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Aluksi

Elinympäristön ja yhdyskuntasuunnittelun kysymykset ovat kiinnostaneet minua 
jo pitkään. Myös kiinnostus supistuvien alueiden suunnittelua kohtaan on herännyt 
jo useampi vuosi ennen tämän diplomityön aloittamista. Diplomityön tekeminen 
aiheen parissa on ollut selvää pitkään, mutta se on muuttanut muotoaan.  

Kiinnostukseni aiheeseen herätti erityisesti itselleni rakas kylä nimeltä Loue 
Tervolan kunnassa Kemijokivarressa. Idea diplomityöhön syntyi vuosina 2017–2018, 
jolloin aikomuksenani oli tutkia diplomityönä Louen asutuksen historiaa, tehdä 
alueelle rakennuskannan inventaario sekä tulevaisuuden visio. Ajatuksenani oli 
samalla pohtia supistuvan maaseutukylän tulevaisuutta. Kiinnostukseeni supis-
tuvien alueiden suunnitteluun liittyi erityisesti uskoni yhdyskuntasuunnittelun 
mahdollisuudesta vaikuttaa alueiden elävyyteen ja viihtyisyyteen sekä merkittävien 
miljöiden ja maisemien vaalimiseen. Ideassa yhdistyivät kiinnostukseni supistuvaan 
kontekstiin sekä maaseudun kulttuurimaisemiin, mitkä muodostavat merkittävän 
osan rakennusperinnöstämme. Ajatuksen taustalla oli pelko, että hiljenevät kylät 
näivettyvät ja ne unohdetaan, vanhat pihapiirit ja rakennuskanta häviää, maisemal-
lisesti merkittävät pellot metsitetään tai pahimmillaan viljelytoiminnan loppuessa 
pellot kaavoitetaan mitäänsanomattomiksi omakotilähiöiksi.   

Syksyllä 2020 Research in Architecture -opintojaksolla päätin tutkia Louen 
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asutuksen historiaa ja isojaon vaikutusta alueen rakenteeseen, sillä halusin perehtyä 
ensin alueen asutuksen historiaan ja selvittää kuinka paljon Suomen maajaot ja 
erityisesti merkittävimpänä pidetty isojako sekä sen ihanteet vaikuttavat vielä 
nykypäivänäkin maaseutumaisen kylän rakenteeseen ja maisemaan sekä alueiden 
käyttöön erityisesti tontinmuodostuksen ja rakennusten sijoittelun näkökulmasta. 
Laajempana tavoitteenani oli lisätä ymmärrystä maaseudun kehityksestä ja löytää 
mahdollisia näkökulmia sen ohjaamiseen tulevaisuudessa. Päätin tuolloin, että jatkan 
diplomityönäni supistuvien alueiden suunnittelun tarkastelua Louen kylän konteks-
tissa.  

Kuitenkin oli myönnettävä, että kiinnostukseni suunnitteluun supistuvassa 
kontekstissa oli kuitenkin jo kasvanut ja laajentunut pelkästään Louea suuremmaksi. 
Vuosi aikaisemmin syksyllä vuonna 2019 olin tehnyt yhdyskuntasuunnittelun eri-
koiskurssilla selvityksen Iin kunnalle aiheenani taantuman ohjaus ja tulevaisuuden 
haja-asutusalueiden suunnittelu. Selvityksen tekeminen laajensi näkökulmaani 
supistumisen ja taantuman vaikutuksista ja sai minut hvahtumaan yhdyskuntasuun-
nittelun kontekstissa jatkuvan kasvun tavoittelun kysymyksiin sekä kaavoituksen 
ja maankäytön suunnittelun keskittymisestä kasvun suunnitteluun. Jos alueiden 
käytön suunnittelun lähtökohta on kasvu ja kasvun suunnittelu, miten suunnitella 
supistuvassa kontekstissa, jossa kasvua ei ole realistisesti näköpiirissä? Kiinnos-
tukseni herätti erityisesti Juho Rajaniemen diplomityö vuodelta 1997 Oi viivy, olet 
kaunis niin! Eli taantuvan yhdyskunnan suunnittelu sekä Rajaniemen väitöskirja vuo-
delta 2006 Kasvun kaavoitus: Tapaus Raahe 1961–1996. Hänen diplomityönsä nosti 
kauniisti esiin taantuman ja supistuman vain yhtenä kehityksen muotona, jonka 
ei tarvitse tarkoittaa kehitystä automaattisesti huonompaan suuntaan. Väitöskirja 
puolestaan toi esiin epärealistiset kasvutavoitteet ja liian suuren kaavavarannon 
mahdollisena osasyynä väestöään menettävillä paikkakunnilla oleviin asuinympäris-
töjen ongelmiin.   

Selvityksen tekeminen sai minut kyseenalaistamaan kasvun tavoitteen ja ympä-
ristön kehittämisen mittarit. Täytyykö kaikkien kuntien ylipäänsä kasvaa tai pyrkiä 
kasvuun? Jäävätkö kuntien supistuvat tai ei-kasvavat alueet kokonaan unohduksiin? 
Eikö olisi järkevää käyttää resurssit olemassa olevan ympäristön viihtyisyyden 
kehittämiseen, jotta asukkaat haluavat jäädä paikkakunnalle? Jos jollekin vanhalle 
alueelle kuitenkin tehdään laadullisia parannuksia, kuten esimerkiksi tien asfaltoi-
minen, menetetäänkö jotain olennaista miljöössä? Laatu nähdään helposti teknilli-
sinä mitattavina asioina, vaikka se voi olla jotain ihan muuta. Unohdetaanko paikan 
identiteetin vaaliminen? Onko kaavoituksen ongelma sen toimiminen teknokraatti-
sena poliittisena työkaluna? Ovatko lähtökohdat ja työkalut vääriä?  
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Diplomityöni muoto ja tavoitteet muuttuivat teoreettisemmiksi. Halusin löytää 
toimivia tapoja suunnitella supistuvassa kontekstissa. Ymmärsin kuitenkin pian, että 
ensin minun tulee tunnistaa kasvukeskeisen yhdyskuntasuunnittelun haasteet supis-
tuvassa kontekstissa.  Huomasin pohtivani yhdyskuntasuunnittelun oikeutukseen 
liittyviä kysymyksiä liittyen kasvuun ja supistuvaan kontekstiin. Päätin, että diplomi-
työssäni analysoisin supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja suh-
detta kasvuun tapaustutkimuksen kautta. Näin tarpeen jonkinlaiselle teoreettiselle 
kehykselle analyysin avuksi. Halusin soveltaa mahdollisten tapauksien tarkasteluun 
useampaa näkökulmaa, jonka vuoksi osoittautui tarpeelliseksi muodostaa tarkas-
telukehys itse. Lopulta diplomityöni tavoitteeksi kehittyi muodostaa yhdyskunta-
suunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysointiin soveltuva tarkastelukehys, 
jota voisi hyödyntää mahdollisessa jatkotutkimuksessa sekä tunnistaa mahdollisia 
haasteita, joita yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuus voisi supistuvassa kon-
tekstissa tuoda mukanaan.  

Työstä alkoi samalla hahmottua diplomityötä suurempi kokonaisuus, jonka 
voi katsoa alkaneen Research in Architecture –opintojaksolla. Tutkimusjakso antoi 
mahdollisuuden syventää tässä työssä yhteiskunnallisen kehityksen tarkastelua sekä 
linkittää kehityssuuntia aikaan ennen nykyisenkaltaista alueidenkäytön suunnitte-
lujärjestelmää. Tämä työ muodostaa mahdollisuuden tapaustutkimusmuotoiselle 
jatkotutkimukselle analysoida supistuvien tapauskuntien yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutusta ja suhdetta kasvuun huomioiden mahdolliset haasteet liittyen kasvu-
riippuvaiseen yhdyskuntasuunnitteluun supistuvassa kontekstissa. Hahmotelma 
mahdollisesta kehityskaaresta tutkimusaiheen parissa on kuvattu kaaviossa 1. 

Tämä työ on samalla kriittinen tarkastelu jatkuvan kasvun ideologiaa koh-
taan. Kasvun kyseenalaistaminen on tuntunut myös ilmastokriisin, lajikadon sekä 
sosiaalisen eriarvoisuuden kasvun vuoksi merkitykselliseltä. Haluan työllä samalla 
korostaa vastuuta, joka liittyy yhteisen ympäristön suunnitteluun. 

Haluan kiittää erityisesti puolisoani, vanhempiani ja muuta perhettäni tuesta, Hanna 
Kosusta avusta ja kannustuksesta sekä ohjaajaani Sari Hirvonen-Kantolaa kokonai-
suudessaan ohjauksesta, rohkaisusta, tuesta ja avusta. Lisäksi haluan kiittää Kunnal-
lisalan kehittämissäätiötä diplomityöni tukemisesta.

Oulussa 12.9.2022,
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kaavio 1: Hahmottelu mahdollisesta kehityskaaresta tutkimusaiheen parissa.
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kriittisesti yhdyskuntasuunnittelun suhdetta 
kasvuun supistuvassa kontekstissa, tutkia yhdyskuntasuunnittelun oikeutustapoja ja niiden 
suhdetta kasvuun sekä tunnistaa mahdollisia kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun 
supistuvaan kontekstiin aiheuttamia haasteita. Keskiössä on muodostaa tarkastelukehys, joka 
mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysoimisen.  

Pyrkimyksenä on myös samalla löytää uusia näkökulmia yhdyskuntasuunnittelun tar-
kasteluun supistumisen tilanteessa. Lisäksi tarkoituksenani on lisätä ymmärrystä supistuvan 
kontekstin yhdyskuntasuunnittelusta ja siihen liittyvien haasteiden moninaisuudesta sekä 
tuoda esiin vastuuta, joka liittyy yhteisen ympäristön suunnitteluun.  

Tutkimuksen taustalla on tunnistettu tarve tarkastella supistuvien kuntien kehittämistä 
kasvukontekstista poikkeavalla tavalla. Kiihtyvä kaupungistumiskehitys tarkoittaa kasvavien 
kaupunkien lisäksi supistuvia seutuja ja samalla yhteiskunnallinen kehitys korostaa kilpai-
lullisuutta ja kasvukontekstia. Myös yhdyskuntasuunnittelu on esitetty kasvuriippuvaisena 
liittyen sekä väestön- että talouskasvuun. Lisäksi sen sopivuutta supistuvaan kontekstiin on 
kyseenalaistettu. Kasvuriippuvaisuuden tunnistaminen keskeiseksi piirteeksi yhdyskunta-
suunnittelussa herättää kysymyksen, miten suunnitelmat oikeutetaan supistuvassa konteks-
tissa ja onko taustalla kasvun tavoittelu. 

Työ jakautuu yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuuden, oikeutuksen ja kasvusuh-
teen sekä kasvuriippuvaisuuden supistuvaan kontekstiin aiheuttamien haasteiden tarkaste-
luun. Ensin tarkastelen kirjallisuuskatsauksen avulla yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippu-
vuutta suhteessa talous- ja väestönkasvuun, jonka jälkeen keskityn yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutuksen ja kasvusuhteen tutkimiseen kirjallisuudesta löytyneiden kolmen erilaisen 
suunnittelun lähestymistavan kautta. Tutkimuksen tuloksena on tarkastelukehikko, joka 
mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysoimisen useampaa 
teoreettista näkökulmaa hyödyntäen, sekä lähestymistapojen vertailun kautta muodostetut 
uudet erityisesti Suomen yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin kohdistetut lähestymistavat. 
Lopuksi kokoan ja jäsennän tutkimuksen aineistosta tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdys-
kuntasuunnittelun muodostamia haasteita yhteen tarkastelukehikon tueksi. 

