan sen tieltä. 
nimim. eitaas_1 

 

Keskustelijoiden puistoalueista käyttämät ilmaisut kuten ”harvinaisuus” ja ”erikoinen 

nähtävyys” sekä kommentti ”kaiken metsän raivaamisesta” tuovat esille pelon luonnon 

menettämisestä ihmisen elinympäristössä. Kuten nimimerkin ”Iglu” kommentissa, tämä 

harvinaisuus lisää luonnon arvoa. Toisin kuin edellisessä kaupunkikehityksen 

näkökulmassa, metsät eivät näyttäydy joutomaana vaan itsessään tärkeinä ja erityisinä 

paikkoina.  

 Harvinaisen luonnon näkökulma tulee esille erityisen vahvasti aktivistien 

fokusryhmäkeskustelussa. Keskeistä on luonnon hupenemisen pelon lisäksi 

luontosuhteen tärkeys: 

 

A3: Jos sitä raivataan, niin sieltä katoavat puustot ja pöheiköt, ja sieltä 

katoavat samalla linnut; kaikki semmonen, mikä tuo näitä hyvinvointi- ja 

terveysvaikutuksia luonnosta […] 

 

A1: Mä en tiiä onks se jotenkin uusavuttomuutta tai pelkoa tai ylipäänsä, niin 

ihmiset on irtautunu luonnosta aivan liikaa. Meiän suomalaisten pitäis olla 

metsäkansa; meiän pitäis osata toimia luonnossa, niin se on jotenkin menny 

vähän pullamössötouhuun. […] Vai miten se  on että ne ei nää sitä, että kaikki 

näkee vaan riksukon tai muuta. Joku on kadonnu ihmisiltä tavallaan. […] 

 

A3:n puheenvuorossa tulee esille sekä harvinaisen luonnon katoamisen tematiikka että 

luonnossa oleskeluun liittyvä hyvinvointi ja terveys. Keskustelijan A1 kommentti 

suomalaisista ”metsäkansana” korostaa luontosuhteen merkitystä yksilön tai koko kansan 
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identiteetille. Sitä voi verrata myös kaupunkikehityksen näkökulman yhteydessä 

käsittelemääni sitaattiin, jossa viranhaltija esittää suomalaiset ”vielä metsäläisinä melun 

sietämisessä”. Hietasaari-aktivistin kommentti korostaa suomalaista metsäsuhdetta 

positiivisena kyvykkyytenä ja osaamisena, mutta toiseen merkityssysteemiin liitettynä se 

on negatiivisempaa vielä metsäläisyyttä – menneisyyden piirre, josta on toivottavaa 

kehittyä eteenpäin.  

 Vaikka luonnon säästäminen ja luonnonestetiikka ovat 

mielipidekirjoituksissa selkeä merkityskokonaisuutensa, kaupunkiluonnolle sopivasta 

ilmeestä ollaan montaa mieltä: toisille luonnon on oltava täysin koskematonta, kun taas 

toiset peräänkuuluttavat alueen muokkaamista hoidetummaksi luonnonympäristöksi. 

Luonnon viihtyisyysarvot ovat siis yleisellä tasolla selvät, mutta Hietasaaren 

luontoympäristölle sopiva muoto riippuu puhujasta. Toiset liittävät sen kaupungin ja 

luonnon välisellä jatkumolla lähemmäs kaupunkia sekä hoidettuja puistoja, kun taas toiset 

liittävät luonnon merkityksen alkuperäisen ja villin luonnon ihanteeseen. 

   

Ne ruovikot ovat juuri sitä alkuperäistä Hietasaaren luontoa, jota pitää 

suojella. Niillä ruovikoillakin on oma tehtävänsä pieneläinten ja lintujen 

pesimä- ja ruokapaikkoina. […] 

 nimim. Pienillekin mahdollisuuksia 

  

Hietasaari on osittain luonnonvaraisessa tilassa jonka eteen ei ole tehty mitään 

sanottaisko kymmeniin vuosiin. Ja siksipä meidän pitäisi mennä apuun jotta 

saadaan saari siihen luonnontilaan missä se oli nuoruuden aikaisissa 

muistoissamme jolloin siellä pääsi kulkemaan soutaen salmia pitkin mutta ne 

mahdollisuudet on päästetty tuhonpartaalle koska kaupunki ei ole tehnyt asian 

eteen mitään. 

nimim. Laps suomen 

 

Nimimerkit ”Hietasaaren luonto” ja ”Pienillekin mahdollisuuksia” määrittelevät alueen 

luonnon alkuperäiseksi, ja edellinen asettaa sen vastakohdaksi betonin. Koskematon 

luonto ei kuitenkaan ole ainoa autenttisuuden mittari, mikä tulee esille nimimerkin ”Laps 

suomen” kommentissa. Hänen kuten muutaman muunkin keskustelijan kommentissa 

alkuperäisyys liittyy nostalgiaan sekä kulttuurihistoriaan. Arvokas luonto ei tällöin ole 

koskematonta, vaan kaupungin välinpitämättömyys päinvastoin on päästänyt 

”mahdollisuudet tuhon partaalle”. Suojeltava ympäristö jäljitetään näin tiettyyn 

kulttuurihistorian ajankohtaan, ja sen ylläpitäminen vaatii aktiivista huoltamista kuten 
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salmien kunnossapitoa. Luonnon alkuperäisyyden merkitys sen arvolle tulee esille myös 

nimimerkki ”tuntemattoman” puheenvuorossa, joskin hän argumenttinsa perusteella 

kieltää Hietasaaren luontoarvot ylipäätään: 

 

Se ei ole kaunista nähnytkään. hoitamaton ryteikkö, joka on oululle häpeäksi. 

siis, koko saari. jos siinä joku muka kaunista näkee, ei tiedä mikä on 

aarniometsää ja risukkoa. 
 nimim. tuntematon 

 

Aarniometsä vanhana ja villinä luontotyyppinä korostaa alkuperäisen luonnon ihannetta 

ja määrittää puheenvuorossa sitä, minkälainen luontotyyppi voidaan ylipäätään ymmärtää 

esteettisenä ja kauniina. 

 Vaikka keskustelu luonnon alkuperäisyydestä on vaihtelevaa, sen kuitenkin 

erottaa luontoperustaisen merkityskokonaisuuden kaupunkikehityksen näkökulmasta: 

edellinen suuntautuu tulevaan ja peräänkuuluttaa uudistumista, kun taas jälkimmäisessä 

paikka muodostuu historian tuloksena. Se on siten jotain säilytettävää, joka voidaan 

muokkaamisen myötä menettää. Tämä tulee esille kaupunkilaisten 

huvipuistovastustuksessa: 

 

Luonto, joka on vuosikymmenet saanut kasvaa rauhassa, jyrätään 

maantasalle ja tilalle kyhätään muovinen keinomaailma. […] 

 nimim. HARMAA OULULAINEN 

 

Huvipuistot tulevat ja menevät, mutta Hietasaarta ei saada enää koskaan 

takaisin kun se on kerran asfaltille vedetty. […] 

 nimim. Jonninjoutava 

 

Edellisten kommenttien ”asfaltti” (sekä toisissa kommenteissa ”betoni”) ja ”jyrääminen” 

sanavalintoina toistuvat nettifoorumin kirjoituksissa. Luonnon menettämistä ei yhdistetä 

vain huvipuiston tiettyyn sijaintiin ja siellä tällä hetkellä oleviin palstaviljelmiin, vaan 

nimimerkki ”Jonninjoutavan” tavoin huvipuisto tuhoaa kirjoittajien kommenteissa koko 

Hietasaaren. Nimimerkin ”HAMRAA OULULAINEN” kuvaama muovinen 

keinomaailma taas on ristiriidassa luontonäkökulmassa Hietasaarelle annettujen arvojen 

kanssa, eli huvipuiston symbolinen merkitys riitelee merkityskokonaisuuden ideologiaa 

vastaan.  
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  Myös hallinnon aineistoissa luontonäkökulman elementit tulevat 

mainituiksi, mutta niihin viitataan mekaanisemmin kuin kaupunkilaisten keskustelussa. 

Kommentit keskittyvät ekologiaan sekä yksittäisiin arvokkaisiin luontokohteisiin. 

Luonnonestetiikan ihanteet eivät tule laajemmin esille julkisessa tekstissä saati 

fokusryhmän vapaassa keskustelussa. Hallinnon harvalukuiset estetiikkaan liittyvät 

kommentit liittyvätkin kaupunkikeskeisiin eläväisen ja urbaanin kaupungin ihanteisiin. 

Kuten aiemmin mainitsin, hallinnon fokusryhmähaastattelun puhetyylissä 

henkilökohtaiset arvot ja mieltymykset jäävät pääasiassa keskustelun ulkopuolelle. Myös 

luontonäkökulmasta keskustellaan lähinnä yhtenä monista suunnitteluprosessissa 

yleisesti tunnistetuista näkökulmista, kuten seuraavassa esimerkissä:  

 

H4: Siellä on arvokasta puustoa ja salmenrantaa ja tämän tyyppisiä asioita. 

Että siihen sovittaen, ja että tavallaan.- Siinä on se huvilakulttuuri sellasta 

pienimittakavasta rakentamista. Elikkä tää huvipuiston rakentaminenkin vois 

mun mielestä ihan hyvällä tavalla täydentää sitä. 
 

Katkelmassa tulee esille luontonäkökulma, josta ei kuitenkaan voi päätellä laajemmin 

puhujan esteettisiä tai ideologisia arvoja. Sitaatissa tulee myös esille, että toisin kuin 

kaupunkilaisaineistoissa, huvipuisto ei näyttäydy viranhaltijoiden puheessa ristiriitaisena 

luonnonarvojen kanssa. Sille muodostu yhtä vahvaa vastakkainasettelua, vaan 

huvipuiston nähdään sopivan yhteen ympäristön kokonaisuuden kanssa. Kaupunkilaisten 

keskusteluissa huvipuisto sen sijaan asettuu luonnon vastakohdaksi riippumatta siitä, 

mikä keskustelijoiden oma kanta on asiaan. Kaupunkilaiset joko vastustavat 

luonnontilaisuutta ja kannattavat huvipuistoa tai vastustavat huvipuistoa ja korostavat 

luonnon arvokkuutta, mikä tuli esille esimerkiksi alkuperäisen luonnon tematiikan 

yhteydessä. 

 

Hietasaari suhteessa keskustaan  

Useissa edellä tarkastelluissa aineistositaateissa sekä aineistoissa yleisemminkin 

käytetään toistuvasti argumenttina Hietasaaren sijaintia ja roolia suhteessa 

kaupunkikeskustaan. Tällä perustellaan sekä kaupunkikehitystä että luonnontilaisuutta. 

Tarkastelenkin seuraavaksi hieman tarkemmin harvinaisen luonnon ja 

kaupunkikehityksen näkökulmien liittymistä Hietasaaren määrittelyyn kaupungin osana. 



54 
 

 

Hietasaaren määrittely keskeiseksi kaupunkialueeksi tulee esille puolustettaessa 

huvipuistoa. Ympäristön rakentamista ja luonnon siistimistä perustellaan sekä hallinnon 

että kaupunkilaisten kommenteissa sillä, että Hietasaari on osa kaupunkikeskustaa. Siten 

se ei ole villin luonnon paikka, vaan siellä kuuluu olla kaupungin elementtejä: 

 

Huhhui! Hietasaari on nykyisellään pusikkoa. Metsää löytyy esim 

Sankivaarasta, peltoja Limingasta jne. Hietasaari on osa kaupunkia. Sitä pitää 

kehittää meitä kaupunkilaisia ja turisteja varten. […] 

 nimim. 2016 

 

Hietasaari pitäisi rakentaa kunnon pytinkejä täyteen, sillä rauhallisuutta löytyy 

Oulun laitakaupungeilta ihan tarpeeksi. Hietasaari on liian lähellä keskustaa 

ollakseen rauhan tyyssija.  
Nimim. Laitakaupungin Lassi  

 

H2: Toki vaatii aikansa [sopeutua], ja täytyy hyväksyä, että me ei olla nyt ihan 

siellä luonnon helmassa, vaan me ollaan kaupungin keskustassa. Ne tietyt 

äänet sinne hyväksytään, mutta sitte uudet on aina uus juttu.  

 

H4: Sillon kun reilu kymmenen vuotta sitten se asemakaava [Toppilansaareen] 

laadittiin, kyllä me muistettiin kertoa, että tämä ei tarkota, että tänne tulee nyt 

tämmönen lintukoto, vaan että tätä aluetta, tätä ympäristöä, määrätietosesti 

kehitetään […] Ehkä kerkes muodostua semmonen käsitys, että me ollaan 

täällä veden ja luonnon ympäröimässä taskussa kaikelta kaupunkielämältä 

piilossa. 

 

Hietasaari on juttutupalaisten kommenteissa ”osa kaupunkia”, ja ”liian lähellä keskustaa” 

ollakseen luonnontilainen. Myös hallinnon keskustelussa tulee esille, että keskustan ja 

”luonnonhelmassa olemisen” tai ”lintukodon” välillä on ristiriita. Samoin viimeisessä 

hallinnon katkelmassa puhuja antaa ymmärtää, että vaikka joillekin – puheenvuoron 

perusteella Toppilansaaren asukkaille – on muodostunut käsitys ”kaupunkielämältä 

piilossa olemisesta” Hietasaaressa, käsitys alueen eristyneisyydestä on virheellinen. 

Niinpä argumentoinnissa asetetaan etusijalle Hietasaaren mukautuminen vastaamaan 

kaupungiksi määrittyvää ympäristöä. 

Hallinnon fokusryhmäkeskustelijan edellä hahmottelema käsitys 

kaupunkielämältä piilossa olemisesta on esillä kaupunkilaisten puheenvuoroissa: 

luonnontilaisen Hietasaaren puolustajat vetoavat siihen, että Hietasaari on erillinen 

keskustasta, eikä sen siten tarvitse – tai kuulu – olla kaupunkimaista tai muokattua. 



55 
 

 

 

Hietasaari on oulun luontokohde, sitä ei saa tuhota ja sillä ei saa tehdä rahaa.  

Jos jotain alkuperäistä sentään säästettäis oulussa. Betoni ei sinne kuulu. Mene 

keskustaan, siellä on tarpeeksi ravintoloita.  

nimim. Hietasaaren luonto 

 

Kommentissa korostuu, että ”betonia” etsivän kannattaa hakea sitä keskustasta, mitä 

Hietasaari toisin sanoen ei ole.  Myös kahdessa juttutupalaisen kommentissa käytetty 

sanavalinta ”saarivaltiomme” Hietasaaren luonnontilaisuutta puolustettaessa luo kuvaa 

erillisestä – ja eksklusiivisestakin – kokonaisuudesta. 

Luonnontilaisuutta kuitenkin argumentoidaan myös vetoamalla juuri 

Hietasaaren keskeiseen sijaintiin kaupungissa. Tällöin korostuu sen erityisyys ja 

harvinaisuus urbaaniin ympäristöön nähden.  

 

Missä päin on näin mahtavat luonnon kauniit nähtävyydet ja luontoretki 
mahdollisuudet näin lähellä kaupungin keskustaa, ja se on kaikille vapaana 

oleva retkeily ja luontokohde, joten säästäkäämme tämä harvinaisuus nyt ja mitä 

se on arvoltaan jatkossa.  

nimim. Toppilan Tumma  

 

[…] olen ylpeä oululaisuudesta ja siitä että saan todellakin nauttija näin lähellä 

kaupungin keskustaa olevasta luonnon läheisyydestä. 
 nimim. Keskustan känsäkoura 

 

[…] Nykyisessä asussa Hietasaari muodostaa hienon paikan Oululaisille ja 

turisteille luonnossa oleskeluun kaupungin ja meren lähistöllä. Kyseessä on 

ainoa keskustan lähellä oleva luonnontilainen alue. 

 nimim. toukokuussa 

 

Kahden ensimmäisen keskustelijan ilmaisu ”näin lähellä kaupungin keskustaa” korostaa 

heidän kuvailemiaan virkistysarvoja ja tekee luonnosta tässä kontekstissa 

ainutlaatuisemman. Myös nimimerkki ”toukokuussa” korostaa alueen merkitystä sillä, 

että se on sijaintinsa ja luontoympäristönsä vuoksi ainutlaatuinen. Keskeisen 

kaupunkisijainnin ympäristölle tuottama arvo tulee esille myös aktivistien keskuudessa, 

ja yksi keskustelija pitää sitä Hietasaaren merenrannan arvon mittarina. Hän summaa 

ajatuksensa sekä samalla koko havainnoimani vastakkainasettelun: 
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A2: Ja se, että kun se [kaikkia miellyttävä suunnitelma] on vaikea toteuttaa, kun 

itse asiassa tämä on Oulun kaupungin keskustan merenranta. Niin yhistää 

nämä, että tää on keskustaa, ja sitten kumminkin luontoalue. Se on 

haasteellista, mutta siis se, siitä pitäis puhua.  