Keskeistä tässä tutkimuksessa on tulosten esittäminen tarkastelukehikon muodossa. 
Sen tarkoituksena on tarjota työkalu, jolla tehdä tapaustutkimusta: analysoida yhdyskun-
tasuunnittelun lähestymistapoja ja erityisesti yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja kas-
vusuhdetta todellisissa suunnittelutapauksissa. Tulosten voidaan nähdä myös osallistuvan 
yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen keskusteluun liittämällä suunnittelun lähestymistavat 
supistuvaan kontekstiin sekä suunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen tarkasteluun. Käy-
tännön suunnittelutyöhön tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella suunnittelun oikeu-
tusta ja kasvusuhdetta sekä tietoa erilaisista lähestymistapojen tarjoamista mahdollisuuksista 
suunnittelutyön tueksi supistuvassa kontekstissa.
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Abstract
The aim of this study is to critically examine the relationship of urban planning 
to growth in a shrinking context, to investigate the ways of justifying urban plan-
ning and their relation to growth, and to identify possible challenges caused by 
growth-dependent urban planning in a shrinking context. The focus is to create a 
framework that enables analysis of the justification and the growth relation of urban 
planning. 

 The effort is at the same time to find new perspectives for viewing urban planning 
in the situation of shrinkage. In addition, my purpose is to increase understanding of urban 
planning in shrinking context as well as the variety of challenges associated with it, and to 
highlight the responsibility associated with planning a shared environment. 

 The research is based on the identified need to look at the development of shrinking 
municipalities in a different way from the context of growth. Accelerating urbanization means 
not only growing cities, but also shrinking regions, and at the same time societal development 
emphasizes competitiveness and the growth context. Urban planning has also been presented 
as growth-dependent in relation to both population and economic growth. Furthermore, its 
suitability for the shrinking context has been questioned. Recognizing growth-dependence as 
a key feature in community planning raises the question of how to justify plans in a shrinking 
context, and whether the pursuit of growth is the underlying reason. 

 The work is divided into the examination of urban planning’s growth-dependency, 
justification and growth relatedness, and the challenges caused by growth-dependency in a 
shrinking context. First, with literature review, I examine the growth-dependency of urban 
planning in relation to economic and population growth, after which I focus on investiga-
ting the justification of urban planning and the growth relatedness through three different 
planning approaches found in the literature. The result of the research is a review framework 
that enables analysis of the justification of urban planning and growth relatedness using 
several theoretical perspectives, as well as new approaches formed through the comparison 
of approaches, especially targeted at the context of Finnish urban planning. Finally, I collect 
and analyse the challenges posed by growth-dependent urban planning in a shrinking context 
that I have identified from the research material to support the framework for analysis. 

 Presentation of the results in the form of a framework is central to this research. Its 
purpose is to provide a tool with which to conduct case studies: to analyse urban planning 
approaches and especially the justification and growth relatedness of urban planning in real 
planning cases. The results can also be seen to contribute to the discussion of urban planning 
research by connecting planning approaches to a shrinking context and examining planning 
justification and growth. For practical planning work, the research offers the opportunity to 
examine the justification and growth relation of planning, as well as information on the possi-
bilities offered by different approaches to support planning work in shrinking context. 
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Väestöennusteiden valossa väestö keskittyy Suomessa muu-
tamiin kasvukeskuksiin ja niiden lähettyville (MDI 2021; 
Tilastokeskus 2021). Tämä tarkoittaa, että iso osa Suomen 
kunnista on väestönkasvultaan supistuvia eikä suunta ole 
ennusteiden mukaan kääntymässä.  

Yhdyskuntasuunnittelun tehtäviin on kuitenkin 
perinteisesti kuulunut kaupunkien kasvun ohjaus ja se on 
voitu esittää kasvukeskeisenä (esim. Hentilä, Mäntysalo 
& Soudunsaari (toim.) 2006; Rajaniemi 2006; Kosunen 
2021). Yhdyskuntasuunnittelu voidaan myös liittää osaksi 
jatkuvaan kasvuun perustuvaa kapitalistista yhteiskuntaa 
(Rajaniemi 2006; Savini 2019; Ferreira & von Schönfeld 
2020; Kosunen 2021), jolloin se ei ole myöskään irrallinen 
talouskasvuun pyrkivästä ajattelusta.  

Supistumisen tilanne asettaa samalla kunnat haasteen 
eteen. Kun väestö, työpaikat sekä eri toimijat vähenevät 
ja lisäksi väestö vanhenee, samalla kuntien pitäisi pystyä 
ylläpitämään lakisääteisetpalvelunsa ja infrastruktuurinsa. 

1  Johdanto: Kaupungistuminen kuntien supistumisen 
   taustavaikuttajana
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Haasteeseen on usein vastattu pyrkimällä kasvuun, niin 
väestöllisesti kuin taloudellisesti, ja tässä tavoittelussa 
yhtenä välineenä on voinut toimia yhdyskuntasuunnitteluun 
lukeutuva kaavoitus (esim. Rajaniemi 2006).  

Tässä tutkimuksessa jatkuvan kasvun ideologiaan sekä 
kasvuun ratkaisuna supistumalle suhtaudutaan kuitenkin 
kriittisesti katsontakulmana erityisesti yhdyskuntasuun-
nittelu. Väestöennusteiden valossa on perusteltua kyseen-
alaistaa kaikkien kuntien mahdollisuus kehittää ympäris-
töään pyrkimällä väestönkasvuun: kaupungistumiskehitys 
on esitetty jatkuvaksi ja väestönkehitys kokonaisuudessaan 
laskevaksi (Tilastokeskus 2021) ja myös maahanmuutto 
on altis keskittymään pääosin suuriin kaupunkeihin (Aro 
2019b; Koste ym. 2020). Myös jatkuvan talouskasvun epä-
varmuudet on esitetty asettavan yhdyskuntasuunnittelun 
talouskasvukeskeisyyden kyseenalaiseksi (esim. Jans-
sen-Jansen 2013). 

Kasvuun pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun sopi-
vuus supistuvaan kontekstiin onkin kyseenalaistettu (esim. 
Hentilä ym. (toim.) 2006; Rydin 2013; Janssen-Jansen 2013; 
Kosunen 2021). Supistumiseen kytkeytyvälle yhdyskunta-
suunnittelulle voidaan esittää perusteluita liittyen esimer-
kiksi lain velvoitteisiin, olemassa olevan säilyttämiseen ja 
supistumisen vaikutusten hallintaan tai tulevaisuuden kehi-
tykseen liittyen (esim. Mönkkönen 2006a, 73–76). Suoma-
laisen alueiden käytön suunnittelun sopivuutta supistuvan 
kontekstiin on kuvattu myös seuraavasti:  

”Oikeusvaikutuksellisen kaavoituksen vähäinen merkitys supistuvilla 
tai hitaasti kasvavilla alueilla paljastaa kuitenkin, että nykymuotoinen 
kaavoitus palvelee lähinnä vain kasvua.” (Ryhänen 2006a, 22) 

Eero Holstila ja Timo Hämäläinen ovat tarkastelleet 
Suomen kaupungistumista ja aluekehitystä monipuolisesti ja 
nostavat 2020-luvun kaupunkipolitiikan yhdeksi keskeiseksi 
sisällöksi supistuvat alueet (Holstila ja Hämäläinen (toim.) 
2019). Ilppo Soininvaara tuo esiin ongelman monipuolisesti 
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Kaupungistumiskehitys Suomessa 

Kuntien supistumisen taustalla vaikuttaa voimakkaasti 
kaupungistuminen. Kyse on laajasta ilmiöstä, joka ei rajoitu 
ihmisten ja eri toimijoiden itsenäiseen valintaan sijoittua 

erilaisista osattomuuden kokemuksista kärsivistä seuduista 
(Soininvaara 2019). Hän painottaa myös jatkuvaa tasaista 
kasvua ideologisena konstruktiona, “joka ei ole ikinä ollut 
realistinen, mutta jonka viimeisetkin perusteet ovat vahvan 
urbanisaation myötä poistuneet” (Soininvaara 2019, 201). Hän 
nostaa esiin myös kysymyksen siitä, tulisiko kasvupyrki-
mysten ehdottomuudesta osin luopua, arvokkaita resursseja 
suunnata muulla tavoin ja keskittyä varmistamaan olevalle 
väestölle mahdollisimman hyvä elämä. Soininvaara tuo 
esiin ajatuksen, jossa kaikki kunnat eivät keskittyisi kasvun 
tavoitteluun, vaan osalla voisi olla muunlaiset tavoitteet. 
Hän korostaa myös, että uusi aluerakenne ja alueiden 
erilaistumisen hyväksyminen vaatisi suuren arvopohjaisen 
ponnistuksen sekä kipeitäkin päätöksiä. (Soininvaara 2019) 

Lähivuosina myös esimerkiksi arkkitehti Sofia de 
Vocht on pohtinut, miten kaupunkien kutistumista voitai-
siin hallitusti ohjailla. Hän nostaa esiin kysymykset: Miten 
voimme suunnitella pienenemistä? Millaisia teemoja kaupunki-
suunnittelija kohtaa toimiessaan kutistuvassa kaupungissa? Hän 
korostaa tarvetta käyttää kasvukonteksteista poikkeavaa 
suunnitteluvalikoimaa. De Vocht esittelee supistuman Juho 
Rajaniemen tapaan myös mahdollisuutena: kuntien voisi olla 
raikasta myöntää rehellisesti vallitseva tilanteensa, jolloin 
voisi nostaa esiin tilojen runsauden, väljyyden, alhaisemman 
hintatason ja vehreyden mahdollisuudet. (de Vocht 2019) 

Asettaakseni supistumiskehityksen ja tutkimukseni 
osaksi laajempaa viitekehystä taustoitan seuraavaksi supis-
tumisen taustalla vaikuttavaa kaupungistumista ilmiönä. 
Tämän johdannon jälkeen esittelen täsmennetyn tutkimus-
kysymykseni sekä tutkimusstrategiani. 
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kuva 1: Pelkistetty esitys siirtymisestä hajautetusta hyvinvointivaltiosta metropolivaltioon. 
Lähde: Sami Moisio 2012, s. 23, kuvan laatinut Antti Vasanen 2008. Kuva julkaistu laatijan 
luvalla.

kaupunkeihin. Ihmisten ja toimintojen sijoittumiseen 
maassa vaikuttavat monet tekijät niin yksilön, kaupungin, 
valtion kuin esimerkiksi EU:n tasolla sekä globaalisti 
(Ryhänen 2006a; Moisio 2012; Aro 2019a). Tarkoitukseni on 
taustoittaa kaupungistumista ilmiönä erityisesti Suomessa, 
sen vaikutuksia etenkin supistuvissa kunnissa sekä ilmiöön 
vaikuttavia tekijöitä, kuten maankäytön ohjausta, kaupunki-
suunnittelun teorioita sekä aluepolitiikkaa. 

 Sami Moisio jakaa Suomen valtion neljään eri aikakau-
teen, joita ovat areaalinen valtio, hajautettu hyvinvointivaltio, 
hajautettu kilpailuvaltio sekä metropolivaltio. Politiikan pai-
nopisteen voidaan nähdä lähteneen keskittymään erityisesti 
kohti suuria kaupunkeja hajautetun kilpailuvaltion aikakau-
desta 1980-luvulta lähtien. (Moisio 2012; kuva 1)  

Nykyhetkessä on nähtävissä kerrostuneena eri aika-
kausina rakentunut ja rakennettu fyysinen ympäristö sekä 
tehdyt poliittiset valinnat. ”Läpi Suomen itsenäisen histo-
rian valtiovalta on erilaisia keinoja käyttämällä säännellyt 
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ihmisten sijoittumista valtioalueella. Väestön ominaisuuksien 
ja sijoittumisen hallinta sekä valtion aluerakenne ovat monin 
tavoin sidoksissa toisiinsa.” (Moisio 2012, 44) Nykyhetkessä ja 
tulevaisuudessa vaikuttavat siis tämänhetkisten ratkaisujen 
lisäksi aikaisemmat valinnat. Vaikka kaupungistumiskehitys 
on alkanut jo paljon ennen itsenäistymistä ja tarve laajem-
malle historiaan ulottuvalle kaupungistumisenkehityksen 
tutkimiselle on tunnistettu (Kolbe & Hannikainen 2021), 
tässä johdannossa kaupungistumisen ilmiön tarkastelu on 
rajattu lähihistoriaan itsenäisen Suomen ajalta. 

Areaalisella valtiolla Moisio viittaa Suomen itsenäis-
tymisen kahteen ensimmäiseen vuosikymmeneen, jolloin 
yhteiskunnallista toimintaa sekä arvoja, normeja ja tapoja 
määrittivät suuressa määrin luonto ja elämä oli isoin osin 
paikallista. Suomi oli itsenäistyessään ja ensimmäisinä 
vuosikymmeninä hyvin maaseutumainen maa, jolloin kau-
pungeissa tai kauppaloissa asui vain 15 prosenttia väestöstä. 
Isossa osassa Suomea valtio oli suhteellisen näkymätön ja 
ihmiset elivät eräänlaisessa omavaraistaloudessa. (Moisio 
2012) 

Huomattavia muutoksia maaseudun asutukseen muo-
dostivat vuoden 1918 Torpparilaki ja vuoden 1922 asutuslaki, 
eli lex Kallio. Näiden lakien myötä vielä 1900-luvun alun 
suurtilat ja suurmaanomistus vaihtuivat yhden perheen 
pientiloiksi. Maanomistajien osuus lähes kaksinkertaistui 
20- ja 30-luvuilla ja samalla myös kylämaisema muuttui 
talomäärän kasvettua kylissä. (Saarikangas 2004) Kaupun-
gistumiskehityksen kannalta huomionarvoista on, että 1920-
luvun jälkeen esimerkiksi kauppaloiden määrä kasvoi ja ne 
alkoivat urbanisoitua, maaseudun taajamat kasvoivat (Kolbe 
& Hannikainen 2021) ja kuitenkin myös olevien kaupunkien 
rakentaminen vilkastui (Saarikangas 2004). 

Hajautetulla hyvinvointivaltiolla Moisio taas viittaa 
pääosin 1940-luvun lopussa käynnistyneen valtion moder-
nisoimisprosessin aikaan, jolloin paikallista elämää pyrittiin 
muuttamaan kansalliseksi ja syntyi uusi valtiotilan järjestä-
mistapa. Termi kuvaa samalla toisen maailmansodan jälkeen 
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alkanutta yhteiskunnan kollektiivisuuden voimistumisen 
aikaa, jonka taustalla voidaan nähdä olevan sosiaalidemo-
kraattinen pyrkimys estää alueellista segregaatiota, eli 
ihmisjoukkojen jakaantumista alueellisiin taloudellissosi-
aalisiin ryhmittymiin. (Moisio 2012) Sota on voitu nähdä 
myös kannustimena kansalliselle yhteiskuntasuunnittelulle1 
muodostaen tarpeen sosiaalipoliittisille uudistuksille (Haimi 
2000) Suomessa sodan aikana ja heti sodan jälkeen tehdyt 
uudistukset “lisäsivät yleistä turvallisuutta ja lujittivat yhteis-
kuntarauhaa sekä olivat kannustimina yhteiskuntasuunnitte-
luun” (Haimi 2000, 248). Toisen maailmansodan jälkeen 
myös muualla tapahtui samanlaista liikehdintää ja esimer-
kiksi Iso-Britannian sodanjälkeinen työväenhallitus toi esiin 
sosiaalidemokratian nousevan aseman ja nosti poliittiseksi 
agendaksi laajemman valtiollisen vastuun hyvinvoinnista ja 
aktiivisemman roolin taloudenhallinnassa, mukaan lukien 
suurten teollisuudenalojen ja palveluiden kansallistamisen 
(Taylor 1998).  

Myös kaupunkisuunnitteluun linkittyi poliittinen 
keskustelu uudesta kokonaisvaltaisesta suunnittelujärjestel-
mästä, ja se voimistui sotienvälisessä taloudellisessa lamassa. 
Yhdyskuntasuunnitteluun vaikutti länsimaissa myös 
1930–1950-luvuilla julkaistu kaupunkisuunnitteluun liittyvä 
kirjallisuus. Ajan luetuimmat ja oppikirjoinakin käytetyt 
teokset pohjautuivat konseptiin kaupunkisuunnittelusta 
fyysisen ympäristön suunnitteluna ja erityisen ahkerasti 
luetut kirjat toimivat myös eräänlaisina ohjekirjoina suun-
nittelutoimistoissa. (Taylor 1998) Suomessakin ilmestyi 
vuonna 1947 Otto-Iivari Meurmanin Asemakaavaoppi, 
joka oli laadittu asemakaavoituksen oppikirjaksi. Meurman 
kokosi yhteen kaupunkisuunnittelun historiaa, erilaisia kau-
punkisuunnitteluihanteita ja esitteli oman hajakeskitykseen 
perustuvan lähiöperiaatteensa. (Meurman 1982/1947) Suomi 
kuitenkin poikkesi maankäytön suhteen selkeästi muusta 
Euroopasta vielä 1940–50-luvuilla. 

Suomi oli ainoa maa, jossa vielä edistettiin maaseu-
tuasumista ja pientilojen muodostamista. Suuri osa Suomen 

1 huomio: yhteis-
kuntasuunnittelulla 
viitataan yhdyskunta-
suunnittelua laajem-
paan suunnitteluun.
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sodanjälkeisestä jälleenrakentamisesta tapahtui maaseudulle 
ja pitkään kaupunkirakentamista leimasi kielteinen ja jopa 
vihamielinen suhtautuminen. Vasta vuonna 1956 raken-
nettiin ensimmäisen kerran enemmän kaupungeissa kuin 
maaseudulla. (Saarikangas 2004)  

Suomen voidaankin sanoa kaupungistuneen myöhään, 
mutta nopeasti. Timo Aro jakaa Suomen valtion kaupungis-
tumisen neljään vaiheeseen: teollistumiseen ja suureen muut-
toon 1950–1970, hyvinvointi- ja aluepolitiikan kultakauteen 
1970–1990, osaamis- ja tietoyhteiskunnan nousuun 1990–2010 
sekä uuteen suureen muuttoon ja uuteen kaupungistumiseen 
2010–2030. Kaupungistumisen ja selkeän muuttoliikkeen 
kaupunkeihin voidaan sanoa jatkuneen 1950-luvulta lähtien 
ja ensimmäinen suuri muuttoliike sijoitetaan 70-luvulle. 
(Aro 2019b) Moision valtiojaottelussa tämä ensimmäinen 
muuttoliike on tapahtunut siis hajautetun hyvinvointival-
tion aikakaudella, joka jatkui 1940-luvun lopusta 1970-luvun 
loppuun saakka.  

Suomen kuntien yhdyskuntarakenne on myös muo-
dostunut pitkälti Aron määrittelemän suuren muuton aikana 
1950–1970, jolloin vallalla oli modernistinen kaupunkisuun-
nittelun ihanne, jota avaan Meurmanin ideoiden kautta. Kes-
keisiä periaatteita olivat muun muassa kaupungin jakaminen 
erillisiin alueisiin toiminnoittain - niitä olivat alueet asumi-
selle, työlle, liikenteelle, hallinnolle ja virkistykselle - sekä 
hajakeskitysperiaate, jonka mukaan asutus on suunniteltava 
toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi. Liikennemuotojen 
suunnittelussa tuli noudattaa selvää jäsentelyä turvallisen ja 
tehokkaan liikenteenvälityskyvyn saavuttamiseksi. Asunto-
alueet tuli rakentaa väljästi ja luontoa tuli säilyttää kau-
punkiasutuksen piirissä. Lisäksi kaupunki tuli ympäröidä 
riittävän laajoilla metsä-, niitty-, ja viljelysalueilla. (Meurman 
1982/1947)  

Suomi kaupungistui lähiöistymällä, joka voidaan nähdä 
niin toisen maailmansodan jälkeisen rakennemuutoksen 
tuloksena kuin sen edellytyksenä, kuin esimerkiksi suurtuo-
tanto-organisaation omiin tarpeisiin kehittämän suunnit-
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telujärjestelmän läpimurtona (Hankonen 1994). Merkittävä 
osa Suomen rakennetusta ympäristöstä muodostuukin 
esikaupunkialueista, jotka rakennettiin kaupunkikeskusten 
ympärille 1960–80-luvuilla. Nopea kaupungistuminen muo-
dosti tarpeen uusille asunnoille. (Hankonen 1994)  

Alue- ja kaupunkipolitiikkaa tutkinut Olli Hokkanen 
esittää virallisen aluepolitiikan syntyneen 1960-luvun 
puolivälissä ja kuvaa ajanjaksoa aluepolitiikan synnystä 
1970-luvun puoliväliin kehitysaluepolitiikan kaudeksi, jossa 
maaseutu nähtiin voimavarana, ja ajanjaksoa 1970-luvun 
puolivälistä 1980-luvun alkuun alueellisen kokonaissuunnit-
telun kaudeksi, jossa taajamat korostuivat. Hän hahmottelee 
kasvukeskuspolitiikan suunnittelun ja mahdollisuuksien 
kartoituksen alkaneen jo 1960-luvun loppupuolella, mutta 
kuvaa politiikkaa kuitenkin 1970-luvulla yhdyskunta-
rakennepolitiikaksi, jossa alueet luokiteltiin sisältäen 
pääkaupunkikeskuksen, läänin- tai maakuntakeskukset, 
seutukeskukset, paikalliskeskukset ja haja-asutusalueet, ja 
hajasijoittamiseksi. (Hokkanen 2019, 76–77, 354) 

Eritysesti 1960- ja 1970-luvuilla suunnittelun on esi-
tetty ilmentäneen voimakkaasti järkevään käyttäytymiseen 
ja loogiseen ajatteluun perustuvaa rationalistista suun-
nitteluideologiaa, jota leimasi yleensä teknistaloudellinen 
tehokkuuden tavoittelu ja suuri kasvuoptimismi (Virtanen 
1994; Hankonen 1994; Taylor 1998). Toisen maailmansodan 
jälkeen suunnittelusta on esitetty yleisesti tulleen rationaa-
lista, mikä oli teknistä ja arvovapaata, jossa tavoitteeksi riitti 
taloudellinen kasvu. Rationaalisen suunnittelun voidaan 
sanoa näyttäytyneen Suomessa nimenomaan kuntasuun-
nittelussa ja maankäytön suunnittelussa. (Haimi 2000) 
Modernistisen ja teknistaloudelliseen tehokkuuteen pyr-
kivän suunnittelun keinoin tapahtunutta kaupungistumista 
Suomessa on luonnehdittu myös seuraavasti:  
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Moision esittämän hajautetun hyvinvointivaltion ajan-
jaksolla, ja erityisesti 1950-luvun puolivälistä 1970-luvulle, 
muodostettiin alueellisen universaaliuden periaate ja 
pyrittiin niin kutsuttuun sosiaaliseen tasoitukseen (Moisio 
2012). Suomessa palvelujen järjestämisen perusta onkin ollut 
hyvinvointivaltiomallissa, jossa lähtökohtana on kansa-
laisten yhdenvertaisuus. Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet 
on pyritty tarjoamaan tasapuolisesti kaikille. (Von Bruun 
2005)  

Moision jaottelussa 1980-luvulle tullessa siirryttiin 
hajautetun kilpailuvaltion aikaan, jolloin Suomi muuttui tie-
toyhteiskunnaksi (Moisio 2012) ja kaupungistumisasteessa 
ylitettiin 70 % raja (Aro 2019b). 1980- ja 1990-luvulla aluei-
denkäytön suunnittelu tieteistyi, kaavaprosessissa tehtävien 
selvitysten määrä moninkertaistui ja erilaiset väestöennus-
teet ohjasivat vahvasti suunnittelua. 1980-luvun puolivälissä 
on tunnistettu alkaneen yleistyä elinkeinoelämän tarpeista 
lähtevä alueiden käytön suunnittelu painottuen erityisesti 
talouskasvun tavoitteluun. (Rajaniemi 2006) Hokkanen 
kuvaa ajanjaksoa 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun 
alueellisen erilaistamisen kaudeksi, jossa 1990-lukua lähes-
tyttäessä alkoi kypsymään uudenlainen kaupunkipolitiikka, 
ja ajanjaksoa 1990-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin taas 
ohjelmallisen aluekehittämisen kaudeksi (Hokkanen 2019, 
76–77). 