 

Keskustelijan kommentissa tiivistyy hyvin Hietasaaren määritelmällinen ristiriita 

kaupunkikeskustan ja luontoalueen välillä. Samalla se tuo esille ristiriidan luomat 

haasteet kaupunkisuunnittelulle.  

 

Hietasaari teknisenä ja koettuna kohteena  

 

Sen lisäksi, että toimijat perustavat käsityksensä erilaisiin ihanteisiin ja määrittävät 

Hietasaarta vaihtelevasti suhteessa kaupunkiin, tulkintoihin vaikuttaa myös toimijoiden 

tiedollinen näkökulma suunnittelukohteeseen. Toimijoiden argumentointiin vaikuttaa 

kaksi tietämisen tapaa, jotka ovat tekninen sekä kokemuksellinen tieto. Tekninen 

tietäminen korostuu etenkin hallinnon aineistoissa, kun taas kansalaisten keskuudessa 

kokemuksellinen näkökulma on yleisempi. Kaupunkilaiset hyödyntävät kuitenkin 

puheessaan myös teknistä tietoa.  

 Tekninen ja kokemuksellinen tietämisen tapa tulevat Hietasaaren 

tapauksessa esille argumentoinnin taustalla olevina oletuksina ja periaatteina. Tunnistan 

aineistoissa käytetystä argumentoinnista joukon tällaisia piirteitä, jotka ovat kahdessa 

tietämisen tavassa toisilleen jokseenkin vastakohtaiset (taulukko 1). Keskityn tässä 

luvussa erittelemään, miten oletukset tulevat esille Hietasaaren kaupunkiluonnon 

määrittelyssä ja arvottamisessa. 

 Teknisessä tietämisen tavassa keskeisintä on pyrkimys objektiivisuuteen, 

eli itsensä asemoiminen kohteen ulkopuolelle. Tähän liittyy tieteen ja tutkimuksen 

korostaminen, joka pitää sisällään myös ajatuksen ammatilliseen ja tieteelliseen 

pätevyyteen liittyvästä asiantuntijuudesta. Tieteellisyys tarkentuu etenkin määrällisyyden 

eli numerotiedon painotuksessa, joka on koviin tieteisiin yhdistyvä hyve. Samaa 

aihekokonaisuuteen liittyy myös etenkin sääntöjen ja toimintatapojen yleistettävyys ja 

universaalius. Myös hyöty on objektiivisuuteen liittyvä ilmiö: päätösten perusteluna 

konkreettinen (taloudellinen) hyöty ei sisällä vaikeasti mitattavia itseisarvoja vaan on 

määrällisesti laskettavissa. Näin hyöty on pätevä perustelu ja tavoite tilanteessa, joissa 
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subjektiivisesti ”hyvä” ratkaisu ei sovi tunnesidonnaisuutensa vuoksi objektiivisuuteen 

tähtäävään merkityssysteemiin. On toki huomattava, että taloudellista hyötyä ja kehitystä 

voi itsessään pitää arvona. 

 Kokemuksellinen tietämisen tapa muodostaa vaihtoehtoisen 

merkityskokonaisuuden. Siinä korostuu subjektiivisuus ja paikkaan kiinnittyminen. 

Nämä piirteet tulevat esille myös vastakohtana tieteen ihannoinnille. Toisin sanoen 

omakohtaista kokemusta ja syvällistä tietämistä arvotetaan tietynlaisena 

asiantuntijuutena. Tästä jatkaen kokemuksellisessa näkökulmassa korostuu numeerisen 

informaation sijaan laadullinen ja kuvaileva tieto sekä tapauskohtaisuus ja tilanteiden 

ainutlaatuisuus. Lopulta, tunne ja itseisarvollinen käsitys hyvästä ovat arvottamisen 

perusta.  

 Nämä kaksi näkökulmaa eivät ole ehdottomia ja selvärajaisia. Lisäksi, 

vaikka olen vertailun vuoksi tuonut esille taulukossa 1 kuvattuja vastapareja, tietämisen 

tavoissa korostuvat aineistossani eri osa-alueet. Esimerkiksi kokemuksellisessa tiedossa 

toiminnan tilannekohtaisuus tulee esille vain vähän, kun taas teknisessä tietokäsityksessä 

toimintatapojen yleispätevyys on keskeinen teema. On myös huomattava, etteivät 

tekninen ja kokemuksellinen tietämisen tapa ole muiden diskursiivisten kokonaisuuksien 

tavoin toisiaan poissulkevia eivätkä keskustelijat näkökulmiensa vankeja. Toimijat 

osallistuvat tarpeen tullen myös vastakkaisiin tietokäsityksiin.  

 Tietämisen tapojen erot tulevat esille vertailtaessa sekä viranhaltijoiden että 

kaupunkilaisten puhetta samoista teemoista, kuten esimerkiksi luontoarvoista ja melusta. 

Teemojen sisältö on hyvin erilainen riippuen siitä, pohjaavatko keskustelijat terminsä 

pääasiassa tekniseen vai kokemukselliseen viitekehykseen.   

 

 

 

Taulukko 1. Tietämisen tapojen ilmeneminen Hietasaaren toimijoiden puheessa. 

 

Tekninen tietämisen tapa Kokemuksellinen tietämisen tapa 

ulkopuolisuus (objektiivisuus) sisäpuolisuus (subjektiivisuus) 

tiede  kokemus  

määrällisyys  laadullisuus  

yleistettävyys ainutlaatuisuus 

hyöty tunne-/itseisarvo 
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Tekninen ja koettu luonto: miten arvokas luonto määritellään? 

Käsittelin analyysin ensimmäisessä osassa luonnon arvottamisen liittymistä esteettisiin ja 

ideologisiin näkökulmiin. Havaitsin, että kansalaisaktivistit pitivät luontoteemaa 

tärkeimpänä, ja että aihe on monitulkintainen esimerkiksi luonnon alkuperäisyyttä 

määriteltäessä. Vertailtaessa viranhaltijoiden sekä kaupunkilaisten puhetapoja teeman 

monitulkintaisuus tuo esille arvottamisen toisen ulottuvuuden. Teknisenä käsitteenä tai 

subjektiivisena kokemuksena arvokas luonto saa erilaisia määritelmiä.  

 Hallinnon keskustelussa luontoarvot ja alueen erityisyys esiintyvät lyhyinä 

toteamina, joilla perustellaan suunnittelun olosuhteita ja päätöksiä.  

 

H4: Elikkä huomattavasti pienempi pinta-ala on tuo matkailukeskittymä. Tätä 

virkistystä, ulkoilua, retkeilyä ja sitte tätä tämmöstä yhteisöllistä huvilaelämää. 

Niitähän tämä pääosalta tämä alue on. Ja tietenkin sitten näitä luontoavoilta 

merkittäviä ranta-alueita.  
 

H4: Ja osallistumisarviointisuunnitelma kuvaa, että tätä aluetta pyritään 

kehittämään nimenomaan matkailun näkökulmasta, tietenkin alueen arvot 

huomioiden. 
 

Arvokkuutta ja erityisyyttä ei kuvailla paljoa, ja ne näyttäytyvät selkeästi määriteltyinä ja 

kaikkien tiedossa olevia käsitteinä, mitä kuvastaa esimerkiksi sanan ”tietenkin” käyttö 

luontoarvojen yhteydessä. Arvokkuuden perustelut tulevat kuitenkin esille hallinnon 

julkisessa puheessa.  

  

Kesän 2014 aikana laaditun luonto- ja maisemaselvityksen mukaan 

[suunnitteilla olevalla palstaviljely]alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

Huomionarvoiset yksittäispuut ja puuryhmät on mahdollista ottaa huomioon 

alueen tarkemmassa suunnittelussa. Alueen nykyinen virkistyskäyttö tehostuu 

huomattavasti palstaviljelyn myötä.  

- Asemakaavoitus 

 

Hietasaari sisältyy selvitykseen ”Arvokkaita alueita Oulussa”, joten sen arvot 

on tiedostettu ja otettu kaikessa sitä koskevassa suunnittelussa huomioon. 

Yleiskaavassa alue on osoitettu rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja 

kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi.  

-Asemakaavoitus 
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Katkelmissa tulee esille suoraan luontoarvon perustuminen teknisen tietokäsityksen 

mukaisesti asiantuntijatietoon ja tehtyihin selvityksiin sekä tarkemmin luonnonsuojeluun. 

Viimeisessä sitaatissa tulee myös esille tekniseen näkökulmaan liittyvä 

luokitteluperustainen tieto, mutta siinä ei varsinaisesti korosteta luontoarvoja, sillä 

yleiskaavan mukaisesti alueella on kulttuurihistoriaan sekä kaupunkikuvaan perustuvia 

arvoja. Hallinnon näkökulmassa tuleekin esille, että luontoarvoja kartoitetaan 

taustamateriaaliksi ja vastuullisen toiminnan takaamiseksi, mutta ensisijaisina 

näyttäytyvät muut arvot, kuten yleiskaavassa mainitut kulttuurin ja kaupunki-imagon 

merkitykset.  

 Samaa luontoarvon määrittelyn teemaa tukee ja syventää hallinnon 

fokusryhmäkeskustelijan puheenvuoro Hietasaaren ympäristön sekä suunnitellun 

huvipuiston suhteesta.  

 

H4: Tätä mahollisuutta ei oo varaa tärvellä sillä, että se ympäristön luonne 

jätetään huomiotta. […] Siellä on arvokasta puustoa ja salmenrantaa ja tämän 

tyyppisiä asioita. […] Varmaan nämä sitten nämä kauhukuvat siitä, että eihän 

tänne mitenkään mahu. Ja sen alta menee sitten isossa määrin jotakin 

luonnonmukasta metsää, vaikka ei, kun se on palstaviljelyaluetta. Se on 

aluetta, joka on kolme–neljä kuukautta vuodessa käytössä, ja lopun aikaa 

käyttämätön. Ja se on joka kevät muokattava juttu; siellä ei ole luontoarvoja. 

Paitsi ne muutamat arvokkaat puut ja puurivit, jotka me ollaan kaavassa otettu 

lähtökohtasesti säilytettäviksi.  

 

Katkelmassa arvokas luonto on selkeästi osoitettavissa, eikä se esimerkiksi pidä sisällään 

joka vuosi muokattavaa palstaviljelmäaluetta. Arvokkaana sen sijaan näyttäytyisi 

luonnonmukainen metsä, jota alueella ei kuitenkaan ole. Luonnonmukainen metsä 

samoin kuin ”arvokas puusto ja salmenranta” luovat kuvaa luontoarvoista, jotka ovat 

osoitettavissa luontotyyppeinä ja ekologian perusteella, kuten hallinnon julkisessa 

puheessakin tulee esille. Samoin palstaviljelmästä on erotettavissa muutamia arvokkaita 

puita ja puurivejä. Arvokas ja arvoton luonto ovat puheenvuorossa selkeästi eroteltavissa, 

ja niiden perusteena on keskustelijan argumentoinnissa luonnonmukaisuus, 

historiallisuus (sikäli kun arvokkaat puurivit ovat arvokkaita historian perusteella) sekä 

toisaalta käyttöaste, jotka ovat kävijämäärillä sekä biologiassa ja ajassa mitattavissa. Näin 

hallinnon näkökulmassa korostuvat teknisen tietokäsityksen mukaisesti muun muassa 

yleispätevyys (luontotyypit) sekä hyötyarvo (käyttöaste).  
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 Kaupunkilaisten keskustelussa luontoarvon käsite on henkilökohtaisempi, 

ja etenkin aktivistien fokusryhmän keskustelijat tuovat esille luonnon merkitystä 

kokemuksena, virkistäytymisympäristönä sekä luontosuhteen ylläpitäjänä. Puheeseen 

liitetään jonkin verran omakohtaisia kokemuksia ja tärkeitä paikkoja, kuten alueen 

merkitystä omalle virkistäytymiselle. Teknisestä näkökulmasta poiketen luontoteemaan 

liitetään paljon adjektiiveja ja värikästä paikkojen kuvailua.  

   

A3: Se on rehevä ja siellä on paljon tällasia villejä paikkoja, rakentamattomia 

paikkoja ja siellä on ihan kivoja polkuja, joilta voi myöskin siirtyä polulta 

syrjäänkin. Että ei tarvitse niihin tukeutua. Se on vaihtelevaa, monipuolista, 

siellä on vanhoja rakennuksia, pihapiirejä, mutta siellä on myöskin paljon 

vapaata tilaa edelleen.  

 

A1: Mä vien sinne [Mustasalmeen] aika paljon nuoria aikuisia – vien 

suppailemaan, melomaan – niin oululaisetkin ihmettelee, että miten he ei oo 

ikinä ennen käyny, koska se on niin mahtava paikka. Se on meiän oma Amazoni, 

jonne puut kaartuu; siellä saa hiljakseen meloa meneen. Mikään ei oo niin 

mahtavaa terapiaa, kun meloa täällä. 

 

Ilmaisut, kuten ”rehevä”, ”villit paikat”, ja ”vaihteleva”, sekä Amazoniin rinnastuvan 

Mustasalmen kuvaileminen liittävät alueeseen tunteita, aisteja ja esteettistä kuvailua. 

Näin luontokohteiden arvo muodostuu estetikan pohjalta. Samankaltainen 

kokemuksellinen arvottamisen tapa on esillä kaupunkilaisten keskuudessa myös 

Juttutuvassa. 

 

Hietasaaren rannat ovat 90-prosenttisesti ruovikkoa ja soista pusikkoa jossa ei 

juuri luontoarvoja ole. Rannan tuntumassa menevä pyörätie voisi olla hienokin, 

ja myös turisteja kiinnostava, reitti, mutta ei. Vissiin se on sitten sitä 

luontoarvoa kun merta ei ruovikon läpi edes näy.  

 nimim. Luontomies  

  

Olisipa mukava kun oulun päättäjätkin joskus vierailisivat hietasaaressa ja 

katselisivat sitä sillä silmällä, että ei ihmeessä mitä me ollaan tekemässä 

olemmeko tuhoamassa näin kaunista saarta jollain sirkushuveilla ym; 

härveleillä.  

 nimim. Sataman Lapsi 

 

Ensimmäinen keskustelija liittää luontoarvot maisema-arvoon – vaikkakin arvo 

näyttäytyy aktivistien näkökulmasta poiketen negatiivisena. Arvokas luonto on näin 
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jotain, mitä on miellyttävää havainnoida. Kokemuksellista viitekehystä tukee myös 

”Sataman Lapsen” vaatimus päättäjien vierailemisesta alueella: saaren arvokkuuden ja 

kauneuden voi oivaltaa vasta omakohtaisesti paikan päällä koettuna. Sama teema tulee 

esille myös muissa juttutupalaisten ja aktivistien kommenteissa, mikä korostaa 

kokemukselliseen tietokäsitykseen liittyvää käsitystä asiantuntijuudesta 

paikallistuntemuksena abstraktin, tieteellisen tiedon sijaan.  

 Vaikka kaupunkilaiset käsittelevät Hietasaaren luontoarvoja kokemusten ja 

luontosuhteen mahdollistajana, luonnon arvottaminen ei kuitenkaan rajoitu 

kokemusmaailmaan. Juttutupalaiset sekä aktivistit tarkastelevat luonnon arvoa myös 

ulkoapäin ja tutkimustietoon perustuvaan asiantuntijuuteen osallistuen. Tällöin 

kokemusmaailmaakin tärkeämpinä arvoina näyttäytyvät luonnonsuojelu ja ekologia, 

mikä tulee esille sananvaihdossa, jossa aktivistit pohtivat yhdessä halveksuvan ”risukko”-

sanan käyttämistä yleisessä keskustelussa: 

 

A4: Se risukko. Sehän johtuu perimmältään tästä maankohoamisesta, ja sehän 

on arvokas luontoalue juurikin sen takia, että se on sitä maankohoamisrantaa.  

A1: Sitäkään ei ihmisen tiiä. 

A4: Ihmiset ei tiiä, ne ei ymmärrä, ne ei tajua. Ne vaan näkee että siellä on 

metsässä vettä ja se on semmosta lepikkoa. Ja kyllähän se muuttuu se puusto. 

Sitä ei oo tehty sinne nähtäväksi. 
 

Kuten aktivistien haastattelussa yleisemmin, katkelmissa korostetaan luonnon tärkeyttä. 

Risukko-huomiot yhdistyvät kuitenkin erityisesti globaalin ympäristöhuolen laajempaan 

kontekstiin, eikä argumentointi perustu kokemuksiin tai arkitodellisuuteen. Keskustelijat 

puhuvat luonnontilaisuuden säästämisen puolesta, mutta miellyttäväksi koettu ympäristö 

ei ole sen ensisijainen syy. ”Risukko” ei ole esteettisesti kaunis, mutta ymmärtääkseen 

sen arvon täytyy tietää jotakin ekologiasta. Samaa argumentointia tukevat myös muun 

muassa seuraavat fokusryhmä- ja nettikeskustelusitaatit. 

 

A3: Jos ne pöheiköt on jonkun mielestä semmonen kauheus, eikä ne ymmärrä 

ekologiasta eikä biologiasta mitään, niin okei, niille tulee jonnekin muualle joku 

siistimpi alue. Mut se yks ihminen joka haluaa siisteyttä, niin se ei päätä koko 

alueesta.  
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Ne ruovikot ovat juuri sitä alkuperäistä Hietasaaren luontoa, jota pitää suojella. 

Niillä ruovikoillakin on oma tehtävänsä pieneläinten ja lintujen pesimä- ja 

ruokapaikkoina. Ei ihminen ole luomakunnan kruunu, vaikka valheellisesti niin 

väitetään, on vain suurin ja itsekkäin eläjistä. 

 nimim. Pienillekin mahdollisuuksia 

 

A3:n kommentissa ”biologiaa ymmärtämättömistä ihmisistä” korostuu edellä tarkasteltu 

tieteellistä perehtyneisyyttä korostava näkökulma. Keskustelija myös korostaa 

ekologisen tiedon varmaa asemaa ja yleisyyttä puhumalla ”siitä yhdestä ihmisestä joka 

haluaa siisteyttä”. Nimimerkin ”Pienillekin mahdollisuuksia” kommentti tukee ekologian 

ja biologian teemaa, ja valheellisuudesta puhuessaan keskustelija tuo esille aktivistien 

tapaan käsitystä yleisen ymmärryksen puutteesta. Näin luontoarvo määrittyy sitaateissa 

teknisen tietämisen tavoin joksikin tieteen ja asiantuntijuuden avulla todistettavasti 

harvinaisuudeksi ennemmin kuin kokemukseksi hyvästä ympäristöstä.  

 

Kaupunkiluonto resurssina  

Ekologian yhteydessä esiin tullut ulkoapäin katsominen ilmenee kaikissa aineistoissa, 

mutta pääasiassa tämä ei liity suoraan arvokkaan luonnon määrittelemiseen. Edellisen 

alaluku käsitteli erilaisten luontoarvokäsitysten muodostumista, mutta aineisossa on 

hajontaa myös sen suhteen, nähdäänkö alueen luonnolla olevan arvoa itsessään. 

Tekniseen tietoon liittyykin etenkin hallinnon näkökulmasta alueen tarkasteleminen 

resurssina, joka tuottaa hyötyjä tietyille toimijoille tai yleisesti kaupungille. Niinpä 

Hietasaaren arvosta kiisteleminen – luontona tai muuna ympäristönä – yhdistyy sen 

potentiaaliin kehityksen välineenä. Tämä tulee vahvasti ja monissa kohdin esille 

hallinnon julkisessa puheessa. 

 

Selvitysten mukaan sijoittuminen jo olemassa olevien matkailu- ja 

virkistyspalvelujen yhteyteen on liiketaloudellinen edellytys suunnitellun 

tyyppisen teemahuvipuiston kannattavuudelle […] Huvipuistolla on siten nähty 

olevan ratkaisevan tärkeä merkitys koko Nallikarin matkailupalvelualueen 

kehittämisen, kilpailukyvyn ja imagon kannalta. […] Myös kaupungin 

kokonaisedun kannalta on tärkeää pyrkiä tarjoamaan huvipuistotoiminnalle 

paras mahdollinen sijoituspaikka, Nallikari.  

-Asemakaavoitus 

 



63 
 

 

Katkelmassa toistuvat resurssinäkökulmalle tyypilliset ilmaukset, kuten 

”liiketaloudelliset edellytykset”, ”kannattavuus” ja ”kilpailukyky”. Myös vetoaminen 

Nallikarin sekä laajemmin koko kaupungin imagoon ja kokonaisetuun tukevat 

merkityskokonaisuutta, jossa ympäristön arvoa tarkastellaan suhteessa sen laajemmin 

tuottamiin (taloudellisiin) etuihin. Hallinnon puhetavan kiinnittyminen hyödyn 

logiikkaan tulee esille myös yhden viranhaltijan pohtiessa fokusryhmäkeskustelussa 

palstaviljelijöiden näkökulmaa huvipuistokiistaan: 

 

H4: Se [palstaviljelmäalue] voi olla siinä, mutta ei se niin kun hyödy siitä 

keskeisestä sijainnista mitään. […] Jos Hietasaaresta löydetään jostain 

vastaavan tyyppinen alue, joka on kuitenkin kohtuullisin kustannuksin 

kunnostettavissa samaan käyttöön, niin palstaviljelijät ei menetä siinä mitään. 

Varsinkin, jos me nää kolme erillistä aluetta voidaan keskittää yhdeksi, […] että 

sinne saahaan sitten kunnon oheistoiminnot […]. Elikkä mun mielestä 

palstaviljelijät voittaa tässä pelissä. 

 

”Hyötyminen”, ”kustannukset”, ”voittaminen” ja ”menettäminen” liittävät keskustelun 

Hietasaaren ympäristöstä resurssien hallinnointiin ja käytännöllisiin intresseihin. Myös 

kaupunkilaisten asemaan asetutaan samasta merkityskokonaisuudesta käsin, ja 

palstaviljelijät eivät suunnitelluissa asemakaavoissa ”menetä mitään” vaan ”voittavat 

pelissä”. Valittaminen liitetään tässä yhteydessä käytännön intresseihin. 

Hyötypainotteisen merkityskokonaisuuden olemassaoloa tukee myös aktivistien 

keskusteluryhmän puheenvuoro, jossa keskustelija tunnistaa saman näkökulman 

suhtautuen siihen kuitenkin kriittisesti. 

 

A3: Nythän on aika lailla päättäjillä ja Oulun kaupungilla sellanen näkökulma, 

et koko ajan pitää sellasta maastoa muokkaavaa sinne esittää ja kehittää. Joka 

hehtaari, joka ei oo hyötykäytössä, niin se jotenkin vaivaa mieltä kovasti, et se 

ei oo missään sellasessa tuottavassa käytössä, tai se ei oo järkevässä käytössä. 

Ei nähdä sitä rikkautena, et on tommonen alue, mikä ei oo valmiiksi muokattu ja 

rakennettu. 

 

Tuottavuus, hyöty ja järki ovat keskustelijan tunnistamia ominaisuuksia kaupungin 

toiminnassa. Kyseenalaistaessaan tämän pohtivalla äänensävyllä puhuja tuo esille 

vaihtoehtoisen näkemyksen, jossa tuottamaton alue on rikkaus. Sama haastateltava 

kuvailee toisessa yhteydessä mieltymyksiään Hietasaaren hoitamattomassa luonnossa 
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kävelemiseen, mikä korostaa hänen resurssinäkökulmalle vastakkaista näkemystä. 

Aktivistien sekä joidenkin juttutupalaisten keskustelussa argumentoinnin perustana on 

yleisemminkin paljon aineettomia ja tunteisiin perustuvia arvoja, eikä hyötynäkökulma 

ole vahva. Tästä näkökulmasta on vaikea osoittaa konkreettisia hyötyjä, joita voitaisi 

voittaa tai hävitä. 

 Vaikka aktivistien ja laajemmin kaupunkilaisten keskusteluissa korostuu 

edellisissä alaluvuissa esitelty kokemuksellinen tietämisen tapa, kaupunkilaiset 

osallistuvat myös teknisen näkökulman kaltaiseen hyöty- ja resurssiperustaiseen 

argumentointiin. Juttutuvan nettipalstoilla esimerkiksi käydään keskustelua huvipuiston 

kannattavuusarvioista ja puiston konseptin vetovoimaisuudesta. Spekulaatioilla sekä 

puolletaan että vastustetaan huvipuiston rakentamista, joista alla olevat edustavat 

puoltamisen päämäärää.  

 

Automatkailun kannalta varmastikkin sopivia paikkoja huvipuistolle on vaikka 

kuinka, mutta jos tarkoitus on lisätä Oulun keskustan vetovoimaisuutta 

turistien silmissä niin en oikein keksi muuta sijaintipaikkaa Hietasaaren 

lisäksi. […] 

 nimim. HEIKURA 

 

Mietin vaan että mikä on realismia. […] Taitaa nykypäivän kuluttajan odotukset 

olla ihan toista luokkaa. marginaaliryhmään ei kannata investoida. kunnon 

huvipuisto eri viihde- ja liikuntapalveluineen vetäisi turisteja ihan eri lailla 

ruotsista ja norjasta saakka... 

 nimim. kuluttajamies 

 

Saman suuntaisesti aktivistien sekä juttutupalaisten keskusteluissa vedotaan 

luontomatkailun kannattavaan imagoon ja matkailulliseen vetovoimaan puhuttaessa 

luontoa korostavan suunnittelun puolesta. Tämä ei kuitenkaan tule kovin vahvasti esille. 

Alueen merkitys liitetään esimerkiksi hallinnon näkökulman tavoin hyötyyn, joka on 

mitattavissa muun muassa rahan tai kävijämäärien avulla. Kuitenkin näkökulma on 

päinvastainen suhteessa siihen, korostuvatko argumenteissa luonnon vai kaupungin 

ihanteet: 

 

A1: Se on paljon suppeampi, se ketä sillä [huvipuistolla] koitetaan houkutella, 

kuin se, että [Hietasaarta] kaupattas ja sitä markkinoitas luontokohteena. Sille 

löytys sitte huomattavasti laajempi matkailullinen porukka. […] Suomen 
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vahvuus maapallolla on ehottomasti autenttinen luonto ja semmonen 

tavallinen oululainen elämä ja suomalainen puhas, hiljanen luonto. Se on joka 

hiivatin tutkimuksessa tullu esille, niin se on ihan käsittämätön moka lähteä 

vastaan näitä matkailun trendejä. Mä näkisin, että me tuotas sinne niitä 

moderneja humanisteja, jotka on tämän hetken suuri eurooppalainen 

matkailijaryhmä.  
 

Keskustelija A1 osallistuu puheenvuorossaan hyöty- ja talouskeskusteluun puhumalla 

”kauppaamisesta”, ”markkinoinnista” ja ”matkailun trendeistä”. Samalla hän hyödyntää 

tutkimukseen perustuvaa asiantuntijapuhetta. Hietasaaren luonto näyttäytyy tästä 

asetelmasta käsin matkailua edistävänä resurssina. ”Puhtaan, hiljaisen luonnon” kuvailu 

kuitenkin yhdistää kohteen myös luonnon esteettisiin arvoihin.  

   

Kaupunkiluonto äänimaailmana 

Ympäristö ei ole vain visuaalisesti havaittua, ja esimerkiksi äänimaailmalla on merkitystä 

luonnon kokemiseen (Saastamoinen 1996; Macnaghten & Urry 1998: 130-132). Yksi 

huvipuistovastustuksen keskeiseksi noussut argumentti onkin huvipuiston aiheuttama 

melu sekä melun soveltuvuus Hietasaaren luontoympäristöön. Hallinnon aineistoissa 

melua käsitellään vastauksena kansalasilta saatuun kritiikkiin. Siitä puhuttaessa hallinnon 

fokusryhmäkeskustelijat korostavat melun raja-arvoja sekä niissä pysymiseen vaadittavia 

etäisyyksiä ja teknisinä yksityiskohtia. Kysyessäni keskustelijoilta, ovatko huvipuiston 

aiheuttamat melu ja liikenne ristiriidassa alueen luonteen kanssa, yksi keskustelijoista 

vastaa:  

 

H2: Se huvipuiston melu, niin siinä on todettu, että siinä ei oo semmosia 

kohteita, jotka häiriintys siitä, mitä esimerkiks melulla lainsäädäntö tarkottaa 

sillä kohtuuttomalla rasituksella. Toki se on erilainen ääni, jos ihmiset ääntää 

– niin kun ne kiljahtelut on ne suurimmat haitat tänä päivänä. Ja se on mun 

mielestä vähän subjektiivinen asia, se melun häiritsevyys, että se muuttaa sitä. 

[…] Se vie aikansa, ennen kun se hyväksytään se tilanne. Mut ei se mittausten 

ja selvitysten mukaan oo kohtuuton se rasite, minkä se tuo mukanaan.  

 

 

H4: Kaavaa me ei myöskään voida laatia sen perusteella, että kysytään 

kaikilta, että minkälainen melu sua ehkä häiritsee. Sen perusteella tietenkään 

oo. Vaan ne on ne valtioneuvoston melulle asettamat enimmäisohjearvot – 

kaavotetaan Hietasaarta tai mitä tahansa muuta aluetta. 

 



66 
 

 

H2:n puheenvuorossa laissa säädetyt raja-arvot ovat päätöksenteon ja argumentoinnin 

perusta. Todetessaan melun olevan subjektiivinen asia puhuja tiedostaa ympäristön 

moniulotteisuuden ja valitsemansa näkökulman. Tämä ei kuitenkaan johda aiheen 

monipuolisempaan reflektointiin, sillä – kuten toinenkin puheenvuoro antaa ymmärtää – 

melun kokemuksellisuus ei ole suunnittelun tekniseen tietokäsitykseen sopiva 

näkökulma. Subjektiivisuuden tunnistaminen näyttäytyy perusteluna jättää aihe 

keskustelun ulkopuolelle. H4:n puheenvuorossa objektiivisuutta painottava näkökulma 

on itsestään selvä, eikä yksilöiltä voi ”tietenkään” kerätä yksittäistä dataa. 

Puheenvuorossa korostuu objektiivisuuden lisäksi suunnittelun yleispätevyys 

tapauskohtaisuuden yli, sillä samat ohjearvot koskevat ”Hietasaarta tai mitä tahansa 

muuta aluetta”. Katkelmissa korostuu siis teknisen näkökulman mukainen vaatimus 

tiedon perustumisesta selvityksiin ja yleispäteviin sääntöihin.  

 Hallinnon julkinen puhe on hyvin samansuuntaista edellisen kanssa, ja se 

keskittyy melun raja-arvoihin. Toisaalta huvipuiston melua myös verrataan muuhun 

äänimaailmaan. 

  

Ohjearvot alittavan keskimelun häiritsevyyttä on liikennemelua vaikeampi 

arvioida, koska se riippuu suuresti mm. melun kokijasta. Huvipuiston 

hetkellisille maksimiäänitasoille (ihmisäänten aiheuttamat melupiikit) ei 

ohjearvoja ole asetettu. 

 -Asemakaavoitus 

 

Selvitysten mukaan ohjearvojen mukaiset melutasot eivät ulotu 

Toppilansaaren asuntotonteille saakka (etäisyys huvipuistosta yli 500 m). 

Muilta osin Hietasaaren alue toimii voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 

julkisessa tai puolijulkisessa käytössä. Esim. yhdistysten käytössä olevien 

tonttien oma toimintakaan ei ole yksityiseen loma-asumiseen verrattavalla 

tavalla rauhallista ja äänetöntä. 