Etenkin 1990-luvulta lähtien poliittisen kentän on 
Moision mukaan katsottu siirtyneen Suomessa oikealle ja 
esiin nousi samaan aikaan uusliberaaleja valtion uudistamis-
prosesseja. Samalla aluepolitiikan painopiste siirtyi kohti 
alueellista keskittymistä ja kaupunkikeskeistä taloudellista 

“Suunnittelujärjestelmässä kaupungistuminen aiheutti paradoksaa-
lisen tuloksen: suunnittelemattoman hajanaisen yhdyskuntarakenteen. 
Rakennemuutos merkitsi fyysisen ympäristön muuttamista uudenai-
kaisten tuotantotapojen avulla uudenaikaista kulutusorientoitunutta 
elämäntapaa vastaavaksi funktionaaliseksi kokonaisuudeksi.” (Han-
konen 1994, 467–468) 
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kehittämistä. (Moisio 2012) Moisio esittää, että poliittisen 
painopisteen liikahdus oikealle merkitsi esimerkiksi “tietyn-
laisen talousvetoisen poliittisen hallinnan ja sitä kannattelevan 
poliittisen kielen läpilyöntiä Suomessa” (Moisio 2012, 164). 
Muun muassa Pekka V. Virtanen on tuonut esiin uusli-
beralistisen ja talousteoreettisen ajattelun vaikutuksen 
yhdyskuntasuunnitteluun. Hänen mukaansa yhdyskun-
tasuunnittelussa se voidaan liittää esimerkiksi yksityis-
tämiskehitykseen ja Euroopassa erityisesti Englantiin 
näkyen yksityisten investoijien tukemisena ja palvelemisena 
perinteisen yhteiskunnan kokonaisedun valvomisen sijaan 
sekä siirtymänä kaavajohtoisesta (plan-led) kehittämisestä 
markkinajohtoiseen (market-led). (Virtanen 2003, s. 25–43) 
Uusliberalismin tuloa Suomen kontekstiin Moisio kuvaa 
myös seuraavasti:  

“Suomessa on 1990-luvun alun jälkeen syntynyt muunnelma 
maailmanlaajuisesti levinneestä kilpailuvaltiosta, Markkinoiden 
avaamista painottava kilpailukykypolitiikka on siinä kohdannut 
alueelliseen tasoittamiseen pyrkivän ja voimakasta valtiosään-
telyä korostavan tulonsiirtopolitiikan. Vaikka uusliberalismista 
ei ole tullutkaan kokonaan hallitsevaa yhteiskuntapoliittista 
linjaa, Suomesta tuli 1990-luvulla kilpailuyhteiskunta, jossa 
valtiovarainministeriön valta suhteessa muihin ministeriöihin 
lisääntyi.” (Moisio 2012, 164) 

  Aron kaupungistumisen jaottelussa aikakausi 
1970-luvulta 1990-luvulle esitetään hyvinvointi- ja alue-
politiikan kultakautena (Aro 2019b). Kansallista yhteis-
kuntasuunnittelua tutkinut Olavi Haimi tuo esiin Moision 
kaltaisen näkemyksen, jossa markkinavoimat ovat ryhtyneet 
säätämään yhteiskunnallista kehitystä 1980-luvun puolivä-
listä lähtien laajemman kansallisen yhteiskuntasuunnittelun 
sijaan tuoden esiin hyvinvointivaltion keskeisten element-
tien rakentumisen ennen alkanutta muutosta. Samalla Haimi 
esittää aluepolitiikassa siirrytyn kasvukeskuksien suosimi-
seen. (Haimi 2000) Kuitenkin 1990-luvulle asti hallitsevana 
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kehityssuuntana on myös esitetty olleen seutuistuminen, 
jossa kasvu levisi suurten keskusten läheisyyteen, ja muutto-
voitot jakautuivat ensimmäistä suurta muuttoa tasaisemmin. 
Aro esittää 1980-luvun tasaisen väestönkasvun vuosikym-
meneksi, jolloin “hyvinvointivaltio turvasi tasaisemman aluera-
kenteen kuin oli aikaisemmin uskottu”. Kasvu näkyi erityisesti 
kehyskunnissa, jonne suunnattiin toiveena “puoli-ilmaiset 
tontit ja pientalounelma”.  

 Ajanjaksoa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun 
alkupuolelle Hokkanen kuvaa alue- ja kaupunkipolitiikassa 
suomalaisen valtiollisen kaupunkipolitiikan kulta-ajaksi 
tai uuden kaupunkipolitiikan synnyksi, jossa keskeistä on 
kuvattu olleen kaupunkien, kaupunkiseutujen ja valtion 
välinen yhteistyö. Käännekohdaksi voidaan nimetä Suomen 
vuonna 1995 asetettu hallitusohjelma, joka antoi valtiovallan 
tuen kilpailukykyisille kasvukeskuksille ja niiden luomiselle. 
Hallituksen muodostama työryhmä julkaisi vuonna 1996 
raportin Kaupungit kasvun luojina. Huomioitavaa on Hok-
kasen mielestä kuitenkin, että kaupunkipolitiikan tarkoitus 
oli palvella koko Suomea sisältäen paljon muutakin kuin 
kilpailukyvyn vahvistamista. (Hokkanen 2019, 74, 76–77, 
81–82, 277, 353) Suomalaisen kaupunkipolitiikan on myös 
esitetty olleen sektoroitunutta, jossa esimerkiksi elinkeino-
politiikka ja osaamisen kehittäminen on ollut korostunutta. 
Keskeistä on ollut muun muassa myös innovaatiopolitiikka, 
jonka kautta on pyritty vastaamaan globaalin talouden 
haasteisiin, elinvoimapolitiikka keskittyen yritystoiminnan 
kehittämiseen, investointien sekä ihmisten hyvinvoinnin 
lisäämiseen, korkeakoulu- ja kulttuuripolitiikat sekä maan-
käytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelu, jolla on 
voitu pyrkiä muun muassa kilpailukyvyn kehittämiseen 
(Hokkanen 2019, 54–56).  

1990-luvulta lähtien myös Aro nostaa Moisioon 
viitaten esiin kilpailuyhteiskunnan nousun ja painotuksen 
siirtymisen kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen alueellisen 
tasoituksen sijaan. Tämä korosti alueiden välistä kilpailua, 
jossa keskiössä 2000-luvulla oli erityisesti suurimpien 
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kaupunkien kilpailukyvyn kasvattaminen. (Aro 2019b, 46) 
1990-luvulla kaupungeista kasvoivat erityisesti korkea-
koulu- ja teknologiakaupungit, mikä on tunnistettavissa 
myös politiikan painopisteistä (Aro 2019b, 44). 2000-luvulla 
kaupunkikehitystä on kuvattu leimanneen Nurmijärvi-ilmiö 
kaupunkiseutujen laajetessa ja asutuksen hajautuessa 
laajeneville esikaupunkialueille ja maahanmuuton merkitys 
tärkeänä tekijänä väestönlisäyksessä (Aro 2019b, 47). 

Hannu Kytön ja Monika Kral-Leszczynskan vuositu-
hannen vaihteen jälkeisen vuosikymmenen muuttoliikkeitä 
koskevan tutkimuksen mukaan 2000-luvulle siirryttäessä 
koko ensimmäisen vuosikymmenen ajan Suomen sisäiset 
muuttovirrat kasvoivat ja muutoksessa suurimmat kes-
kukset saivat eniten maassamuuttajia, pienten kuntien 
menettäessä väestöään merkittävästi. He nostivat esiin 
vuosituhannen vaihteen muuttoliikkeen aluerakennetta 
eriyttäneen vaikutuksen sekä kuvasivat sisäisen muuttoliik-
keen eräänlaisena nollasummapelinä. Yhden toimijan voitot 
ovat aina pois muilta toimijoilta, ja vaikutukset voimis-
tuvat, mikäli muuttaja on työllinen ja muuttaessaan vaihtaa 
työpaikkaa tai asuntoa. He havaitsivat myös palvelujen 
keskittymisen vaikutuksen: ihmiset muuttavat palvelujen 
perässä. (Kytö & Kral-Leszczynska 2013) Tämän kehityksen 
haasteita he kuvaavat seuraavasti: 

”Yhteiskunnan rakenteiden muutokset, esimerkiksi työmark-
kinoiden keskittyminen, lisäävät alueiden välistä muuttoliikettä ja 
aiheuttavat polarisoitumista, mikä puolestaan aiheuttaa mm. jo 
valmiin infrastruktuurin epätasaista kuormitusta. Kaupunkien 
asuntorakentaminen ei pysty vastaamaan muuttoliikkeen haasteisiin. 
Suomalaisten kaupunkien uusi ilmiö, köyhyys sekä sen myötä segregoi-
tuminen ja moniongelmaisten kasautuminen samoihin kaupunginosiin 
ovat kasautumisprosessista maksettava hinta. Seurauksena voi olla 
noidankehä, jossa taantuvat alueet eivät houkuttele yrityksiä eivätkä 
ihmisiä ja elämisen mahdollisuudet heikkenevät entisestään.”  
(Kytö & Kral-Leszczynska 2013, 104) 
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Alue- ja kaupunkipolitiikassa Hokkanen esittää 2000-
luvun alun olleen edelleen ensisijaisesti kaupunkipolitiikan 
aikaa, mutta pian 2000-luvun alun jälkeen hän kuvaa 
politiikan siirtyneen painottamaan yleistä aluekehittämistä. 
Hän esittää kaupunkipolitiikan nostaneen päätään jälleen 
2010-luvun alkupuolella, mutta siirtyneen kohti maakuntia 
2010-luvun puolivälin jälkeen. Vaikka Hokkasen mukaan 
laajemman mittakaavan kaupunkipolitiikka alkoi 2000-
luvun mittaan hiipua, nostaa hän esiin muun muassa 2000-
luvun puolivälin Suurten kaupunkien neuvottelukunnan 
sekä metropolipolitiikan synnyn vuodelta 2007. (Hokkanen 
2019, 74–77) Hän kuvaa metropolipolitiikkaa kaupunkipo-
litiikan osa-alueeksi, joka pyrkii ratkaisemaan Helsingin 
seudun erityiskysymyksiä. Se on sisältänyt teemoja liittyen 
kansainvälisen kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan ja alue-
kehityksen edistämiseen, maankäytön, asumisen ja liiken-
teen suunnittelun yhteistyöhön sekä lisäksi segregaation 
ehkäisyyn liittyvään yhteistyöhön. (Hokkanen 2019, 74, 345) 
Aro esittää, että 2000-luvulla valtion taholta suunnattiin 
resursseja ja toimenpiteitä valittuihin aluekeskuksiin, mutta 
lisäksi 2000-luvun loppupuolella määriteltiin askelmerk-
kejä suurkaupunki- ja metropolialuepolitiikkaan (Aro 2019, 
46–47). 