  -Asemakaavoitus 

 

Mittaukset, sovitut raja-arvot sekä subjektiivisuuden haaste tulevat esille myös julkisessa 

puheessa. Viimeisessä katkelmassa huomio kiinnitetään myös alueen muuhun ääniä 

tuottavaan toimintaan: rinnastamalla huvipuiston melukeskustelu yhdistysten toimintaan 

tuodaan esille, että alue ei nytkään ole täysin hiljainen, eikä sitä voida siten olettaa 

myöskään suunnittelulta ja uusilta hankkeilta. 
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 Melun aiheuttajan merkitys sen kokemiselle tulee esille aktivistien 

keskustelussa, ja keskustelu keskittyy etenkin melun laatuun. Määritelmä riippuu siitä, 

miten positiivisena tai negatiivisena äänimaailma koetaan. Kaupunkilaiset puhuvat 

omista kokemuksistaan Hietasaaressa kesäisin vierailevasta tivolista sekä toisaalta 

hiljaisuuden ja luonnon äänimaiseman luomista kokemuksista. Melu kokemuksena tulee 

esille etenkin seuraavan aktivistin puheenvuorossa:  

  

A2: Sitten mikä on havaittu, niin kirkuminen vaan ärsyttää. Se on ärsyttävä 

ääni. Se on ihmisen luontainen hälytysääni. Kun yrittää parvekkeella lukea 

lehteä, niin kun tivolista kuuluu kirkumista, niin se keskeytyy se lukeminen 

tuon tuosta. Koska se kuuluu viiden sekunnin välein se kirkuminen. Siis siihen 

ei totu. Ja kun se kuuluis ilman taukoa koko kesän, niin se tuntuu aika raskaalta 

ajatukselta.  

 

Puhuja keskittyy melun kuvailuun ”ärsyttävänä” kokemuksena. Melu konkretisoituu 

omakohtaisessa esimerkissä siitä, miten se vaikuttaa parvekkeella istujan ympäristöön. 

Ongelman ydin ei näin ole melun voimakkuus vaan kirkuminen huomiota herättävänä 

äänityyppinä, jolle keskustelija löytää perusteita myös biologiasta: se on ”ihmisen 

luontainen hälytysääni”. Keskustelija ei perustakaan kantaansa vain yksilön 

kokemukseen, vaan toteamalla ”mikä on havaittu” sekä vetoamalla ihmisen luontoon hän 

hakee omaa kokemusmaailmaa laajempaa totuuspohjaa näkökannalleen.  

 Vaikka huvipuiston melua kuvaillaan hyvin negatiivisesti, aktivistit 

rinnastavat Hietasaari-keskustelun toisessa yhteydessä ravintolakulttuuriin ja musiikkiin 

liittyvään ihmisvilinään, ja peräänkuuluttavat tämän kaltaista eläväistä ympäristöä. 

Vaikka nämä toiminnat aiheuttavat ääniä ympäristöön, niitä ei puhutella meluna eikä niitä 

liitetä huvipuistomelun tai luonnonrauhan kanssa samaan asiayhteyteen. Melun 

määritelmässä on tästä näkökulmasta oleellisinta äänityypin subjektiivinen häiritsevyys 

tai ärsyttävyys riippumatta siitä, missä ja miten laajasti se kuuluu. Tällaiseksi meluksi 

mielletään huvipuiston aiheuttama kirkuminen ja laitteistomelu, mutta tarkempaa viitettä 

melun määritelmästä aineistosta ei tule esille. 

 Juttutuvassa kaupunkilaiset liittävät keskustelun meluun ja äänimaailmaan 

aktivisteja vähemmän. Aiheeseen liittyy lähinnä sivulauseessa todettuja lausahduksia, 

kuten ”luonnon äänien kuunteleminen”, ”melusaaste”, tai ”ihmisen sielulle kaipaava 

hiljaiselo”. Laajemman luonnon rauhasta puhumisen voi tosin ajatella pitävän sisällään 
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myös äänimaailman. Kaupunkilaisten kommenteissa melu liittyykin keskusteluun 

lähinnä kuvailevana, kokonaisvaltaisena ympäristön kokemuksena. 

 Vaikka määrällinen melu painottuu hallinnon näkökulmassa ja laadullinen 

melu kansalaisaktivistien näkökulmassa, aineistoissa tulee esille myös melun yhteydessä 

toimijoiden moniulotteinen todellisuus. Toimijat osallistuvat myös vastakkaisiin 

tietokäsityksiin, ja esimerkiksi hallinnon fokusryhmän muutamat lausahdukset liittävät 

melun kokemuksellisempaan ajatukseen eläväisestä ympäristöstä: 

 

H4: No mää oon ollu sitä mieltä, että Oulun kesä kaipaa edelleenkin lisää 

elämää, ja se tarkottaa myöskin ääniä sitä myöten, kun siellä on ihmisiä 

liikkeellä. 

 

H3: Onhan se nyt kumma juttu, jos ei tämmöseen paikkaan, missä ihmiset 

viihtyy ja viettää aikaa, niin mahdu ihmisten ääniä. 

 

Samoin melun laatuun ja kokemukselliseen ympäristöön keskittyvät aktivistit (sekä muut 

kaupunkilaiset) hyödyntävät teknisen tietokäsityksen piirteitä, mikä tulee esille 

aiemmassa esimerkissä kirkumisesta biologisena hälytysäänenä, sekä seuraavassa 

katkelmassa, jossa puhuja tarkastelee melua fysiikkaan liittyvänä ilmiönä ja vetoaa alan 

asiantuntijoihin: 

 

A2: Niissä melukartoissa, jotka on sen kaavan taustamateriaalia – niissä se 

pelkkä kirkuminen kuuluu tänne Nallikariin asti. Koska siellä on korkeita 

vuoristoratoja, ja sieltähän se kuuluu puitten yli. […] Mä oon tonne – VTT:n 

tutkija, joka lähinnä on ainoa, joka osaa tämmösiin asioihin ottaa kantaa – 

niin se on niin kun säätila esimerkiksi, näissä on osallisena; että joskus niin 

kun voimistaa ääntä toi meri jotenkin kummasti.  

 

Huvipuiston äänimaailmasta kiisteleminen on yksi teemoista, joissa erot tietämisen 

tavoissa tulevat selkeimmin esille ja jossa toimijoiden argumentointi näyttäytyy toisistaan 

erillisimpinä. Määrällinen ja laadullinen näkökulma meluun erottuvat selkeästi toisistaan 

ja korostavat keskustelun jakautumista teknisen ja kokemuksellisen tiedon välille. 
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TULOSTEN TARKASTELU 

 

Olen tarkastellut kaupunkilaisten sekä hallinnoinnin näkökulmia Hietasaaren alueeseen 

selvittääkseni, millaisista arvolähtökohdista kaupunkiluontoa määritellään ja rakennetaan 

suunnittelun kontekstissa. Havaitsin, että luonnon määritelmät ja arvo vaihtelivat sekä 

keskustelukokonaisuuksien sisällä että välillä, eikä tieto luonnosta ole tilannesidonnaista 

ainoastaan tiettyyn paikkaan liitettynä, vaan myös keskustelu- ja asiayhteydestä riippuen. 

Merkitysten kenttä oli toisin sanoen värikäs ja monipuolinen, mutta rakentui kuitenkin 

pitkälti tietyn tematiikan varaan: kaupungin ja luonnon välinen vastakkainasettelu oli 

vahva, ja näistä lähtökohdista tuotettuun tietoon vaikuttivat tarkastelun abstraktiotaso ja 

tietokäsitykset.  

Ympäristöä siis määritettiin ja arvotettiin vahvasti joko kaupunkia tai 

vastaavasti luontoa korostavista näkökulmista. Alueen jaottelu kaupunki- ja 

luontoihanteiden välille oli esillä etenkin kaupunkilaisten keskinäisessä keskustelussa. 

Jaoin kaupunkia ja luontoa korostavat asennoitumiset kahteen arvopohjaltaan erilaiseen 

merkityskokonaisuuteen: Kaupunkia korostavassa näkökulmassa Hietasaari näyttäytyi 

kaupunkikehityksen jarruna ja edusti taantumaa. Luontoa korostavassa näkökulmassa 

taas alue esiintyi harvinaisena ja suojeltavana paikkana, jota rakentaminen uhkaa. 

Näkökulmissa korostuivat sekä esteettiset että laajemmin elämänarvot, ja 

kaupunkikeskeinen näkökulma esimerkiksi yhdistettiin moderniin nykyaikaan, 

edistykseen ja kehitykseen, kun taas luontokeskeisessä näkökulmassa keskityttiin 

historiallisiin arvoihin, alkuperäisyyden merkitykseen sekä vanhan säästämiseen. Toin 

kuitenkin esille, että aitouteen ja alkuperäisyyteen liittyvät arvot eivät olleet 

yksiselitteisiä, vaan autenttisuutta perusteltiin niin kulttuurihistorialla, koskemattoman 

luonnon ihanteella kuin nostalgiallakin. Oli myös selvää, että laajemmat käsitykset 

Hietasaaren suhteesta muuhun maailmaan vaikuttivat ympäristön arvottamiseen: 

Liitettynä haaveeseen Suomesta tai Oulusta, joka kehittyy eteenpäin maaseutumaisesta 

historiastaan kohti merkittävän valtion ja suurkaupungin olemusta, ”villin” luonnon 

ympäristö keskustan lähellä ei sovi kuvastoon.  Sen sijaan globaaliin ympäristöhuoleen 

liitettynä metsät eivät hupene liian nopeasti vain Oulussa, vaan koko maapallolla. Tästä 

näkökulmasta kaupunki ei voi kasvaa eikä tiivistyä loputtomiin, vaan lähiluonnon ja 

luontoyhteyden merkitys korostuu. 
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 Hietasaaresta ja sen luonnosta muodostettuihin käsityksiin eivät kuitenkaan 

kiistassa vaikuta vain esteettiset ja ideologiset arvot. Tarkastelin aihetta myös tiedon 

muodostumisen näkökulmasta, jolloin hallinnon ja kaupunkilaisten välinen 

näkökulmaero korostui. Hallinnolle oli ominaista tekninen tietokäsitys ja sen mukaisesti 

pyrkimys objektiivisuuteen ja yleisten sääntöjen noudattamiseen. Kansalaisille 

ensisijainen näkökulma taas oli kokemuksellinen tietokäsitys, joka nojautui 

arkitodellisuuteen sekä subjektiivisiin arvoihin. Kuitenkin kaikissa aineistoissa tuli esille 

molempien kaltainen tietokäsitys. Havaitsin myös, että etenkin tekniselle 

tietokäsitykselle ominainen toteava retoriikka tuotti hyvin faktuaalista ja varmalta 

vaikuttavaa tietoa ympäristöstä. 

  

Neljä näkökulmaa kaupunkiluonnon määrittelyyn ja arvottamiseen 

 

Toimijoiden tavat puhua Hietasaaren kaupunkiluontokohteesta hahmottuvat 

tarkastelemani kahden ulottuvuuden – kaupunkia ja luontoa korostavan asennoitumisen 

sekä tietokäsitysten – välille, ja olen jaotellut keskusten merkityskokonaisuuksia tämän 

perusteella neljään näkökulmaan, jossa ulottuvuudet yhdistyvät. Erottelin toisin sanoen 

toisistaan kokemukselliset luontoa ja kaupunkia korostavat näkökulmat sekä tekniset 

luontoa ja kaupunkia korostavat näkökulmat. Jaottelu auttaa hahmottamaan, miten 

erilaisia arvolähtökohtia suunnittelun toimijoilla ilmenee ja olisi hyvä ottaa huomioon. 

Kokemuksellisessa, luontoa korostavassa näkökulmassa tulevat esille 

luonnon esteettiset arvot, kuten kauneus, hiljaisuus, luonnossa olemisen tärkeys ja siihen 

liittyvät tunteet. Lisäksi siihen liitetään nostalgiaa, henkilökohtaisia muistoja ja paikkaan 

kiinnittymistä. Vastaavasti kokemuksellinen, kaupunkia korostava näkökulma tuo esille 

urbaania estetiikkaa, jossa kuvaillaan rakennetun ympäristön tunnelmaa kuten 

ihmisvilinää, tapahtumia, palveluja ja aktiviteetteja. Esteettiset arvot ovat oleellisia 

kaupunkiluonnon määrittelyssä ja arvottamisessa, sillä tunne luonnossa olemisesta ja 

tästä jatkettuna tunne myös siitä, millainen ympäristö ylipäätään on arvokasta luontoa, 

ovat kokemuksellisia (Haapala 2006; Kummala 2016). Lisäksi esimerkiksi Vihanninjoki 

(2018) pitää esteettisyyttä arkiympäristössä rationaalisia ja käytännöllisiä lähtökohtiakin 

merkittävämpänä tekijänä asukasviihtyvyydelle.  
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 Kokemuksia ei myöskään voida erottaa kokijoiden henkilökohtaisesta 

paikkasuhteesta, mistä kertovat nostalgiaan, harrastuksiin ja puhujien muistoihin 

limittyvät luontokuvaukset. Esimerkiksi alueen luonnon mieltäminen suomalaiseksi 

ylpeydenaiheeksi sekä oman luontosuhteen ylläpitäjäksi toivat esille paikkaan 

identifioitumista ja syvällistä suhdetta ympäristöön. Tässä korostuu Tuania (2003) ja 

Bäcklundia (2007: 49–50) mukaillen ympäristötulkintojen intersubjektiivisuus: 

paikkakokemukset ovat yksilöllisiä eikä ole kahta tismalleen samaa Hietasaari-tulkintaa, 

mutta toisiaan muistuttavista kokemuksista rakentuu jaettuja merkityksiä muun muassa 

luontoyhteyden tärkeydestä. Urbaanin estetiikan näkökulmasta Tuanin (2003) sekä 

Relphin (1986) hahmottelema syvällinen paikkasuhde ei juurikaan tullut esille, mitä 

selittänee osaltaan se, että nykyisellään Hietasaari on enemmän luonnonympäristöksi 

kuin kaupunkimaiseksi miljööksi mielletty alue. Niinpä urbaanin estetiikan kuvauksetkin 

perustuvat haaveisiin ja mahdollisiin tulevaisuuden maisemiin enemmän kuin kiinteään 

suhteeseen nykyisen ympäristön kanssa. 

Teknisessä ja luontoa korostavassa näkökulmassa luonnon arvokkuutta 

perustellaan tutkimuksella, asiantuntijuudella sekä kaupunkiluonnon hyötyarvolla, kuten 

matkailun ja hyvinvoinnin lisäämisellä. Tämä näkökulma jakautuu kahtia, sillä toisaalta 

ekologian näkökulmasta luonto asetetaan ihmisen edelle, kun taas hyötyjä korostava 

näkökulma lähenee ihmiskeskeisessä ajattelussaan neljättä resurssinäkökulmaa. Erona 

on, että teknisessä kaupunkia korostavassa näkökulmassa ympäristön resurssit, kuten 

kaupunkikuvan kehittäminen ja työpaikkojen lisääminen, perustetaan kaupunkiestetiikan 

vetovoimaisuuteen. Luontoa korostavassa resurssinäkökulmassa luontomatkailu saa 

samankaltaisia perusteita, joskaan se ei ole yhtä talouspainotteinen kuin 

kaupunkikeskeinen resurssinäkökulma. Luontonäkökulmasta se pitää sisällään myös 

hyödyt terveysvaikutuksina, joilla voidaan perustella niin kansantalouden tilaa kuin 

kaupunkilaisten hyvinvointia ja laadukasta elämääkin (taulukko 2).  

Luonnon ja kaupungin korostamisen erot mukailevat teknisessä 

näkökulmassa kahta läntisessä ajattelussa vahvaa luontokäsitystä eli luontoa 

ihmistoiminnan resurssina sekä ihmisestä erillisenä suojeltavana kohteena (Haila ym. 