Moisio toi vuonna 2012 esiin, että siirtymää kohti 
suurimpiin kaupunkeihin keskittyvää metropolivaltion 
aikakautta olisi ollut ilmassa. Siirtymän hän esittää pohjau-
tuvan ainakin osittain poikkeaviin arvoihin, normeihin ja 
toimintaan verrattuna aikaisempiin aikakausiin: tällainen 
metropolivaltio avautuu entistä enemmän globalisaatiolle 
tarkoittaen ”lähinnä eriytyvän kehityksen tukemista, kansain-
välisten investoijien oletettuihin vaateisiin vastaamista, kilpailun 
kulttuurin vahvistamista ja uuden luovan sekä globaalisti ajatte-
levan kansalaisen tuottamista” (Moisio 2012, 22).  
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Nykyhetki ja arvioita tulevaisuuden kaupungistumis-
kehityksestä 

Tällä hetkellä käynnissä on 2010-luvulta alkanut Suomen 
toinen voimakas muuttoliike, josta voidaan löytää 
samoja tunnuspiirteitä kuin suuren muuton aikana 
1950–1970-luvuilla. (Aro 2019b) Tätä muuttoliikettä on 
myös kuvattu keskittymis- ja autioitumiskehitykseksi 
(Airaksinen 2017, 170). Uusimpien ennusteiden mukaan elin-
keinoelämän, työpaikkojen ja väestön keskittyminen har-
voille elinvoimaisille kasvuseuduille jatkuu edelleen, vaikka 
ennusteissa on huomioitu myös 2020-luvun alun pandemian 
aiheuttama mahdollinen hajautumiskehitys (MDI 2921). 
Ennusteiden mukaan muuttovoittajia ovat maakuntatasolla 
enää Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa sekä mahdol-
lisesti Pohjois-Pohjanmaa, joiden vetovoiman keskiössä ovat 
suurimmat kaupunkiseudut (MDI 2021; Tilastokeskus 2021). 
Kehityksessä etenkin väestöllisesti heikompaan asemaan 
uhkaavat ajautua maakuntien reuna-alueet. Kokonaisuudes-
saan koko maan tasolla tämä kehityskulku lisää alueellista 
eriytymistä maan eri osien välillä. (MDI 2021)  

Tällä Aron tunnistaman uuden suuren muuton aika-
kaudella on esitetty viitteitä siirtymästä Moision esittämään 
metropolivaltioon keskittyen yhden metropolialueen kehit-
tämiseen pohjautuen suuren metropolikaupungin mahdol-
lisuuteen pärjätä globaaleilla markkinoilla (Aro 2019b, 48), 
mutta uusimman vuoden 2019 kaupunkiverkkotutkimuksen 
mukaan tästä ei vielä ole merkkejä (Antikainen 2019). 
Suomen kansallinen kaupunkiverkko on edelleen vahva, 
mutta “toisaalta pudotuspeli pienempien kaupunkiseutujen 
kohdalla on jo todellisuutta” (Antikainen 2019, 90). 

Otto-Wille Koste, Panu Lehtovuori, Aleksi Neuvonen 
ja Kaisa Schmidt-Thomé ovat tutkineet Suomen Akate-
mian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella 
URMI-tutkimushankkeessa (Urbanization, mobilities and 
immigration) kaupungistumisen jatkumisen syitä. He 
nostavat esiin erilaisia ajureita Suomen kaupungistumisen 
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taustalla. He esittävät 2000-luvun alun ajureiksi esimer-
kiksi luonnollisen väestönkasvun keskittymisen isoimpiin 
kaupunkeihin, maatalouden ja teollisuuden työpaikkojen 
vähenemisen, tietointensiivisen talouden keskittymisen 
isoimpiin kaupunkeihin ja samalla palvelujen seuraamisen 
niiden perässä. Ajureiksi he listaavat myös kahden kou-
lutetun aikuisen perheet, maahanmuuton keskittymisen 
suurimpiin kaupunkeihin, kiinteistöbisneksen keskittymisen 
suurimmille kaupunkiseuduille ja asuntolainojen tiuken-
tuneiden ehtojen vaikutuksen vakuusarvojen pudottajina 
maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Mukana on lisäksi 
seutuistumisen, infrastruktuurin polkuriippuvuudet sekä 
monipaikkaisuus. 2020–2030-lukujen uusina ajureina he 
nostavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimyk-
sien vaikutukset elinkustannuksia epätasaisesti nostavina, 
digitaalisen talouden keskittymisen tiiviisti asutetuille 
alueille, työsuhteiden muutoksen vaikutuksen asumista 
hyvällä sijainnilla suosivana ja julkisten palvelujen verkon 
harventumisen jatkumisen. Lisäksi uusina ajureina he tuovat 
esiin myös kysymykset mahdollisesta uudesta hajautumiske-
hityksestä keskittymisen haittapuolien käynnistämänä sekä 
mahdollisen vaatimuksen maankäytön muutoksista globaa-
liin ympäristökriisiin reagoimisessa. (Koste ym. 2020) He 
korostavat lisäksi uudenlaisten toimintatapojen löytämisen 
tärkeyttä supistuvaan kontekstiin:  

“Pieneneville, ikääntyville kaupungeille ja maaseutupaikkakunnille 
tarvitaan oma suunnittelun ja politiikan työkalupakki. Tähän saakka 
alueellista kehitystä ohjaavan politiikan ja suunnittelun perusole-
tuksena on ollut kasvu ja uusiutuminen: väestö kasvaa, syntyy uusia 
elinkeinoja, alueelle tulee investointeja, jotka näkyvät uutena rakenta-
misena. Rinnakkaista mallia ei ole juuri ollut.” (Koste ym. 2020, 19) 

Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja Yhdistyneiden 
Kansakuntien (YK) projektion mukaan vuonna 2050 jo 
seitsemän kymmenestä maailman ihmisistä asuisi kaupun-
kialueilla. YK:n kaupungistumisennuste tuo esiin myös, että 
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tämä kehitys ei tarkoita kaikkien kaupunkien olevan kas-
vavia. Väestöään menettävät kaupungit sijaitsevat erityisesti 
alhaisen syntyvyyden maissa, joissa väestönkasvu on supis-
tunut tai pysähtynyt, ja taustalla voi olla lisäksi taloudellisia 
ja demografisia rakennemuutoksia tai luonnonkatastrofeja. 
(Aro 2019a; United Nations 2018) Aro nostaa esiin valtioiden, 
alueiden ja kaupunkien keskenäisriippuvuuden kasvun kai-
killa aluetasoilla. Globaalit muutokset vaikuttavat kehitykseen 
voimallisesti ja myös usein äkillisesti. (Aro 2019a)  

Hahmotellessaan kaupungistumista globaalina ilmiönä 
Aro (2019a) noteeraa myös Euroopan erityispiirteen kau-
pungistumiskehityksessä: Euroopassa “70 % kaupunkilaisista 
asuu alle 500 000 asukkaan kaupungeissa” tarkoittaen, että 
megakaupungit eivät ole olleet eurooppalainen tapa kaupun-
gistua. Hän jatkaa maalaten mahdolliset erilaiset kehitys-
kulut esimerkkeinä Aasia ja Eurooppa:  

“Kärjistäen kaupungistumisen painopiste saattaa johtaa varsinkin 
Aasiassa megakaupunkeihin ja Euroopassa pieniin, viihtyisiin, 
tiivistyviin, älykkäisiin ja kestäviin kaupunkeihin, joissa panostetaan 
muun muassa joukkoliikenteeseen, kevyeen liikenteeseen ja uusiutuviin 
energialähteisiin.” (Aro 2019a, 28) 

Valtioiden ja kuntien kehitykseen vaikuttavat monet 
yhtäaikaiset muutosvoimat, jotka liittyvät toisiinsa. Aro 
listaa kaupungistumisen, globalisaation, teknologisen kehi-
tyksen, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen esimerkkeinä 
etenevistä muutosvoimista, jotka ovat vahvasti yhteydessä 
toisiinsa. (Aro 2019a) Samanlaisia muutosvoimia listaa myös 
Valtiovarainministeriö (VM) vuoden 2017 julkaisussa Tule-
vaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 nostaen esiin 
kuntien kannalta myös väestönkehityksen polarisoitumisen 
sekä lisäksi esimerkiksi demokratian monimuotoistumisen, 
työelämän ja työntekemisen muuttumisen, talouskehityksen 
ja työllisyyden, kuntien erilaistumisen, sote- ja maakunta-
uudistuksen sekä yllättävät tapahtumat. Muutosten keskellä 
kuntien kannalta keskeistä esitetään olevan uudistumiskyky. 
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(VM 2017) Myös Santtu von Bruun otti vuonna 2005 Kunta-
liiton verkkojulkaisussa Kuntien tulevaisuus vaikuttimina 
esille globaalin talouden, väestön ikääntymisen ja muutto-
liikkeen sekä niistä aiheutuvat työllisyysasteen, kuntata-
louden, palveluntuotannon ja aluerakenteen muutokset (von 
Bruun 2005). 

Moision mukaan kokonaisvaltainen globaali kehitys on 
keskittänyt politiikkaa valtion tasolta kaupunkien kilpai-
lukykyyn, jolloin suuret kaupungit pyrkivät vastaamaan 
globaaliin kilpailuun valtion sijaan. Tallaisen kehityksen hän 
liittää siirtymänä kohti metropolivaltion ja metropolipoli-
tiikan aikaa. (Moisio 2012). Keskustelu koskien valtioiden 
selviytymistä on Moision kuvaamana asetelmana nähtävissä 
”läpeensä kilpailullisena ja tätä kautta kasvun tavoitteluun liitty-
vänä taloudellisena ja mitattavana kysymyksenä” (Moisio 2012, 
204). Huomio on esimerkiksi siirtynyt kansallisvaltioiden 
sijaan kohti kehittyneitä kaupunkeja ja kaupunkiseutuja sekä 
niiden menestystä kansainvälisten ja kansallisten kiin-
teistö- ja pääomasijoittajien sekä luotottajien keskuudessa 
(Aro 2019a). Kehityksessä on kasvavat kaupunkiseudut 
nähtävissä kaupunkipolitiikan voittajina ja ”supistuvat alueet 
kaupunkipolitiikan varjona” (Soininvaara 2019, 199). 

Kuntatasolla muuttoliikkeessä väestöään ja toimijoi-
taan menettävillä kunnilla kehitys näyttäytyy muun muassa 
lakisääteisten tehtävien toteuttamisen haasteena (von Bruun 
2005). Lakisääteiset tehtävät liittyvät palveluihin, joita ovat 
koulutus ja päiväkoti, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, 
kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, veden- ja energian-
tuotanto, jätehuolto sekä ympäristöpalvelut. Tällä hetkellä 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi ovat 
siirtymässä hyvinvointialueille. (VM 2022) Tämänhetkinen 
kuntakohtainen rahoitusmalli perustuu pitkälti alueellisesti 
maksettuihin verotuloihin ja suurena haasteena ovat pal-
velujen järjestäminen väestön vähentyessä ja ikärakenteen 
muuttuessa. Kunnissa veronmaksajien määrä vähenee ja 
huoltosuhde heikkenee. (Von Bruun 2005) Valtionvarain-
ministeriö esittää 2020-julkaistussa kuntien kehityskuvassa 

2 Eräänlaisena kattona 
vaihtoehtoja jatkuvan 
kasvun ideologialle 
etsivälle liikehdin-
nälle voidaan pitää 
degrowth-keskuste-
lua (mm. Latouche 
2007), joka voidaan 
kääntää kasvun pur-
kamiseksi ja pyrkimi-
seksi kasvuttomaan 
yhteiskuntaan (Ollila 
2010). Talouskasvun 
ja rajallisen maapallon 
välistä ristiriitaa on 
tuotu esiin kuiten-
kin muun muassa jo 
1970-luvulla Rooman 
klubin julkaiseman 
Kasvun rajat –raportin 
myötä (mm. Rajaniemi 
2006; Jackson 2011, 
28; Joutsenvirta ym. 
2016). Esimerkkinä 
voi toimia myös erilai-
set taloustieteen mal-
lit kuten ekologinen 
taloustiede, femi-
nistinen taloustiede, 
jälkikeynesiläinen 
taloustiede (Jout-
senvirta ym. 2016), 
donitsitaloustiede 
(Raworth 2017) tai 
rajallisen planeetan 
taloustiede (Jackson 
2011). 
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kuntien olevan 2020-luvulla käännekohdassa ja väestönke-
hityksen haasteita kuvataan tiivistelmässä seuraavasti:   

“Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteel-
taan merkittävästi toisistaan. Kuntien väliset erot ovat 2000-luvulla 
kasvaneet erityisesti väestörakenteen muutosten seurauksena. Väestön 
ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat 
voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien 
edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevai-
suudessa.” (Valtiovarainministeriö 2020, 3) 

Koste, Lehtovuori, Neuvonen ja Schmidt-Thomé 
korostavat kaupungistumisen ja suurimpia kaupunki-
seutuja kasvattavan kehityksen liittymistä voimakkaasti 
talousjärjestelmämme perustekijöihin, jolloin kehityksen 
ohjaaminen suurillakaan politiikkatoimilla on vaikeaa, jos 
ne ovat ristiriidassa talouden rakenteiden kanssa (Koste ym. 
2020). Kasvuun pohjautuvan talousjärjestelmämme onkin 
esitetty aiheuttavan haasteita supistuvien alueiden kehittä-
misessä ja yhdysuntasuunnittelussa (esim. Rajaniemi 2006; 
Jansen-Janssen 2013; Rydin 2013; Soininvaara 2019; Kosunen 
2021). Koste, Lehtovuori, Neuvonen ja Schmidt-Thomé 
nostavat kuitenkin esiin yksittäisten kaupunkien ja alueiden 
mahdollisuudet vaikuttaa oman kehityksensä suuntaan. 
Keskiöön he nostavat erilaisten vahvuus- ja vetovoimateki-
jöiden tunnistamisen ja niiden kehittämisen systemaattisesti 
(Koste ym. 2020).  

Koste kollegoineen esittävät, että kuitenkaan “(n)
ykyisen talousjärjestyksen vallitessa ei ole todennäköistä, että 
kaupungistuminen tyrehtyisi” (Koste ym. 2020, 15). He 
muistuttavat myös mahdollisuuksista muutoksiin talou-
dellisissa reunaehdoissa tulevaisuudessa, mitä kautta moni 
muukin asia voisi muuttua. He viittaavat käynnissä ole-
vaan keskusteluun supistuvista ja taantuvista alueista, sekä 
degrowth-ilmiöstä2, johon liittyy uudenlaisia ajatuksia liittyen 
talousjärjestelmään ja arvomaailmaan. Muutokseen kaupun-
gistumisessa voisi vaikuttaa esimerkiksi ekologinen jälleen-
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rakennus. (Koste ym. 2020) 

”On aivan mahdollista, että koemme tulevina vuosikymmeninä 
sellaisia muutoksia, jotka muuttavat rajusti ymmärrystä taloudesta, 
sen suhteesta paikkoihin ja myös ihmisten käyttäytymisestä ja valin-
noista.” (Koste ym. 2020, 15) 

Kaupungistumisen vaikutukset yhdyskunta-
suunnitteluun ja tarve tutkimukselle 

Tässä johdannossa on tuotu esiin kaupungistumiskehitys 
hyvin laajana ilmiönä vaikuttaen voimakkaasti myös kuntien 
ja alueiden supistumiseen. Se on linkitettävissä esimerkiksi 
kilpailuvaltiomalliin, talousjärjestelmän kehitykseen, kasvun 
tavoitteluun ja erityisesti talouskasvua korostavaan arvo-
maailmaan. Kaupungistumiskehitykseen liittyy haasteita 
esimerkiksi niin supistuvien kuntien toimintakyvyn ylläpi-
tämisen, eriarvoistumiskehityksen kuin aluekehittämisen 
haasteiden kautta. On nostettu esiin tarve uusille alueiden 
kehittämisen toimintavoille supistuvassa kontekstissa.  

Esimerkiksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT) tunnustavat, että kaupungistuminen tuo mukanaan 
myös haasteita muun muassa väestömäärältään supistu-
vissa kunnissa. Ikääntyvä väestö vaikuttaa VAT:in mukaan 
huomattavasti alueiden käyttöön tulevina vuosikymmeninä 
ja palvelujen keskittyminen sekä digitalisoituminen vaikut-
tavat ihmisten liikkumistarpeeseen ja -tapoihin. Tavoit-
teissa määritellään selkeiksi tavoitteiksi olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen mahdollisimman 
tehokkaasti. VAT tuo esiin myös, kuinka kestävällä alueiden 
käytön suunnittelulla voidaan edistää yhteiskunnan toimi-
vuutta, rakennetun ympäristön laatua ja ihmisten arjen suju-
vuutta nyt tehtävien valintojen vaikuttaessa pitkälle tulevai-
suuteen. (Valtioneuvosto 2017) Myös Ympäristöministeriö 
on tunnistanut tarpeen supistuvan kontekstin tutkimiselle 
julkaisussa Taajamien kehittäminen väestöltään vähene-
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vissä kunnissa tuoden esiin, ettei väestöltään vähenevien 
taajamien kehittämistä ole tarkasteltu riittävästi esimerkiksi 
arkkitehtuurin ja rakennusten näkökulmista (Taegen, Verma 
& Arpiainen 2020). 

Kaupungistumiskehitys aiheuttaa tilanteen, jossa 
isossa osassa Suomea yhdyskuntasuunnittelun kontekstina 
on supistuminen. Vaikka iso osa Suomen kunnista on tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa ennusteiden mukaan supistuvia 
(MDI 2021; Tilastokeskus 2021), yhdyskuntasuunnittelu 
liitetään perinteisesti kasvun suunnitteluun ja ohjaukseen 
sekä esitetään kasvuriippuvaisena (esim. Rajaniemi 2006; 
Kosunen 2021). Toimintatapoja yhdyskuntasuunnittelulle 
supistuvassa kontekstissa on kuitenkin tutkinut muun 
muassa Oulun yliopiston Ekotehokkuus supistuvissa ja kas-
vavissa taajamissa (EkoSuKat) -hanke (Hentilä ym. (toim.) 
2006) ja Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön 
laatu – tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat (KaSuKat) 
-hanke (Hentilä & Ihatsu (toim.) 2009), Jiri Tintera väitös-
tutkimuksessaan Urban Regeneration Strategies for Shrinking 
Post-Soviet European Communities: A Case Study of Valga, 
Estonia (Tintera 2019), Ympäristöministeriön Taajamien 
kehittäminen väestöltään vähenevissä kunnissa – Elinvoimainen 
taajama -hanke (Taegen ym. 2020) ja Hanna Kosunen kes-
kittyessään väitöskirjassaan Urban Planning Approaches For 
Low-growth Contexts - A case study on the development of exis-
ting built environment in Finnish suburbs erityisesti matalan 
kasvun kontekstiin, mutta myös kasvusta riippumattomiin 
suunnittelun lähestymistapoihin (Kosunen 2021).  

Kuitenkin tarve supistuvien alueiden kehittämisen 
tutkimiselle nousee edelleen esiin (esim. Soininvaara 
2019; Koste ym. 2020; Taegen ym. 2020) ja esimerkiksi 
myös Kosunen esittää tarpeen tutkia kasvusta poikkeavaa 
suunnittelua lisää nostaen esiin yhdyskuntasuunnittelun 
legitimointiin liittyvät kysymykset (Kosunen 2021). Kunnal-
lisalan kehittämissäätiön tuoreen tutkimusraportin mukaan 
kuntapäättäjät arvioivat maaseudulla asuvien, viljelijöiden 
sekä huonotuloisten elinolosuhteiden kehittyvän seu-
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raavan 10 vuoden kuluessa huonompaan suuntaan ja lähes 
puolet päättäjistä eivät uskoneet myöskään eläkeläisten ja 
ikääntyneiden elinolojen kehittyvän myönteiseen suun-
taan (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2022) Nämä ryhmät 
liittyvät myös supistuviin kuntiin: maaseutukunnat ovat 
johdannon perusteella pääosin supistuvia ja Valtiovarainmi-
nisteriön mukaan supistuvissa kunnissa myös esimerkiksi 
ikääntyneiden osuus väestöstä on suuri ja lisäksi tulotaso on 
alhainen ja työttömyysluvut korkeita (VM 2020). 

 Yhdyskuntasuunnittelu nähdään toimintana, joka tar-
vitsee oikeutuksen (esim. Puustinen, Mäntysalo & Jarenko 
2017). Yhdyskuntasuunnittelijoiden tekemät valinnat ja 
päätökset vaikuttavat esimerkiksi ihmisten elinympäris-
töön (Schmitt & Hartmann 2016), maan arvoon (Raja-
niemi 2006) sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen 
(Hentilä ym. (toim.) 2006). Supistuminen ja kaupungistu-
miskehitys herättävätkin yhdyskuntasuunnittelun kasvukes-
keisyyteen sekä samalla nostavat esiin kysymyksiä liittyen 
kasvukeskeisen yhdyskuntasuunnittelun oikeutukseen 
supistuvassa kontekstissa. Jos kasvukeskeistä yhdyskunta-
suunnittelua toteutetaan supistuvassa kontekstissa, miten 
suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun? Koska tämän 
kirjallisuuskatsauksen valossa tietoa yhdyskuntasuunnit-
telun oikeutuksesta suhteessa kasvuun näyttää puuttuvan, 
esitän tarpeelliseksi tarkastella tarkemmin yhdyskuntasuun-
nittelun suhdetta jatkuvan kasvun tavoitteluun sekä tutkia 
suunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta.  
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2  Tutkimusstrategia
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2  Tutkimusstrategia

Tavoitteet ja laajuus 

Olen edellä tuonut esiin tarpeen supistuvien kuntien 
yhdyskuntasuunnittelun periaatteiden tarkastelulle. Tutki-
muksen tavoitteena on tarkastella kriittisesti yhdyskunta-
suunnittelun suhdetta kasvuun supistuvassa kontekstissa, 
sekä tutkia yhdyskuntasuunnittelun oikeutustapoja ja niiden 
suhdetta kasvuun. Tässä tarkastelussa päätavoitteena on 
muodostaa tarkastelukehys, joka mahdollistaa yhdyskunta-
suunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysoimisen, 
sekä tunnistaa mahdollisia kasvuriippuvaisen yhdyskunta-
suunnittelun supistuvassa kontekstissa aiheuttamia haas-
teita, jotta supistuvan kontekstin yhdyskuntasuunnittelua 
on mahdollista analysoida kehittävällä tavalla. Pyrin löytä-
mään samalla uusia näkökulmia yhdyskuntasuunnitteluun 
supistumisen tilanteessa. Lisäksi tarkoituksenani on lisätä 
ymmärrystä supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelusta 
ja siihen liittyvien haasteiden moninaisuudesta sekä tuoda 
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Tutkimuskysymykset ovat: 
 
TK1) miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun?  ja 
TK2) mitä haasteita kasvuriippuvaisuus yhdyskuntasuunnit-
telussa muodostaa supistuvassa kontekstissa?

esiin vastuuta, joka liittyy yhteisen ympäristön suunnitte-
luun. 