2010: 13; Valkonen 2010: 29–49). Resurssinäkökulma luonnehtii aineistossa sekä 

kaupunkia että luontoa korostavia näkökulmia, mutta luonto suojelun kohteena tiivistyy 

ekologiaan, joka onkin edellisistä selkeästi erillinen näkökulma. Castree (2001) nimittää 
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näitä arvopohjaltaan erilaisia viitekehyksiä teknokraattiseksi sekä ekosentriseksi 

näkökulmaksi ja huomauttaa, että näille yhteistä on kuitenkin se, että molemmissa 

luontokäsityksissä luonto ja kulttuuri nähdään dualismin kautta toisistaan erillisinä. Tämä 

tukee Hietasaari-keskustelun kaupungin ja luonnon ympärille polarisoitunutta 

keskustelua, ja puhujat liittivät ympäristöön vahvasti luonnon suojelemista korostavia 

ekosentrisiä arvoja (ekologia) sekä ihmisen hallintaoikeutta ja hyötyä korostavia 

teknokraattisia arvoja (resurssinäkökulma).  

Kaupungin ja luonnon ympärille jakautunut keskustelu ei koske ainoastaan 

resurssi- ja suojelukäsitysten välistä ideologiaa. Haapala (2006: 9) huomauttaakin, että 

kaupunkiluonto jää myös estetiikan näkökulmasta edelleen epämääräisesti kaupungin ja 

luonnon ihanteiden väliin. Vaikka hän viittaakin tällä tehdyn tutkimuksen määrään, sama 

kaupunkiluonnon arvottamisen epämääräisyys tuli esille myös Hietasaaren toimijoiden 

tulkinnoissa. Rossin (2006) hahmottelemat luontotyypit, jotka asettuvat villin luonnon ja 

muokatun ympäristön väliselle jatkumolle, heijastelevat Hietasaaren määrittelyn 

keskeistä ongelmakohtaa. Ei ensinnäkään ollut selvää, minkälaista kaupunkiluontoa 

Hietasaaren pitäisi kenenkin mielestä olla. Puhuessaan luontomaisista alueista hallinto 

viittasi usein muokatumpaan ja puistomaisempaan ympäristöön kuin mitä vaikkapa 

huvipuistoa vastustavat aktivistit arvokkaalla luonnonympäristöllä tarkoittivat. Toisaalta 

hallinnon käsitys arvokkaasta luonnosta perustui myös päinvastoin alkuperäiseen 

luontoon, millä perusteltiin sitä, ettei entuudestaan kulttuurivaikutteista luontoa tarvitse 

suojella. Samoin kaupunkilaisten keskusteluissa sekoittuivat luonto, jonka merkitys 

syntyy siellä oleilusta, sekä luonto, jota erään aktivistin sanoin ”ei ole tehty sinne 

nähtäväksi”.   

 

Taulukko 2. Kaupunkiluonnon näkökulmien hahmottuminen Hietasaaren kiistassa. 

 

LUONTOA KOROSTAVA 

ASENNOITUMINEN 

KAUPUNKIA KOROSTAVA 

ASENNOITUMINEN 

KOKEMUKSELLINEN 

TIETÄMISEN TAPA 

Luonnonestetiikka: Urbaani estetiikka: 

luonnonrauha ihmisvilinä 

nostalgia nykyaika 

TEKNINEN TIETÄMISEN 

TAPA 

Ekologia 
Resurssinäkökulma: 

Resurssinäkökulma: talous 

luontomatkailu kaupunkikuvan kehittäminen 

terveysvaikutukset matkailu 
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Edelliset koskemattoman ja muokatun luonnon välille asettuvat kuvaukset eivät ole 

ainoastaan esteettisiä, vaan alkuperäisen luonnon ristiriitaisissa tulkinnoissa tulee esille 

kokemuksellisuuden sekä teknisten tiedon välinen ero. Kun luonnon arvo liitetään 

alkuperäisyyteen, estetiikan näkökulmasta keskeiseksi nousee autenttisuuden tunne, joka 

voidaan saavuttaa myös kulttuurin muovaamassa ympäristössä; villiys voi konkretisoitua 

tunnelmina ja vaikutelmina, kuten seikkailun, jännityksenä tai kaupunkielämältä 

piiloutumisena. Näin kävi esimerkiksi Asikaisen ja Jokisen (2008) tutkimuksessa, jossa 

asuinalueen lähimetsästä löydettiin erämaakokemuksia. Tekniseen näkökulmaan 

liitettynä autenttista kokemusta oleellisempaa on ekologinen tieto puiden, kasvien ja 

maaperän muutoksista ja ihmisen panoksesta siihen, mikä Jokisen ym. (2011) mukaan on 

suunnitteludiskurssille yleinen lähtökohta. Niinpä, vaikka luonnon alkuperäisyyttä 

pidettäisiin yleisesti tunnistettuna arvona (mikä itsessään ei ole itsestään selvää), sen 

soveltaminen ympäristöstä tehtyihin tulkintoihin voi olla hyvin ristiriitainen riippuen 

siitä, tarkastellaanko aihetta teknisen ja rationaalisen tiedon vai kokemuksellisen tiedon 

näkökulmasta.  

 Luonnon alkuperäisyys arvokeskustelun lähtökohtana on ylipäätään 

haasteellinen, sillä ideaalista, ihmisestä erillistä luontoa ei ylipäätään ole olemassa (mm. 

Latour 2006; Vogel 2011; Lorimer 2012; Kummala 2016). Tällaisesta lähtökohdasta 

myös kaupunkiluonnon tulkinnat ovat alttiit olemaan ristiriidassa edellä kuvatun tavoin – 

yhdestä näkökulmasta alkuperäinen on toisesta näkökulmasta tavanomainen ja muokattu. 

Ajatus luonnosta jonakin ihmisestä erillisenä on ylipäätään kaupunkiluonnosta 

keskusteltaessa kestämätön, sillä silloin ihmisellä ei myöskään voi olla läheistä suhdetta 

siihen: heti vieraillessaan ja jättäessään jälkensä ympäristöön ihminen tuhoaa tästä 

näkökulmasta luonnon arvoa, mutta kaupunkiluonnosta puhuttaessa luonnon merkitys on 

juuri sen saavutettavuudessa ja yhteydessä ihmisten arkeen. Esimerkiksi Beau (2015) 

esittää, että luonto pitäisi ymmärtää koskemattoman ympäristön sijaan ympäristössä 

ihmistoiminnan ohessa esiintyvänä villin elementtinä, mikä mukailee myös esimerkiksi 

Latourin (2006; 2015) käsitystä luonnosta hybridinä. Tämä mukailee myös Rossin (2006) 

asteittaista kaupunkiluontoa, joskin hybridinäkökulmasta oleellista on nähdä sekä 

ihmistoimijuus että ”villiys” yhdessä toimivina kumppaneina, jolloin ideaaliselle 

ympäristölle ja villeyden määrälle ei ole ennalta sovittua lähtökohtaa.  
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Kummala (2016) on haastanut dualistisen ajatusmallin myös estetiikan 

näkökulmasta, sillä olisi epäjohdonmukaista pitää kaupunkiluonnon käsitteessä 

”kaupunkia” vain luonnon negatiivisena antiteesinä. Kulttuurisuus on oleellinen osa 

luonnosta saatavaa kokemusta kaupunkialueella, ja esimerkiksi Jokinen ym. (2011) ovat 

havainneet kaupunkiviljelyä tutkiessaan kaupunkiluontoon liitettävän tärkeinä arvoina 

muun muassa toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hietasaaren tapauksessa tällainen 

näkökulma tuli esille etenkin aktivistien argumenteissa. Yhteisöllisyys on teemana esillä 

fokusryhmähaastatteluissa, mutta Hietasaari-liike on nostanut aiheen keskeiseksi 

laajemmin myös alueesta koostamiensa kahden kirjan toisessa osassa. Vaikka kiista on 

jakautunut jyrkästi luonnon ja kaupungin välille, luonnon kulttuurisuus on kuitenkin lähes 

koko ajan läsnä. Esimerkiksi huvilahistoriaa pidettiin tärkeänä osana alueen arvoa, 

autenttisuutta jäljitettiin muun ohessa luonnon kulttuurihistorialliseen muotoon, ja 

hallinnon fokusryhmäkeskustelijat ihmettelivät ääneen, mikseivät luontoon perustuva 

virkistyskäyttö sekä huvipuisto voisi molemmat luonnehtia aluetta. Dualistinen sekä 

hybridinen näkökulma luontoon tulivatkin esille limittäin, ja lähes kaikki keskustelijat 

liittivät siihen arvoja kummastakin näkökulmasta. Kaupunkiluonnon hahmottamisen 

nelikentässä ilmenevät luonnon ja kaupungin ääripäät ovatkin ennemminkin jatkumo 

kuin toisistaan erilliset kategoriat. Tätä mukaillen muun muassa Rossin (2006) ja Beaun 

(2015) ajatus luonnosta villiyden asteena luonnehtivat Hietasaari-keskustelun kenttää, 

jossa puhujat hahmottavat alueen välillä lähemmäs jatkumon ääripäitä, välillä lähemmäs 

keskikohtaa.    

Suuressa osassa kiistaa onkin kysymys siitä, millaiseksi kaupunkiluonnoksi 

Hietasaari määritellään. Tähän vaikuttaa muun muassa alueen asemoiminen suhteessa 

muuhun kaupunkiin: onko Hietasaari osa kaupunkikeskustaa vai oma, syrjäinen 

virkistysalueensa? Erilaisia kaupunkiluonnon muotoja on tutkittu puutarhoista ja 

joutomaista kaupunkipuistoihin ja -metsiin (esim. Johansson 2006; Konijnendijk 2008; 

Gandy 2013; Gabriel 2016) ja niihin kaikkiin liittyy erilaisia käsityksiä siitä, mitä niiden 

oletetaan tarjoavan ja miten luonnonmukaisia olevan. Esimerkiksi ”pusikko” voi saada 

negatiivisia mielleyhtymiä, kun Hietasaari ymmärretään urbaaniksi kaupunkialueeksi, 

kun taas huvipuisto aiheuttaa vastustusta juuri luontomaiseen virkistysalueeseen 

yhdistettynä – muttei välttämättä toisenlaisessa sijainnissa. Tämä korostaa esimerkiksi 

Macnaghtenia ja Urryä (1998: 250) sekä Demerittiä (2001: 32) seuraten luonnon 
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kontekstuaalisuutta, sillä keskustelijat eivät tuo esille ihanteitaan mistä tahansa luonnon 

ideaalista, vaan suhteuttavat luontokäsityksensä juuri Hietasaaren ja Oulun 

viitekehykseen. Erot Hietasaaren asemoinnissa jakoivat toimijoita, ja vaikka kaikki 

mielsivät sen jokseenkin läheiseksi osaksi kaupunkia, hallinnon sekä urbaania estetiikkaa 

korostavien kaupunkilaisten keskuudessa se miellettiin keskeisemmin osaksi 

kaupunkikeskustaa kuin luontonäkökulmissa. Tätä mukaillen suunnitellut asemakaavat 

muokkaavat ympäristöä hoidetun kaupunkipuiston suuntaan, kun taas aktivistien 

visioissa Hietasaarella on enemmän yhtymäpintaa kaupunkimetsien kanssa. Tälläkin 

hetkellä alue pitää sisällään sekä hoidettuja, puistomaisia ympäristöjä että tiheitä ja 

metsäisiä paikkoja. 

 Neljä näkökulmaa kaupunkiluontoon korostuivat eri tavoin hallinnon ja 

kaupunkilaisten puheessa, joista edellinen jakautui vielä kahtia juttutupalaisten ja 

aktivistien erillisiin kokonaisuuksiin. Aktivistien puhetavassa luonnonestetiikka oli 

vahvin näkökulma, mutta myös tekniset luontoa korostavat argumentit tulivat esille. 

Ekologia tuli esille myös hallinnon teksteissä, joskin keskustelua hallitsi 

kaupunkikeskeinen resurssinäkökulma. Myös urbaani estetiikka esiintyi paikoin 

viranhaltijoiden puheessa, mutta kokemuksellisen tietämisen ollessa hyvin vähäistä 

keskustelussa, myös kaupunkiestetiikan lausumat olivat yksittäisiä. Ne toivat kuitenkin 

esille keskustelijoiden asennoitumista suhteessa kaupunkiin ja luontoon. Juttutuvan 

keskustelupalstoilla tulivat esille kaikki näkökulmat, mutta vahvinta on luonto- ja 

kaupunkiestetiikan merkityskokonaisuuksien välinen vastakkainasettelu. Heidän 

kommenteissaan oli lisäksi esillä ekologiaan, taloudellisiin hyötylaskelmiin sekä 

matkailun vetovoimaisuuteen perustuvia argumentteja (taulukko 3). 

Näkökulmien painottuminen toimijoiden välillä mukailee tutkimuksia, 

joissa suunnittelun diskurssi on todettu pääasiassa tekniseksi ja kansalaisen 

kokemukselliseksi (esim. Lapintie 2002; Bäcklund 2007; Asikainen & Jokinen 2008; 

Sipilä ym. 2009). Vilkunan (1997) ja Häklin (1997) mukaan suunnittelijoiden ja 

kansalaisten todellisuudet ovatkin hyvin erilaiset, sillä kaavoittaja katsoo kaupunkia 

institutionaalisen linssin läpi, kun taas kaupunkilainen elää suunniteltavaa tilaa. 

Osallisuuden yleisenä ongelmana on nähty, että kansalaisen kokemuksellinen näkökulma 

jää suunnittelun ulkopuolelle (Bäcklund 2007; 2009). Aineistollani en voi varsinaisesti 

tarkastella toimijoiden välistä vuorovaikutusta, mutta hallinnon sekä julkisessa että 
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fokusryhmäaineistossa kokemuksellisen näkökulman esille tuominen oli hyvin vähäistä, 

ja kansalaisilta saatuihin muistutuksiin sekä oletettuun kritiikkiin vastattiin pääasiassa 

teknisen tietokäsityksen kontekstissa. 

Taulukossa 3 tulee esille toisaalta myös se, että toimijat eivät ole sidottuja 

tiettyihin näkökulmiin. Niin viranhaltijat kuin kaupunkilaisetkin argumentoivat sekä 

teknisestä että kokemuksellisesta näkökulmasta. Bäcklund (2009) ja Lehtonen (2013) 

huomauttavatkin, että teknisenkin tiedon taustalla on aina subjektiivinen kokija arvoineen 

ja ideologioineen. Toisin päin asetettuna kaupunkilaiset osallistuivat myös tekniseen 

diskurssiin, joskaan aineistollani ei voida tarkastella sitä, haluttiinko tällä löytää tapa 

osallistua suunnittelussa hegemoniseen diskurssiin, vai oliko tekninen näkökulma ja 

esimerkiksi resurssiajattelu toimijoille mielekkäin todellisuuden hahmottamisen tapa. 

Kansalaiset asemoivat joka tapauksessa itsensä ajoittain alueen ulkopuolelle ja 

tarkastelivat sen laajempia yhteyksiä. Olisikin yksinkertaistavaa varata kaupunkilaisille 

vain omaan arkielämään perustuva näkökulma.  

 

Taulukko 3. Näkökulmien jakautuminen keskustelijaryhmien välillä. 

 

 

Monipuolisen kansalaisposition teemaa jatkaen Lapintie (2002) korostaa, että kansalaiset 

ovat taustoiltaan kirjava toimijaryhmä, vaikka asukkaan rooliksi muodostuu melko 

automaattisesti maallikkous riippumatta siitä, miten paljon ja minkälaista asiantuntijuutta 

hänellä on. Esimerkiksi ekologian ja matkailuhyötyjen näkökulma alueeseen oli 

aineistossani selkeä myös kaupunkilaisten ja etenkin aktivistien keskuudessa. 

Jälkimmäiset toivat esille teknistä tietämisen tapaan mukaillen tutkimustietoa sekä 

kaupungin yleistä hyvää. Toisaalta maallikkouden vastinparina oleva asiantuntijuuden 

  

LUONTOA KOROSTAVA 

ASENNOITUMINEN 

KAUPUNKIA KOROSTAVA 

ASENNOITUMINEN 

KOKEMUKSELLINEN 

TIETÄMISEN TAPA 
Kaupunkilaisaktivistit 

Nettikeskustelijat 

Nettikeskustelijat 

Hallinto 

TEKNINEN 

TIETÄMISEN TAPA 

Hallinto 

Nettikeskustelijat 

Kaupunkilaisaktivistit 

Hallinto 

Nettikeskustelijat 
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käsite tuli kyseenalaistetuksi juuri tiukan teknisyytensä vuoksi. Kaupunkilaiset toivat 

ammatillisen asiantuntijuuden rinnalle ajatusta kokemukseen perustuvasta 

asiantuntemuksesta. Tämä tuli esille faktoiksi muotoiltuna omakohtaisena 

paikallistuntemuksena sekä vaatimuksena, että suunnittelijat tutustuisivat alueeseen 

syvemmin ja henkilökohtaisesti voidakseen tehdä valveutuneita päätöksiä. Näkökulma 

haastaa sekä teknisen näkökulman itsestään selvää faktatiedon asemaa että perinteistä 

ammattilaisiin ja maallikkoihin jakautuvaa rooliasetelmaa.  

Näkökulmat auttavat epämääräisen kaupunkiluontokeskustelun 

hahmottamisessa, mutta ne eivät ole kaiken kattavia, ja ne menevät osin päällekkäin: 

Vaikka olen kaupunkilaisten kärjistyneen keskustelun pohjalta erotellut luontoa ja 

kaupunkia korostavat asennoitumiset, niiden välinen raja on toisinaan häilyvä. Etenkin 

luontoa ja kaupunkia korostavien resurssinäkökulmien taustalla onkin samankaltaisia 

arvoja ja asenteita. Lisäksi hallinnon keskustelukokonaisuudessa luonnon ja rakennetun 

ympäristön välille ei ole tehty yhtä tiukkoja rajanvetoja kuin kaupunkilaisten 

keskusteluissa. Niinpä hallinnon argumentoinnissa tekninen tieto korostuu, mutta ei 

välttämättä ole selkeää (tai puhujille edes ensisijaisen oleellista), painotetaanko niissä 

luontoa vai kaupunkimaisuutta. Tekniselle tiedolle onkin laajemmin ominaista, että 

pyritään objektiivisuuteen, eikä subjektiivisia arvoja tuoda esille (Asikainen ja Åkerman 

2010). Tekemieni yleistysten tarkoituksena ei olekaan luoda Hietasaaren 

merkitysverkostosta yhtä ehdotonta rakennetta. Spontaani keskustelu on kaikessa 

kaoottisuudessaan alati muuttuvaa, eikä sitä ole edes mahdollista jäädyttää tiettyihin 

malleihin. Pyrkimykseni on ennemminkin puhetta jäsentämällä osoittaa 

kaupunkiluonnon toisistaan melko irrallisiltakin vaikuttavien todellisuuksien kirjo 

polarisoituneessa kiistassa.   

Neljän näkökulman välille hahmottamani kaupunkiluontokeskustelu tukee 

esimerkiksi Castreen (2015) argumenttia siitä, etteivät ympäristön ongelmat tule 

koetuiksi kaikkialla samalla tavalla. Castree liittää tilannekohtaisuuden muun muassa 

esteettisiin ja moraalisiin käsityseroihin, jotka ovat arvosidonnaisessa tapaus-

tutkimuksessani keskeisiä ulottuvuuksia. Hietasaaren tilannekohtaiset merkitykset 

nousevat keskeiseksi, kun ympäristön arvot asettuvat ristiriitaan vallitsevan rakentamis- 

ja matkailuvetoisen kaupunkikehityksen kanssa. Tämä liittää Hietasaaren tapauksen 

muun muassa keskusteluun uusliberaalien arvojen yleistymisestä ympäristökysymyksissä 
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(Heynen ym. 2007; Madden 2010; Cambell 2015). Vaikka suuret polttavat teemat, kuten 

ilmastonmuutos, ovat Heynenin ym. (2007) mukaan saaneet tutkimuksessa tilaa urbaanin 

luonnon haasteiden yli, myös Hietasaaren kaltaisilla pienen mittakaavan tapauksilla on 

merkitystä. Tällöin korostuu luonto elettyinä arjen tiloina, ja ympäristön kulttuurisuus 

sekä tilannekohtaiset arvot saavat erityisen merkityksen. 

 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimustavoitteenani halusin tarkastella kaupunkiluonnon määrittelyn ja arvottamisen 

tapoja tuodakseni esille urbaanin luonnon moninaisuutta kaupunkisuunnittelun kohteena. 

Usein luonto käsitetään suunnittelussa hyvin rajattuna ilmiönä (Ylönen 2010; Sandberg 

2015), ja osoittamalla tuloksillani ilmiön moniulotteisuuden haluan haastaa hallinnollisen 

käsityksen sekä herättää keskustelua siitä, millaisia arvovalintoja suunnittelussa pitäisi 

tehdä. Totesin, että luontokäsityksiin vaikuttavat niin esteettiset ja ideologiset arvot kuin 

tiedollinen asemoituminenkin. Erilaiset laajemmat käsitykset ihmisen ja luonnon 

suhteesta vaikuttavat esimerkiksi siihen, nähdäänkö luonto resurssina vai suojelun 

kohteena, ja miten erillisenä luonto ylipäätään nähdään ihmisestä: Käsitys luonnosta, joka 

on jo ”saastutettu kulttuurilla” eikä siten ole arvokasta ja vaadi suojelua, kohtaa viihtyisän 

ympäristön, josta haetaan voimaa ja rauhoittumista. Toisin päin aseteltuna, käsitys 

luonnosta, joka täytyy eristää ihmisen vaikutuksilta, kohtaa ympäristön, jota 

rakentaminen ja ihmistoiminta täydentävät – eivät kumoa. Ääripäiden välinen tasapaino 

on vaikeaa löytää, ja tutkimustapauksessani kiista olikin altis jakautumaan jyrkästi kahtia.  

Luonnon arvottamista ei myöskään voida irrottaa paikallisesta 

kontekstistaan: kaupunkitilan ollessa elettyä arkiympäristöä luonnon saamat merkitykset 

eivät ole abstrakteja ideoita vaan osa kokonaisvaltaista paikan tuntua ja henkilökohtaista 

paikkasuhdetta (esim. Kummala 2016). Tähän liittyen Relph (1986) ja Massey (2008) 

huomauttavat, että paikat ovat jatkuvassa muutoksessa, ja niin on myös Hietasaari: jos 

olisin esimerkiksi ottanut tutkimukseen liittämäni toukokuiset valokuvat muutaman 

kuukauden aiemmin, ympäristö olisi välittynyt niissä hyvin erilaisena.  

Onkin kiinnostava huomio, että sekä aineistossani että tutkimuksissa 

yleisemmin keskitytään lähinnä kesäiseen kaupunkiluontoon, johon yhdistyvät 
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linnunlaulu, vihreys ja rehevyys sekä kesäiset aktiviteetit. Eräs hallinnon 

fokusryhmähaastateltava huomautti huvipuistosta keskusteltaessa, että suurimman osan 

vuodesta Hietasaari on yhtä hiljainen ja rauhallinen kuin aina ennenkin, sillä huvipuisto 

ei ole auki syksystä kevääseen. Kysymykseksi jää kuitenkin, miten ympäristön merkitys 

ja arvo muuttuvat Suomen kaltaisessa kohteessa, jossa kesän ja talven erot ovat selkeät. 

Ekologian kannalta merkitys ei välttämättä ole suuri, sillä vuodenajat ovat osa 

”luonnollista” vuoden kiertoa (toki keskustelu ilmastonmuutoksesta voi tuoda tähän 

oman sävynsä), mutta esteettisenä kokemuksena kesäinen ja talvinen ympäristö ovat 

kaksi eri paikkaa, joista syntyy erilainen tunnelma ja aistillinen kokemus. Lisäksi talvi 

mahdollistaa sekä rajoittaa joukon aktiviteetteja ja toimintaa: kevättalvisin Nallikarin 

merijää muuttuu suosituksi ulkoilukohteeksi, mutta umpihanki pakkassäässä ei ole yhtä 

helposti tavoitettavissa kuin kesäinen metsä. Näkökulma on myös ajankohtainen siksi, 

että ilmastonmuutos tulee epäilemättä vaikuttamaan tulevaisuudessa myös oululaisten 

kaupunkiluontokokemuksiin ja etenkin talvisen luonnon merkityksiin. On kuitenkin 

epäselvää, mitä nuo esteettiset, käytännölliset ja ideologiset merkitykset ovat. 

Kaupunkiluonnon tapauskohtaiset merkitykset on syytä ottaa huomioon 

myös tulosten yleistettävyyttä arvioitaessa. Tutkielmani tulokset heijastelevat laajempia 

kaupunkiluonnon käsitteellisiä sekä hallinnointiin liittyviä ilmiöitä, mutta niitä ei voida 

itsessään yleistää, ja esimerkiksi toisenlaisella alueella tuotettu tutkimus voisi korostaa 

erilaisia arvonäkökulmia. Poliittisessa ekologiassa toisaalta painotetaankin juuri sitä, että 

ympäristökysymykset eivät koskaan ole täysin yleistettävissä, sillä niiden taustalla 

vaikuttavat monimutkaiset paikalliset ja globaalit prosessit (Robbins 2012). Huomattava 

on myös, että vaikka diskurssianalyysin kaltainen laadullinen tutkimus ei edes pyri 

kattamaan laajoja otantoja, tuottamani aineisto keskittyy etenkin fokusryhmä-

haastatteluiden osalta tiettyjen henkilöiden näkökulmiin, ja haastattelemalla esimerkiksi 

kirjavan Hietasaari-liikkeen toisia jäseniä näkökulmat olisivat saattaneet painottua toisin. 

Nettikeskusteluja tarkastellessa taas tilanteeseen vaikuttaa keskustelutilanteen luonne: 

anonyymi, mielipidepalstoilla käytävä sananvaihto on usein tyyliltään melko kärjistävää, 

millä voi olla osuutensa siihen, että kaupungin ja luonnon välinen vastakkainasettelu oli 

aineistossani niin vahva.  

Yksi tutkielmani pääteesi on ollut, että tieto on diskursiivista ja 

näkökulmasidonnaista (esim. Van Dijk 2003; 2004). Tämän hengessä on syytä korostaa 
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myös itse tutkielmani todellisuutta, jossa tuotetut tulokset ovat eräs tulkinta 

tekstikokonaisuuksista, jotka olisivat voineet tulla tulkituiksi myös toisin. Tavoitteeni on 

ollut tuoda esille sekä hallinnon että kansalaisen näkökulmia kaupunkiluonnon 

suunnitteluun, mutta en ole tässä suhteessa ulkopuolinen katsoja: olen itsekin osa 

oululaisten muodostamaa ryhmää, jota alueen suunnittelu koskee. Vaikka en itse ole 

kiintynyt juuri Hietasaaren ympäristöön eikä se kuulu omiin säännöllisiin arjen 

paikkoihini, minulla on kokemuksia alueen virkistyskäytöstä sekä laajemmin ajatuksia 

luonnossa olemisesta ja kaupunkiluonnon tärkeydestä. Oma kantani onkin, että 

monimuotoiset ja vaihtelevat luontoympäristöt kuuluvat kaupunkirakenteeseen, mikä 

tarkoittaa myös helposti saavutettavia ”villin” luonnon ja seikkailun paikkoja. Tästä 

huolimatta en pidä itsestään selvänä, että mahdollisimman muokkaamaton ympäristö on 

Hietasaarelle ainoa vaihtoehto, eikä oma kantani alueen suunnitteluun ole ehdoton.  

Viitekehykseni lähtökohtana olen pitänyt luonnon kulttuurisuutta, mikä 

merkitsee, että kaikki siitä tuotettu tieto ja arvottaminen palautuvat lopulta kielellisiin 

käsitteisiin (Castree 2001; 2014; Demeritt 2001). Tästä seuraa Macnaghtenia ja Urrya 

(1998: 2) sekä Castreeta (2014) seuraten, ettei luonnosta ole olemassa absoluuttisia 

totuuksia. Aiheesta tuotettu tieto on toisin sanoen aina arvolatautunutta ja 

näkökulmasidonnaista, mikä on syytä tehdä näkyväksi. On esimerkiksi todettu, että 

kaupunkiluonnon hallinnoinnin käytännöt ovat korostuneen uusliberalistisia ja 

talouspainotteisia (Heynen ym. 2007; Madden 2010; Cambell 2015). Tätä ei kuitenkaan 

tuoda usein esille, ja esimerkiksi (urbaanin) poliittisen ekologian alalla luontoon liittyvää 

tutkimusta sekä hallinnointia on kritisoitu siitä, että luonto nähdään edelleen hyvin 

epäpoliittisena ja itsestään selvänä suunnittelukohteena. Vallitsevat käsitykset eivät tule 

haastetuiksi, vaan kehitettävät käytännöt jatkavat teknistä ja rationaalista 

suunnittelukäsitystä (Konijnendijk 2015; Sandberg ym. 2015). Sekä viitekehyksessä että 

analyysin tuloksissa olen tuonut esille, että kaupunkiluonto on päinvastoin varsin 

epämääräinen ja vaikeasti rajattava kohde. Niinpä myös sen hallinnoinnissa tulisi hakea 

moniulotteisempaa kuvaa todellisuudesta.  

Kannustava esimerkki kaupunkilaisten kokemuksellisen näkökulman 

vakiinnuttamiseksi on kansalaisaktivismin ja ruohonjuuritason projektien lisääntyminen, 

eikä ratkaisu tietokäsitysten tasapainottamiseksi olekaan välttämättä lisätä osallisuutta 

vallitseviin suunnitteluprosesseihin (Konijnendijk 2015; Faehnle ym. 2017). Avain voi 
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sen sijaan olla hallinnoinnin rakenteiden muutos kohti kansalaislähtöisempää 

suunnittelua, jossa aloitteet ja keskustelunavaukset kumpuavat useammin yhteisöstä, ja 

jossa hallinnon rooliksi muovautuu päättävän auktoriteetin sijaan esimerkiksi 

erotuomarin, neuvonantajan tai toiminnan mahdollistajan positio. Kuten tutkielmani 

tulokset osoittavat, tämäkään ei ole vailla haasteita, sillä värikkäänä ryhmänä kansalaisten 

intressit ja mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan, eikä kaikilla väestöryhmillä ole 

yhtäläisiä resursseja vaikuttaa projekteihin (Perkins 2015; Konijnendijk 2015; Bäcklund 

2007).  

Kyse ei ylipäätään ole siitä, että koetun, henkilökohtaisen luontosuhteen 

tulisi syrjäyttää tekninen ja tieteellinen tutkimustieto. Sen sijaan nämä pitäisi Faehnlen 

(2009) ja Lehtosen (2013: 50) sanoin pyrkiä sovittamaan yhteen ja luoda niiden välille 

tasapainoisempaa ymmärrystä kaupunkiluonnon merkityksestä niin arkea elävälle 

yksilölle kuin yhteiskunnalle.  Se, mitä tiedeyhteisö voi tehdä tämän tavoitteen eteen, on 

monipuolisen tutkimusotteen tarjoaminen ja etenkin laadullisen tutkimuksen lisääminen 

teknisten kaupunkiluonnon mallinnusten rinnalle. Tuomalla kokemuksellisuuteen ja 

kehollisuuteen liittyvää viitekehystä suunnittelun valtarakenteiden ja poliittisen 

ekologian kontekstiin olen pyrkinyt osallistumaan juuri tähän tavoitteeseen.  

Kaupunkiluonto on jo itsessään mielenkiintoinen tutkimuskohde hybridisen 

luonnon kasvattaessa suosiotaan ympäristön tarkastelun viitekehyksenä. Castree (2015) 

huomauttaa, että kapeasti ja dualistisesti nähtyjen ympäristöongelmien haastamisessa voi 

olla maantieteen alan vahvuus: tutkimussuuntauksiltaan varsin laajalla tieteenalalla olisi 

mahdollisuus tuoda uusilla tavoilla yhteen erillisinä nähtyjä luonnontieteellisiä, kriittisiä 

ja humanistisia näkökulmia. Tutkimuksessani olen liittänyt kriittiseen ja 

konstruktionistiseen tutkimusotteeseen kehollisia sekä esteettisiä näkökulmia, mutta 

diskursiivista metodologiaani olisi mahdollista laajentaa monipuolisemmilla 

menetelmillä sekä yhdistämällä myös materiaalinen luonto aktiivisena toimijana 

keskeisempään osaan hybridisen ympäristön tarkastelussa. Pidänkin tutkimustani 

osaltaan laajempana pohdintana luonnon merkityksistä, ja kaupungin sekä luonnon 

käsitteellinen yhdistelmä luo tähän kiinnostavan tulokulman. 