Päätavoitteen muotoutumiseen vaikutti esipuheessa 
esiintuoma tavoitteeni lähestyä aihetta tapaustutkimuksen 
avulla analysoiden supistuvien tapauskuntien yhdyskun-
tasuunnittelun oikeutusta ja suhdetta kasvuun. Tunnistin 
kuitenkin tarpeen teoreettiselle viitekehykselle, jotta 
tapauskuntien yhdyskuntasuunnittelun kärkien oikeutusta 
ja suhdetta kasvuun olisi mahdollista analysoida. Tämän 
tutkimuksen päätavoitteeksi muotoutui siten muodostaa 
useampaa näkökulmaa hyödyntävä ja työkaluna toimiva 
tarkastelukehys, jota voisi hyödyntää mahdollisessa jatkotut-
kimuksessa todellisten suunnittelutapauksien analysoimi-
sessa. Tein siis valinnan muodostaa tässä työssä analyysiin 
sopiva teoriaraami itse sen sijaan, että tekisin selvitysmuo-
toisen tapausten analysoinnin tai käyttäisin analysoimisessa 
valmista kehikkoa.

 Tutkimus koostuu johdannosta (luku 1), tutkimuk-
senasettelusta (luku 2), jatkuvan kasvun tavoittelun ja 
kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun tarkastelusta 
(luku 3), yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuh-
teen tarkastelusta (luku 4) sekä kasvuriippuvaisen yhdys-
kuntasuunnittelun haasteiden tarkastelusta supistuvassa 
kontekstissa (luku 5). Tutkimuksen keskeisenä tuloksena 
on tarkastelukehys, joka on tarkoitettu hyödynnettäväksi 
tapaustutkimusmuotoisessa jatkotutkimuksessa supistuvien 
kuntien yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuh-
teen analysoimiseen, sekä kooste kasvuriippuvaiseen yhdys-
kuntasuunnittelun haasteista supistuvassa kontekstissa 
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tarkastelukehyksen tueksi. Tätä rakennetta ja työn kulkua 
kuvaan kaaviossa 2.  

Lähestyn tutkimuksen aihepiiriä ja yhdyskuntasuun-
nittelua erityisesti arkkitehdin ja kaupunkisuunnittelijan 
perspektiivistä. Työn pääpaino on yhdyskuntasuunnitte-
lussa, mutta sijoitan sen laajempaan yhteiskuntasuunnittelun 
kontekstiin sekä sivuan yhteiskunnan yleistä kehitystä ja 
politiikkaa.  

Tieteen termipankin mukaan yhdyskuntasuunnittelu 
on osa yhteiskuntasuunnittelua, missä yhdyskuntasuun-
nittelussa ”pyritään ohjaamaan ihmisten toimintaa ja maa-
alueiden käyttöä yhdyskunnissa” sisältäen myös kaavoituksen 
(Tieteen termipankki 2022a). Kaavoitus, eli alueiden 
käytön suunnittelu, perustuu maankäyttö- ja rakennusla-
kiin (Ympäristöministeriö 2022). Yhdyskuntasuunnittelu 
voidaan määritellä olevan myös julkisen vallan harjoittamaa 
yhdyskuntiin kohdistuvaa suunnittelua, joka on yhteiskun-
tapolitiikan jatkamista, täsmentämistä ja toteuttamista, 

1

johdanto

TK1 TK2

TULOKSET

2

tutkimus-
strategia

3

jatkuvan kasvun 
tavoittelu ja 

kasvuriippuvainen 
yhdyskunta-
suunnittelu 

4

yhdyskunta-
suunnittelun 

oikeutus ja suhde 
kasvuun suunnittelun 

lähestymistapojen 
kautta

tarkastelukehikko 
yhdyskunta-
suunnittelun 

oikeutuksen ja 
kasvusuhteen 

analysoimiseen

tarkastelukehikon 
avuksi 

muodostettu 
kolmen 

pääkohdan
kooste 

5

kasvuriippuvaisen 
yhteiskunta-
suunnittelun 

haasteet 
supistuvassa 
kontekstissa

kaavio 2: Hahmotelma työn kulusta.
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3 ks. Tieteen Ter-
mipankki ’oikeutus/
justifikaatio’ (Tieteen 
Termipankki 2022g) 
sekä ’legitimiteetti’ 
(Tieteen Termipankki 
2022h).

missä keskeisen sisällön muodostaa ympäristön käytön ja 
rakentamisen suunnittelu (Maula 1978, Hokkanen 2019, 354 
mukaan). 

Tässä työssä yhdyskuntasuunnittelu ja siihen liittyvät 
suunnitelmat nähdään myös yleisesti ehdotuksena siitä, 
miten yhteiselo tulisi järjestää jaetussa tilassa (Sager 2013, 
3; ks. myös Healey 2006, 3). Määritelmä tulee mielestäni 
ulottaa ihmiskeskeisyydestä monilajiseksi näkemykseksi 
kattaen jaetun ympäristön, alueen tai tilan koko lajikirjon. 
Monilajista yhteiseloa kuvaa hienosti termi kanssalaisuus 
(withling), mitä on käytetty ihmisten ja eläinten välisiä 
suhteita tutkivassa kirjallisuudessa, ja jolla on haastettu 
perinteistä luonto-kulttuuri kahtiajakoa ja ihmiskeskeisyyttä 
(Tammi ym. 2018, 2020). Laajemmasta katsontakulmasta 
yhdyskuntasuunnittelu ja siihen liittyvät suunnitelmat 
voidaan siten nähdä ihmisten tekemänä ehdotuksena 
kanssalaisten yhteiselon järjestämisestä jaetussa tilassa 
mukaan lukien myös muut eliölajit, kuten kasvit ja sienet. 
Tässä työssä tutkimuksen rajauksen vuoksi katsontakulma 
on todellisuudessa kuitenkin pääosin ihmiskeskeinen, mutta 
pyrin tiedostamaan näkökulman rajallisuuden. 

Voin käyttää myös termiä kaupunkisuunnittelu, jolla 
tarkoitan Tieteen termipankin mukaan yhdyskuntasuunnit-
telun ja arkkitehtuurin osa-aluetta, ”joka keskittyy kaupungin 
maankäytön, rakentamisen ja toimintojen suunnitteluun ja jonka 
keskeisiä osatekijöitä ovat kaavoitus ja kaupunkiympäristön 
arkkitehtoninen muodonanto” (Tieteen termipankki 2022b). 
Tässä työssä sisällytän kaupunkisuunnittelun osaksi yhdys-
kuntasuunnittelua.  

Työssä on käytetty useita englanninkielisiä lähteitä, ja 
työssä esiintyvät käännetyt suorat lainaukset ovat allekir-
joittaneen tekemiä. Englannin kielen termin urban planning 
käännän tässä työssä yhdyskuntasuunnitteluksi.  

Oikeutuksella tarkoitan tapaa, jolla suunnitelmaa 
puolustetaan, sekä suunnitelman legitimiteettiä tarkoittaen 
yksinkertaisesti suunnitelman hyväksymisenarvoisuutta 
kansalaisten silmissä3. Legitiimiys on nähtävissä myös poliit-
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tista valtaa käyttävän entiteetin moraalisena oikeutuksena 
(Buchanan 2002, 689–691, Mäntysalo ym. 2015, 351). 

Tutkimuksen rakenne ja metodit 

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK1, miten yhdyskunta-
suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, tarkastelen yhdys-
kuntasuunnittelun kasvuriippuvuutta (luku 3) ja suunnit-
telun lähestymistapojen oikeutustapoja ja suhdetta kasvuun 
(luku 4). Luvussa 3 jatkuvan kasvun tavoittelu ja yhdyskun-
tasuunnittelu tutkin kirjallisuuskatsauksen kautta, minkä-
lainen suhde talous- ja väestönkasvulla on yhdyskuntasuun-
nitteluun. Luvussa 4 suunnittelun erilaiset lähestymistavat 
ja niiden oikeutus suhteessa kasvuun tutkin kirjallisuudesta 
löytyneiden kolmen erilaisen suunnittelun lähestymistavan 
kautta suunnittelun oikeutusta ja suhdetta kasvuun.  

Tutkimuksen tuloksena on tarkastelukehikko, joka 
mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun suunnitelmien oikeu-
tuksen ja kasvusuhteen analysoimisen useampaa teoreet-
tista näkökulmaa hyödyntäen. Lopuksi vertailen kirjallisuu-
desta löytyneitä yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja 
oikeutuksen ja kasvusuhteen osalta etsien yhdistäviä teki-
jöitä omaavia lähestymistapoja. Vertailun lopputuloksena 
on lisäksi uudet suunnitelmien oikeutuksen ja kasvusuhteen 
analysoinnin mahdollistavat lähestymistavat tulkittuna 
suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa. 

Suunnittelun lähestymistapojen tarkasteluun olen 
valinnut yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskirjallisuudesta 
kolme erilaisen näkökulman tarjoamaa lähestymistapaa. 
Valitsemieni teorioiden on täytynyt tarjota mahdollisuus 
tarkastella yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja suhdetta 
kasvuun.  Olen hyödyntänyt valittuja teorioita tarkasteluke-
hikon muodostamisessa etsimällä niistä lähestymistapojen 
periaatteita, oikeutustapaa ja suhdetta kasvuun sekä suh-
detta yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tarkastelun pohjaa-
minen erilaisten suunnittelun lähestymistapoihin perustuu 
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aikaisempaan yhdyskuntasuunnittelun tutkimukseen, mikä 
on hyödyntänyt erilaisia ideaalityyppeinä tai teorioina toi-
mivia suunnittelun tapoja, joiden avulla tarkastelua on voitu 
jäsentää ja/yhdistää erilaisiin kontekstuaalisiin piirteisiin 
(esim. Rajaniemi 2006; Davy 2008; Hirvonen-Kantola 2013; 
Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen 2021). 

Tarkastelussa ovat suomalaisesta alueiden käytön 
suunnittelun järjestelmästä tunnistetut kaavoitusstrategiat 
(Rajaniemi 2006), pohjoismaisista kaavoitusjärjestelmistä 
tunnistetut suunnittelutavat (Mäntysalo, Saglie & Cars 
2011) sekä kulttuuriteorian pohjalta johdetut suunnittelun 
lähestymistavat (Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen 2021), 
joita nimitän tässä työssä yleisesti suunnittelun lähestymis-
tavoiksi. Valitut suunnittelun lähestymistavat esitellään yksi-
tyiskohtaisemmin luvussa 4. 