82 
 

 

LÄHTEET 

 

Alastalo, M ja M. Åkerman (2011). Tietokäytännöt ja hallinnan politiikka. Teoksessa 

Alastalo, M. ja M. Åkerman (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt 

suomalaisessa yhteiskunnassa, 17–38. Vastapaino, Tampere. 

Arvokkaita alueita Oulussa, osa I (1999). Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 134.  

<https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=abad527a-da83-468d-

882a-babbbdc81974&groupId=64220> 12.5.2018 

Asemakaavan muutos (2017a). Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-1976, 

Hietasaaren kaupunginosa (Holstinsalmentie, Vellamontie, Nallikarinranta). 

Oulun kaupunginvaltuusto 9.1.2017 § 16. 

Asemakaavan muutos (2017b). Asemakaavan muutos 564-2242, Hietasaaren 

kaupunginosa (Vaaskiventie), Hietasaaren kaupunkiviljelyalue. Oulun 

kaupunginvaltuusto 9.1.2017 § 17. 

Asikainen, E. ja A. Jokinen (2008). Kaupunkiluonnon hallinnan utopia. Alue ja 

ympäristö 37: 2, 49–62. 

Beau, R. (2015). From Wilderness to Ordinary Nature: A French View on an American 

Debate. Environmental Ethics 37: 4, 423–443. 

Berg, L.D. (2009). Discourse Analysis. Teoksessa Kitchin, R. & N. Thrift (toim.) 

Encyclopedia of Human Geography, 215–221. Elsevier, Amsterdam. 

Berleant, A. (2012). Aesthetics beyond the Arts – New and Recent Essays.  222 s. 

Routledge, Lontoo. 

Buchel, S. & N. Frantzeskaki (2015). Citizens’ voice: A case study about perceived 

ecosystem services by urban park users in Rotterdam, the Netherlands. 

Ecosystem Services 12, 169–177. 

Buijs, A. ja A. Lawrence (2013). Emotional conflicts in rational forestry: Towards a 

research agenda for understanding emotions in environmental conflicts. Forest 

Policy and Economics 33, 104-111. 

Burr, V. (2015). Social Constructionism. 3. p. 276 s. Routledge, New York. 

Bäcklund, P. (2007). Tietämisen politiikka. Kokemuksellinen tieto kunnan hallinnassa. 

276 s. Yliopistopaino, Helsinki.  

Bäcklund, P. (2009). Kokemuksellisen tiedon hyödyntämisen haasteet. Teoksessa 

Faehnle, M., P. Bäcklund & M. Laine (toim.) Kaupunkiluontoa kaikille. 

Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa, 41–56. 

Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 

Cambell, L. (2015). Constructiong New York City’s Urban Forests. The Politics and 

Governance of the MillionTreesNYC Campaign. Teoksessa Sandberg, A., S. 

Butt & A. Bardekjian (toim.). Urban Forests, Trees, and Greenspace: A 

Political Ecology Perspective, 242–260. Routledge, Lontoo. 



83 
 

 

Cameron, J. (2016). Focusing on the Focus Group. Teoksessa Hay, I. (toim.) Qualitative 

Research Methods in Human Geography, 4. p. 203–224. Oxford University 

Press, Ontario. 

Carrus, G., M. Scopelliti, R. Lafortezza, G. Colangelo, F. Ferrini, F. Salbitano, M. 

Agrimi, L. Portoghesi, P. Semenzato & G. Sanesi (2015). Go greener, feel 

better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals 

visiting urban and peri-urban green areas. Landscape and Urban Planning 134, 

221–228. 

Castree, N. (2001). Socializing Nature: Theory, Practice, and Politics. Teoksessa 

Castree, N. & B. Braun (toim.) Social Nature. Theory, Practice, and Politics, 

1–21. Blackwell, Oxford. 

Castree, N. (2014). Making Sense of Nature. 376 s. Routledge, New York. 

Castree, N. (2015). Geography and Global Change Science: Relationships Necessary, 

Absent, and Possible. Geographical Research 53: 1, 1–15. 

Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and 

Urban Planning 68:1, 129–138. 

Demeritt, D. (2001). Being constructive about nature. Teoksessa Castree, N. & B. Braun 

(toim.) Social Nature. Theory, Practice, and Politics, 22–40. Blackwell, 

Oxford. 

Elo, P. & T. Paalanen (2002). Ihmisen suhde luontoon. Teoksessa Elo, P., H. Järnefelt & 

T. Paalanen (toim.) Elävää kulttuuriperintöä – tutki ja opi, 180–187. 

Gummerus, Jyväskylä. 

Faehnle, M. (2009). Asukkaiden kokemuksellinen tieto luontoalueita koskevassa 

suunnittelussa. Teoksessa Faehnle, M., P. Bäcklund & M. Laine (toim.) 

Kaupunkiluontoa kaikille. Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin 

suunnittelussa, 83–98. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 

Faehnle, M., P. Mäenpää, J. Blomberg & H. Schulman (2017). Civic engagement 3.0 – 

Reconsidering the roles of citizens in city-making. Yhdyskuntasuunnittelu 55:3.  

Fairclough, N. (1989). Language and Power. 259 s. Longman, Lontoo. 

Flander, J. (2002). Kansallinen kaupunkipuisto. Kaupunkilaisten ulkoinen olohuone. 

Teoksessa Elo, P., H. Järnefelt & T. Paalanen (toim.) Elävää kulttuuriperintöä 

– tutki ja opi, 150–154. Gummerus, Jyväskylä. 

Foucault, M. (1989). Archaeology of Knowledge. 218 s. Routledge, Lontoo. 

Gandy, M. (2013). Marginalia: Aesthetics, Ecology, and Urban Wastelands. Annals of 

the Association of American Geographers 103:6, 1301–1316.  

Gabriel, N. (2016). “No place for wilderness”: Urban parks and the assembling of 

neoliberal urban environmental governance. Urban Forestry & Urban 

Greening 19, 278–284. 

Gibbs, G. (2015). Discourse Analysis Part 2: Foucaultian Apporoaches. Verkkoluento 

Youtubessa. <https://www.youtube.com/watch?v=E_ffCsQx2Cg>. 22.5.2018 



84 
 

 

Haapala, A. (2006). Johdanto. Teoksessa Haapala, A. ja M. Kunnaskari (toim.). 

Paradokseja paratiisista. Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin, 8–13. 

Erikoispaino Oy, Helsinki. 

Hacking, I. (1999). The Social Construction of What? 261 s. Harvard University Press, 

Cambridge. 

Hakemus ja kriteerit kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi (2016). 

Ympäristöministeriö, Helsinki. <http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_ 

monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot/Haku_kan

salliseksi_kaupunkipuistoksi>. 17.4.2018 

Hall, C.M. & S.J. Page (2006). The Geography of Tourism and Recreation. 

Environment, place and space. 3.p. 530 s. Routledge, New York. 

Hall, S. (1997). The work of representation. Teoksessa Hall. S. (toim.) Representation: 

Cultural Representations and Signifying Practices, 13–74. Sage Publications, 

Lontoo. 

Hall, S. (2005). Foucault: Power, Knowledge and Discourse. Teoksessa Wetherell, M., 

S. Taylor & S. J. Yates (toim.) Discourse Theory and Practice: A Reader, 72–

81. Sage Publications, Lontoo. 

Haila, Y. & V. Lähde (2003). Luonnon poliittisuus: Mikä on uutta? Teoksessa Haila, Y. 

& V. Lähde (toim.) Luonnon politiikka, 7–36. Vastapaino, Tampere. 

Haila, Y., A. Joutsiniemi, M. Kervinen & S. Lodenius (2010). Östersundomin 

osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. 82 s. Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki. 

Heynen, N., M. Kaika and E. Swyngedouw (2006). Urban political ecology. Politicizing 

the production of urban natures. Teoksessa Heynen, N., M, Kaikia & E. 

Swyngedouw (toim.) In the nature of cities: Urban political ecology and the 

politics of urban metabolism, 1–20. Routledge, Lontoo. 

Heynen, N., J. McCarthy, S. Prudham & P. Robbins (2007). Introduction: False 

promises. Teoksessa Heynen, N., J. McCarthy, S. Prudham & P. Robbins 

(toim.) Neoliberal Environments: False promises and unnatural consequences, 

1–22. Routledge, Lontoo. 

Heynen, N. (2014). Urban Political Ecology I: The Urban Century. Progress in Human 

Geography 38: 4, 598–604. 

Hietasaaren asemakaava (2016). Asemakaavan selostus, Hietasaaren 

kaupunkiviljelyalue 564-2242. Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelut, asemakaavoitus.  

Hietasaaren huvila-alue (2009). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuri-

ympäristöt RKY, Museovirasto. <http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx 

?KOHDE_ID=2091> 12.5.2018 

Hietasaaren huvipuisto sai paikan (2010). Sanomalehti Kalevan verkkouutinen. 

<http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hietasaaren-huvipuisto-sai-paikan/165664/> 

26.2.2016 



85 
 

 

Hietasaareen nousee Kalevala-teemapuisto (2011). Sanomalehti Kalevan 

verkkouutinen. <http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hietasaareen-nousee-

kalevala-teemapuisto/424359/> 26.2.2016 

Hietasaaren sidosryhmäselvitys (2015). Oulun Hietasaaren maankäytön kehittämiseen 

liittyvä sidosryhmäselvitys. Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, 

asemakaavoitus. <http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=8bfe9 

d58-2aa4-467c-88b8-e530c7436195&groupId=1449550>. 14.5.2018 

Hietasaari osaksi Oulun kansallista kaupunkipuistoa (2015). Kansalaisaloitteen 

käsittely. Oulun kaupunginhallitus 4.5.2015 § 220. 

Hietasaari-liike. N.d. Hietasaari-liikkeen esittely Minun Hietasaareni -

verkkosivuilla.<http://minunhietasaareni.net/hietasaari-liike.html>. 14.2.2018 

Huvipuiston vastustajat järjestäytyvät (2011). Sanomalehti Kalevan verkkouutinen. 

<http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/huvipuiston-vastustajat-

jarjestaytyvat/423773/> 26.2.2016 

Häkli, J. (1997). Näkyvä yhteiskunta: kansalaiset ja kaupunkisuunnittelun logiikka. 

Teoksessa Haarni, T., M. Karvinen, H. Koskela & S. Tani (toim.) Tila, paikka 

ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen, 37–52. Vastapaino, 

Tampere. 

Häkli, J. (2002). Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun tiedonpolitiikka. 

Teoksessa Bäcklund, P., J. Häkli & H. Schulman (toim.): Osalliset ja osaajat. 

Kansalaiset kaupungin suunnittelussa, 110–124. Gaudeamus, Helsinki. 

Häkli, J. (2004). Meta Hodos: Johdatus ihmismaantieteeseen. 4. p. 231 s. Vastapaino, 

Tampere.  

Inch, A. (2014) Ordinary citizens and the political cultures of planning: in search of the 

subject of a new democratic ethos. Planning Theory 14: 4, 404–424. 

Ilmonen, M. (1995). Kansallismaisema ja mielikuva. Teoksessa Knuuti, L. (toim.) 

Rakennettu maisema ja mielikuva, 18– 30. Yhdyskuntasuunnittelun 

täydennyskoulutuskeskus C38. 

Ilmonen, M. (2002). Kaupungin ja luonnon välissä. Tieto- ja taitoammattilaisten 

asumistavoitteet. Teoksessa Knuuti, L. (toim.) Minun ja muiden kaupunki, 66–

81. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 57. 

Teknillinen korkeakoulu, Espoo.   

Johansson, H. (2006). Taiteen kaupunkipuutarhat puutarhataiteen jälkeen. Teoksessa 

Haapala, A. ja M. Kunnaskari (toim.): Paradokseja paratiisista. Näkökulmia 

urbaanin luonnon kysymyksiin, 86–109. Erikoispaino Oy, Helsinki. 

Jokinen, A. (2016). Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. Teoksessa Jokinen, 

A., K. Juhila & E. Suoninen Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja 

käyttö, 249–266. Vastapaino, Tampere. 

Jokinen, A., K. Juhila & E. Suoninen (2016a). Johdanto. Teoksessa Jokinen, A., K. 

Juhila & E. Suoninen Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö, 17–

22. Vastapaino, Tampere. 



86 
 

 

Jokinen, A., K. Juhila & E. Suoninen (2016b). Diskursiivinen maailma: Teoreettiset 

lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, A., K. Juhila & E. 

Suoninen Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö, 25–50. 

Vastapaino, Tampere.  

Jokinen, A., K. Juhila & E. Suoninen (2016c). Loppusanat Diskurssianalyysin 

aakkosiin. Teoksessa Jokinen, A., K. Juhila & E. Suoninen Diskurssianalyysi. 

Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö, 213–217. Vastapaino, Tampere. 

Jokinen, A., V.  Viljanen & K. Willman (2011). Kaupunkiluonto käsin tehtynä. Pispalan 

ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja ympäristö 40:2, 35–48. 

Kansalaisaloite (2013). Hietasaari osaksi Oulun kansallista kaupunkipuistoa. Oulun 

kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan liite 4.5.2015. 

Kansalliset kaupunkipuistot turvaavat kaupungin luonto- ja maisema-arvoja (2018).  

Ympäristöministeriö, Helsinki. <http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_ 

monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot>. 

17.4.2018 

Kaplan, R., S. Kaplan & R. Ryan (1998). With People in Mind: Design And  

Management Of Everyday Nature. 225 s. Island Press, Washington DC. 

Karjalainen, P. T. (1995). Mahdollisten maisemien semantiikka. Terra 107: 2, 123–125. 

Karjalainen, P. T. (2004). Ympäristö ulkoa ja sisältä. Teoksessa Mäntysalo, M. (toim.) 

Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation 

käsite, 49–68. Gummerus, Jyväskylä.  

Karjalainen, P. T. (2006a). Eksistentiaalinen ympäristö. Teoksessa Haapala, A., M. 

Honkanen & V. Rantala (toim.) Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka,115–128. 

Yliopistopaino, Helsinki. 

Karjalainen, P. T. (2006b). Topobiografinen paikan tulkinta. Teoksessa Knuutila, S., P. 

Laaksonen & U. Piela (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu, 83–92. 

Gummerus, Jyväskylä. 

Konijnendijk, C. (2008). The Forest and the City. The Cultural Landscape of Urban 

Woodland. 245 s. Springer, New York. 

Konijnendijk, C. (2015). From Government to Governance. Contribution to the Political 

Ecology of Urban Forestry. Teoksessa Sandberg, A., S. Butt & A. Bardekjian 

(toim.). Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology 

Perspective, 35–46. Routledge, Lontoo. 

Korjonen-Kuusipuro, K. ja S. Janhunen (2015). Tyyntä ja myrskyä. Tunteen osana 

tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä. Alue ja ympäristö 44:2, 15–29. 

Kull, C., X. Sarte & M. Castro-Larrañaga (2015). The political ecology of ecosystem 

services. Geoforum 61, 122–134. 

Kummala, P. (2016). TÄMÄ EI OLE LUONTOA! Hybridi, ympäristön luovuus ja 

urbaani monimuotoisuus. Kaupunkiluonnon esteettiset ulottuvuudet Helsingin 

keskustan kaupunkitilassa. 219 s. Unigrafia, Helsinki.  



87 
 

 

Kunnaskari, M. (2006) Kansallinen kaupunkipuisto. Teoksessa Haapala, A. ja M. 

Kunnaskari (toim.): Paradokseja paratiiseissa. Näkökulmia urbaanin luonnon 

kysymyksiin, 158–175. Erikoispaino Oy, Helsinki. 

Kurttila, T. & J. Korkiakoski (2013). Holstinsalmentien alueen asemakaava: Luonto- ja 

maisemaselvitys. Ramboll, Oulu. <https://www.ouka.fi/c/document_library/get 

_ file?uuid=7839dcb6-031f-458b-8912-42ca2a24ab20&groupId=1449550>. 

14.5.2018 

Kuusisaaresta Kirjurinluoto, Hietasaareen huvipuisto? (2010). Sanomalehti Kalevan 

verkkouutinen. <http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuusisaaresta-kirjurinluoto-

hietasaareen-huvipuisto/162805/>. 26.2.2016 

Lapintie, K. (2002). Tarinoita takapihalta. Asukkaan ja asiantuntijan kohtaamisesta. 

Teoksessa Bäcklund, P., J. Häkli & H. Schulman (toim.): Osalliset ja osaajat. 

Kansalaiset kaupungin suunnittelussa, 158–179. Gaudeamus, Helsinki.  

Laskennallinen ympäristömeluselvitys (2013). Kalevala Theme Park -huvipuisto, 

Nallikari, Oulu. <https://www.ouka.fi/c/document_library/ 

get_file?uuid=fbebb475-7f03-424d-b777-803db3432537&groupId=1449550>. 

14.5.2018 

Latour, B. (2006). Emme ole koskaan olleet moderneja. 243 s. Vastapaino, Tampere. 

Latour, B. (2015). Telling friends from foes in the time of the anthropocene. Teoksessa 

Hamilton, C., C. Bonneuil & F. Gemenne (toim.) The Anthropocene and the 

global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch, 145–155. 

Routledge, Lontoo.  

Leino, H. (2011). Kirkkojärvi karkaa luokituksistaan. Teoksessa Alastalo, M. ja M. 

Åkerman (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa 

yhteiskunnassa, 221–238. Vastapaino, Tampere.  

Lehtonen, P. (2013). Julkisesti uskottavat. Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja 

performatiiviset osallistumiskäytännöt. 223 s. Tampereen yliopistopaino, 

Tampere.  

Liikenneselvitys. N.d. Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavan muutos. 

Plaana. < https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid= 590f726b-

7eef-4813-9df7-5ed79621cf04&groupId=1449550>. 14.5.2018 

Lorimer, J. (2012). Multinatural geographies for the Anthropocene. Progress in Human 

Geography 36: 5, 593–612. 

Lähdesmäki, R. & L. Rinne (toim.) (2014). Hietasaari – aktiivinen lähiluonto: Visio – 

Oulun kansallinen kaupunkipuisto. 39 s. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä, 

Oulu. 

Lähdesmäki, R., K. Hellström, A. Kleemola, K. Sallamaa & M. Ylönen (2016). 

Yhteisöllistä elämää Hietasaaressa. 163 s. Hietasaari-liike, Oulu. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Annettu Helsingissä 5.2.1999. 

 <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L9>. 17.4.2018   



88 
 

 

Madden, D. (2010). Revisiting the End of Public Space: Assembling the Public in an 

Urban Park. City & Community 9: 2, 187–207. 

Massa, I. (2009). Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen paradigmat ja 

keskeisimmät suuntaukset. Teoksessa Massa, I. (toim.) Vihreä teoria. 

Ympäristö yhteiskuntateorioissa, 9–46. Gaudeamus, Helsinki. 

Macnaghten, P. & J. Urry (1998). Contested Natures. 307 s. Sage Publications, Lontoo. 

Massey, D. (2008). Samanaikainen tila. 240 s. Vastapaino, Tampere. 

McKibben, B. (1989). The end of nature. 226 s. New York: Random House. 

Mielipiteet, lausunnot ja vastineet (2015). Hietasaaren Nallikarin aluetta koskevan 

asemakaavan muutos 564-1976. Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelut, asemakaavoitus. Pöytäkirjaliite, yhdyskuntatautakunta 

8.12.2015 § 580.   

Morgan, D. (1998a). The Focus Group Guidebook. 120 s. Sage Publications, London. 

Morgan, D. (1998b). Planning Focus Groups. 139 s. Sage Publications, London. 

Nallikarin asemakaava (2016). Asemakaavan selostus, Nallikari 564-1976. Oulun 

kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus. 

Nevalainen, J. (2004). Tilapelin tiedonpolitiikka – kamppailu kaupunkikeskustan 

muutoksesta. 330 s. Joensuun yliopistopaino, Joensuu. 

Niemelä, J., L. Tyrväinen & H. Schulman (2009). Ekologisella ja kokemuksellisella 

tiedolla laatua kaupunkiympäristöön. Teoksessa Faehnle, M., P. Bäcklund & 

M. Laine (toim.) Kaupunkiluontoa kaikille. Ekologinen ja kokemuksellinen 

tieto kaupungin suunnittelussa, 9–18. Helsingin kaupungin tietokeskus, 

Helsinki. 

Oulujoen suiston luonnonolot (1999). Kirjallisuusselvitys. Oulun kaupungin 

ympäristövirasto, julkaisu 1/1999. <https://www.ouka.fi/documents/64417/ 

89941fd0-de4f-4410-a0b8-a631795b74b4>. 14.5.2018 

Oulun huvipuiston sijoituspaikkavaihtoehtojen arviointi (2014). 

<http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=242e71ff-1a67-468d-

8e1e-c0a5a812f7da&groupId=1449550> 14.5.2018 

Oulun ympäristön tila 2005 (2005). Oulun seudun ympäristövirasto 4/2005. 

<https://www.ouka.fi/documents/64417/d0a7ff12-a335-411f-860a-

f3d01102278a>. 14.5.2018 

Palo, S. (2002). Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma. 

Toppilansaari Oulu, Luonnonmukaista ympäristörakentamista 9/2002. 

<http://www.oulu.ouka.fi/tekninen/toppilansaari/Topsa/Holstinsalmen%20MA

HOTOPISU.pdf>. 14.5.2018  

Perkins, H. (2015). Urban Forests are Social Natures. Markets, Race, Class, and Gender 

in Relation to (Un)Just Urban Environments. Teoksessa Sandberg, A., S. Butt 

& A. Bardekjian (toim.). Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political 

Ecology Perspective, 19–34. Routledge, Lontoo. 



89 
 

 

Pohjamo, U. (2011). Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari. 

262 s. Taidehistorian Seura ry., Helsinki 

Rannikko, P. (2007). Maiseman kokeminen ja yhteiskunnalliset ristiriidat: esimerkkinä 

Koli. Teoksessa Sepänmaa, Y. & L. Heikkilä-Palo, V. Kaukio, K. Nieminen, T. 

Nuopponen & L. Anttila (toim.) Maiseman kanssa kasvokkain, 267–275. 

Maahenki, Helsinki. 

Relph, E. (1986). Place and Placelessness. 156 s. Pion Limited, Lontoo. 

Robbins, P. (2012). Political Ecology. A Critical Introduction. 2. p. 288 s. Wiley-

Blackwell, Chichester. 

Ross, S. (2006). Paradokseja ja arvoituksia. Puutarhojen ja kaupunkiluonnon 

esteettisestä arvottamisesta. Teoksessa Haapala, A. ja M. Kunnaskari (toim.): 

Paradokseja paratiisista. Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin, 16–40. 

Erikoispaino Oy, Helsinki. 

Saastamoinen, O. (1996). Hiljaisuuden äänet: pohdintaa erämaakokemuksen 

auditiivisuudesta. Teoksessa Saarinen, J. & J. Järviluoma (toim.) Luonto 

virkistys- ja matkailuympäristönä, 21–30. Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja 619. Rovaniemen tutkimusasema, Rovaniemi. 

Sandberg, A., A. Bardekjian & S. Butt (2015). Introduction. Teoksessa Sandberg, A., S. 

Butt & A. Bardekjian (toim.). Urban Forests, Trees, and Greenspace: A 

Political Ecology Perspective, 1–16. Routledge, Lontoo. 

Sipilä, M., P. Bäcklund & L. Tyrvänen (2009). Vaikuttamisen rajoilla. Onko koetulla 

luonnolla sijaa kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa? Alue ja ympäristö 

38: 1, 39–50. 

Suoninen, E. (2016). Kielenkäytön vaihtelevuuden analysoiminen. Teoksessa Jokinen, 

A., K. Juhila & E. Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet 

ja käyttö, 51–74. Vastapaino, Tampere. 

Toppilansaari yksi maankäytön muutosalueista (2015). Oulun kaupunki, tekninen 

keskus. < http://www.oulu.ouka.fi/tekninen/toppilansaari/tavoite.htm>. 

15.5.2018 

Tuan, Y. (2003). Space and Place. The Perspective of Experience. 235 s. University of 

Minnesota Press, Minnesota. 

Turunen, S., H. Hoppania, M. Luhtamäki, T. Nenonen & V. Tuomaala (2010). Ihmisiä 

ja kaupunkiluontoa. Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista. 

170 s. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja Heikki 

Waris -instituutin julkaisusarja 24. 

Waitt, G. (2016). Doing Foucauldian Discourse Analysis – Revealing Social Identities. 

Teoksessa Hay, I. (toim.) Qualitative Research Methods in Human Geography, 

4. p. 288–312. Oxford University Press, Ontario. 

Valkonen, J. (2010). Ympäristösosiologinen luonto. Teoksessa Valkonen, J. (toim.) 

Ympäristösosiologia. 29–50. WSOYpro, Helsinki. 



90 
 

 

Valtuustoaloite: Huvipuistolle selvitettävä muita sijoitusvaihtoehtoja (2013). 

Sanomalehti Kalevan verkkouutinen. 

<http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/valtuustoaloite-huvipuistolle-selvitettava-

muita-sijoitusvaihtoehtoja/639312/> 26.2.2016 

Van Dijk (2003). The Discourse-Knowledge Interface. Teoksessa Weiss, G. & R. 

Wodak (toim.) Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinarity, 85 

–109. Palgrave Macmillan, Houndmills. 

Van Dijk (2004). Discourse, knowledge and ideology. Teoksessa Pütz, M., J. Neff & T. 

Van Dijk (toim.) Communicating Ideologies: Multidisciplinary Perspectives on 

Language, Discourse, and Social Practice. Peter Lang, Berne.  

Wagenaar, H. & S. D. N. Cook (2003). Understanding policy practices: action, dialectic 

and deliberation in policy analysis. Teoksessa Hajer, M.A. & H. Wagenaar 

(toim.) Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the 

Network Society, 139–171. Cambridge University Press, New York. 

Wartmann, F. & R. Purves (2018). Investigating sense of place as a cultural ecosystem 

service in different landscapes through the lens of language. Landscape and 

Urban Planning 175: 169–183. 

Vihanninjoki, V. (2018). Arkiympäristöjen estetiikka: Haaste osallistavalle 

kaupunkisuunnittelulle. Yhdyskuntasuunnittelu 56: 1. 

Vilkuna, J. (1997). Kaupungin eletyt ja institutionaaliset luonnot. Teoksessa Haarni, T., 

M. Karvinen, H. Koskela & S. Tani (toim.) Tila, paikka ja maisema. 

Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen, 163–178. Vastapaino, Tampere. 

Winchester, H. & M. Rofe (2016). Qualitative Research and Its Place in Human 

Geography. Teoksessa Hay, I. (toim.) Qualitative Research Methods in Human 

Geography, 4. p. 3–28. Oxford University Press, Ontario. 

Vogel, S. (2011). Why ’Nature’ has No Place in Environmental Philosophy. Teoksessa 

Kaebnick, G. (toim.) The Ideal of Nature: Debates about Biotechnology and 

the Environment, 84–97. The John Hopkins University Press, Baltimore. 

Yli-Pelkonen, V. (2009). Luontoalueiden ja ekosysteemipalveluiden säilyttäminen 

kaupunkien kasvaessa ja ilmaston muuttuessa. Teoksessa Faehnle, M., P. 

Bäcklund & M. Laine (toim.) Kaupunkiluontoa kaikille. Ekologinen ja 

kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa 73–82. Helsingin kaupungin 

tietokeskus, Helsinki. 

Ylönen, M. (2010). Tieto, tiede ja asiantuntijuus. Teoksessa Valkonen, J. (toim.) 

Ympäristösosiologia, 83–100. WSOYpro, Helsinki. 

Ympäristömelun mittausraportti (2014). Suomen tivoli, Hietasaari, Oulu. Mittaus 

14.6.2014. <https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid= d2faaa53-

57ef-402e-a85a-2952e8724cd2&groupId=1449550>. 14.5.2018 

Åkerman, M. (2009). Hybridit ja ympäristön politiikka. Teoksessa Massa, I. (toim.) 

Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa, 238–258. Gaudeamus, 

Helsinki. 



 

 

LIITE 1 

 

 

JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAT AINEISTOT 

 

 

Sanomalehti Kalevan Juttutupa-nettifoorumin keskusteluketjut 

 

Hietasaari`ko huvittelu`keskukseksi ? 

 6.6. – 3.7.2014. 42 kommenttia. 

Onko hietasaaren luonto ilo`silmällesi ?  

22.11.– 30.11.2014. 39 kommenttia. 

Hietasaaren luonto??  

13.5. – 16.5.2015. 12 kommenttia. 

Hietasaari ja huvipuisto  

10.5. – 13.5.2015. 30 kommenttia.  

 

 

Kaleva.fi 

 

Hietasaareen halutaan laiduntavia eläimiä, saunalauttoja ja pieni mökkikylä 3.2.2016.  

Verkkouutisen kommenttiosio 3.2.– 12.4.2016. 44 kommenttia. 

 

 

Oulun kaupungin julkinen materiaali 

 

Mielipiteet, lausunnot ja vastineet (pöytäkirjaliite). Yhdyskuntalautakunta 8.12.2015 § 

580: Hietasaaren Nallikarin aluetta koskevan asemakaavan muutos.   

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut / Asemakaavoituksen vastaus. 10 s. 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

LIITE 2 
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Alkuun: Oma nimi & millä tavalla olette olleet mukana Hietasaari-

liikkeessä 
 

1) Hietasaaren määrittely - karttatehtävä: 
- Piirtäkää karttaan Hietasaaren rajat sellaisena, kuin ymmärrätte ne Hietasaaren 

kehittämisestä puhuttaessa. Millaisia perusteita on rajaukselle? 

- Merkitkää karttaan tärkeitä paikkoja Hietasaaressa. Mitä ne ovat ja miksi? 

 

2) Jos saisitte toteuttaa vapaasti oman näkemyksenne, millainen Hietasaari 
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3) Kansallinen kaupunkipuisto:  
- Miksi kansallinen kaupunkipuisto pitäisi perustaa?  
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- Mitä mieltä olette Hietasaaren ja matkailun liittämisestä toisiinsa? 
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7) Lopuksi: 
- Jäikö jotain käsittelemättä, mistä haluaisitte vielä puhua? 
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1) Hietasaaren määrittely – karttatehtävä: 
- Piirtäkää karttaan Hietasaaren rajat sellaisena, kuin ymmärrätte ne Hietasaaren 

kehittämisestä puhuttaessa. Millaisia perusteita on rajaukselle? 

- Merkitkää karttaan tärkeitä paikkoja Hietasaaressa. Mitä ne ovat ja miksi? 

 

2) Jos saisitte toteuttaa vapaasti oman näkemyksenne, millainen Hietasaari 

olisi kymmenen vuoden päästä? 
 

3) Kansallinen kaupunkipuisto:  
- Tarvitaanko Hietasaareen kansallinen kaupunkipuisto? Miksi (ei)?  

- Sopivatko asiaa ajavien yhdistysten hahmottelemat vaihtoehtosuunnitelmat 

nykyiseen suunnitelmaan? Miksi (ei)? 

 

4) Matkailu: 
- Onko Hietasaari enemmän matkailukohde vai lähivirkistysalue? 

- Minkälainen matkailukohde Hietasaari on, tai millainen sen pitäisi olla?  

- Mitkä ovat sen matkailulliset valtit? 

 

5) Huvipuisto:  
- Miksi huvipuistoa vastustetaan? 

- Miksi asemakaavan kaikista muutoskohteista juuri huvipuisto on 

noussut keskeiseksi? 

- Onko (huvipuiston aiheuttama) melu ja liikenne ristiriidassa Hietasaaren 

luonteen kanssa? 

  

6) Prosessi:  
- Minkälainen suunnitteluprosessi on ollut? 

- Oletteko saaneet tarpeeksi tietoa eri näkökulmista suunnitelmien tekemiseksi?  

- Mikä on ollut haastavinta suunnitteluprosessissa? 

 

7) Lopuksi:  
- Jäikö jotain käsittelemättä, mistä haluaisitte vielä puhua? 

- Jokaiselle viimeinen puheenvuoro. 