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK2, mitä haas-
teita yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuus muodostaa 
supistuvassa kontekstissa, kokoan ja jäsennän tutkimuksen 
aineistosta tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskunta-
suunnittelun muodostamat haasteet. Haasteiden tunnista-
minen on mielestäni keskeistä, jos yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutusta ja kasvusuhdetta supistuvassa kontekstissa on 
tarkoitus analysoida supistuvien kontekstien yhdyskun-
tasuunnittelua kehittävällä tavalla. Tunnistetut haasteet 
toimivat siten muodostetun tarkastelukehikon tukena.  

Tutkimuksen rakennetta ja kulkua kuvaan kaaviossa 2. 
Tutkimuksen sisältö, keskinäiset suhteet ja lukujen kontri-
buutio tutkimukselle on koottu tiivistetysti kaavioon 3. 

Nyt, kun olen tarkastellut tutkimukseni tavoitteita, 
esittänyt tarkennetut tutkimuskysymykset sekä esittänyt 
tutkimuksen rakenteen ja metodit, täydennän tarkastelua 
seuraavaksi yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvuuden 
tarkemmalla tarkastelulla. Luvun 3 tarkoituksena on siirtää 
huomio erityisesti tutkimuskysymykseen TK1, miten yhdys-
kuntasuunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun.
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kaavio 3: Tutkimuksen sisältö ja keskinäiset suhteet

1 johdanto

tutkimuksen luku luvun kontribuutio

johdatus tutkimuksen aihepiiriin sekä 
kaupungistumiseen ilmiönä supistumisen ja 
tutkimuksen taustavaikuttajana

TK1) miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa 
kasvuun: luku tutkii kirjallisuuskatsauksen kautta 
minkälainen suhde talous- ja väestönkasvulla on 
yhdyskuntasuunnitteluun

TK1) miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa 
kasvuun: luku tutkii kolmen erilaisen suunnittelun 
lähestymistavan kautta suunnittelun oikeutusta 
ja suhdetta kasvuun lopputuloksena tarkastelu-
kehikko sekä lähestymistapojen vertailun kautta 
muodostetut uudet lähestymistavat

TK2) mitä haasteita kasvuriippuvainen yhdyskun-
tasuunnittelu muodostaa supistuvassa kontekstissa: 
luku hyödyntää esiteltyjä suunnittelun lähes-
tymistapoja ja kirjallisuutta kokoamalla yhteen 
kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun muo-
dostamia haasteita jakaen tunnistetut haasteet 
kolmeen pääkohtaan

tutkimuksen asettelu ja tutkimussuunnitelma2 tutkimusstrategia

3 jatkuvan kasvun tavoittelu 
ja yhdyskuntasuunnittelu

4 yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutus ja suhde kasvuun 
suunnittelun lähestymis-
tapojen kautta

5 kasvuriippuvaisen 
yhdyskuntasuunnittelun 
haasteet supistuvassa 
kontekstissa
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3  Jatkuvan kasvun tavoittelu ja 
    kasvuriippuvainen yhdyskuntasuunnittelu 

 3.1. Talouskasvu ja yhdyskuntasuunnittelu
 3.2. Väestönkasvu ja yhdyskuntasuunnittelu
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3  Jatkuvan kasvun tavoittelu ja 
    kasvuriippuvainen yhdyskuntasuunnittelu 

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK1, miten yhdyskunta-
suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, tarkastelen seu-
raavaksi jatkuvan kasvun ideologiaa sekä kasvuriippuvaista 
yhdyskuntasuunnittelua, mikä luo pohjan suunnittelun 
lähestymistapojen analyysille luvussa 4. 

Kuten jo johdannossa tuotiin esiin, yhdyskuntasuun-
nittelun tehtäviin on perinteisesti kuulunut kaupunkien 
kasvun ohjaus ja se on voitu esittää kasvukeskeisenä (esim. 
Hentilä ym. (toim.) 2006; Rajaniemi 2006; Kosunen 2021). 
Yhdyskuntasuunnittelu on lisäksi nähty osana jatkuvaan 
kasvuun perustuvaa kapitalistista yhteiskuntaa (Rajaniemi 
2006; Savini 2019; Ferreira & von Schönfeld 2020; Kosunen 
2021), jolloin se ei ole myöskään irrallinen talouskasvuun 
pyrkivästä ajattelusta. Jatkuvan kasvun tavoittelua pidetään 
keskeisenä osana nyky-yhteiskuntamme politiikkaa ja myös 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän perustana on nähty 
kasvu (esim. Rajaniemi 2006). 
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Tässä työssä määrittelen termin kasvu samoin kuin 
Rajaniemi: kasvu tarkoittaa jonkin asian määrällistä lisää-
mistä. “Kasvu antaa puitteet asioiden määrälliselle lisäämiselle 
ja samalla ympäristön muuttumisen kautta illuusion uutuu-
desta, laadullisesta muutoksesta” (Rajaniemi 2006, 49; ks. 
myös Kosunen 2021). Rajaniemi esittää, että termi kasvu 
sekoitetaan usein termeihin kehitys ja edistys. Kehitys 
tarkoittaa muutosta johonkin suuntaan, mutta edistys on 
muutoksena arvoihin sidottu sen tarkoittaessa muutosta 
parempaan suuntaan. Termejä kehitys ja edistys käytetään 
Rajaniemen mukaan myös usein synonyymeinä, vaikka ne 
eivät sitä ole. (Rajaniemi 2006, 49) Kosunen tuo taloustietei-
lijä Kate Raworthiin viitaten esiin myös kasvuun liitettävät 
metaforat, joiden mukaan kaikki hyvä liikkuu eteenpäin 
ja ylöspäin. Nämä metaforat on helppo omaksua, koska ne 
muistuttavat ajatusta henkilökohtaisesta ja inhimillisestä 
edistymisestä. (Raworth 2017, 38–39; Kosunen 2021, 15) 

Rajaniemi viittaa filosofi Jussi Kotkavirran ajatuksiin 
tuodessaan esiin modernin yhteiskunnan tarpeen jatkuvalle 
muutokselle, jatkuvalle uuden etsimiselle ja pelon paikal-
leen pysähtymisestä (Kotkavirta 1990, 219–220; Rajaniemi 
2006). Kotkavirta esittää muutoksen, liikkeen, kasvun, kehi-
tyksen ja edistyksen yleistyneen ilmaisuina 1700-luvun jälki-
puoliskolla (Kotkavirta 1990, 222; ks. myös Rajaniemi 2006, 
48–49). Rajaniemi edelleen esittää kasvun helppona tapana 
välttää pelätty pysähtyminen. Hän nostaa yhdyskuntasuun-
nittelun kontekstissa esimerkiksi, kuinka kaavoituksessa 
huomio on keskittynyt uusien alueiden määrälliseen raken-
tamiseen enemmän kuin vanhojen alueiden laadulliseen 
parantamiseen. (Rajaniemi 2006, 48–49) Uuden etsimiseen 
ja kasvun tavoitteluun voi liittyä mielestäni myös täydennys-
rakentamiseen pohjaava yhdyskuntasuunnittelu - erityisesti, 

“Paitsi aluekehitysteoriat, myös suunnittelun mallit pohjautuvat 
kasvun ajatukseen. Ajatus suunnittelusta supistumista varten tai sen 
hallitsemiseksi on vieras – suomalainen suunnittelujärjestelmä kun 
pohjautuu kasvun ja lisäyksen ajatukseen.” (Mönkkönen 2006a, 73) 
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jos keinona on purkava täydennysrakentaminen pohjautuen 
vanhan rakennetun ympäristön korvaamiseen uudella4. 
Muun muassa maankäytön suunnittelun tutkija Leonie B. 
Jansen-Janssen on tuonut esiin, että eurooppalaisessa kon-
tekstissa täydennysrakentamiseen liittyvä yhdyskuntasuun-
nittelu on liitettävissä kasvun paradigmaan (Janssen-Jansen 
2013; ks. myös Kosunen 2021). 

Kasvuun tähtäävälle yhteiskunnalle kasvun pysäh-
tyminen tai jopa supistuminen aiheuttaa negatiivisen 
mielleyhtymän. Tällöin puhutaan usein myös taantumasta 
(Rajaniemi 2006), mikä terminä voidaan liittää taloustietee-
seen ja lamaan (Tieteen Termipankki 2022c) sekä regres-
sioon, jolla voidaan tarkoittaa myös palautumista ja takautu-
mista (Kielitoimisto 2022). Rajaniemen mukaan taantuma 
nähdään uhkakuvana, “josta poispyrkiminen heijastuu osaltaan 
voimakkaina kasvupyrkimyksinä ja epärealistiseen edistysus-
koon tarrautumisena.” Rajaniemi tuo esiin taantuman kui-
tenkin vain yhtenä kehityksen muotona, jonka ei itsessään 
ole yhdyskunnalle hyväksi tai pahaksi. (Rajaniemi 2006, 
54) Kosunen vastaavasti tuo mainittuun Janssen-Janseniin 
viitaten esiin, kuinka kasvuun voidaan pyrkiä millä hyvänsä 
hinnalla, kuten vaikkapa luopumalla  yhdyskuntasuun-
nittelun strategisista tavoitteista yksittäisten hankkeiden 
toteuttamisen edistämiseksi (Kosunen 2021, 15; ks. myös 
Janssen-Jansen 2013). Kosunen viittaa Robert A. Beauregar-
diin (2003) esittäessään, että “kaupunkien taantuman dis-
kurssia voidaan jopa käyttää kasvun motivoimiseen: taantuman 
kehystäminen negatiiviseksi saa kasvun tuntumaan tärkeältä” 
(Kosunen 2021, 15; ks. myös Beauregard 2003, 7). Beauregard 
havainnollistaa, kuinka kasvu nähdään tekijänä, joka pelastaa 
kaupungit romahduksesta luoden taantumalle samalla tär-
keän roolin kasvun tarinassa (Beauregard 2003, 7). 

Moderniin maailmankuvaan on suhtautunut pessi-
mistisesti muun muassa kulttuurifilosofi Oswald Spengler, 
jonka mukaan kaikilla organismeilla, mukaan lukien kult-
tuuri, on erilaisia kehitysvaiheita: ne ilmestyvät, kypsyvät ja 
lakastuvat. Hänen mukaansa sieluton ja käytännön asioihin 

4 Katso esimerkiksi 
Helsingin kaupungin 
täydennysrakentami-
sen eri tavat: https://
taydennysrakenta-
minen.hel.fi/tietoa/
eri-tavat/
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suuntautunut sivilisaatio merkitsee kulttuurin päätöstä, 
eli kuolemaa tai lakastumista. (Spengler 2002/1918–22, 41, 
48–50 ks. myös Rajaniemi 2006, 51) Orgaanisiin käsitteisiin 
ja metaforiin keskittyi myös esimerkiksi sivilisaatiokriit-
tinen Arnold J. Toynbeen (Miettinen 2019). Kaupunkisuun-
nittelun historian tunnettu teoreetikko Lewis Mumford on 
puolestaan esittänyt Kaupunkikulttuuri teoksessaan Patrick 
Geddesiä mukaillen kuusiportaisen kaupunkikehityksen 
luokittelun, joka suhtautuu epäileväisesti loputtomasti 
jatkuvaan kasvuun. Tämän luokittelun kolme ensimmäistä 
vaihetta ovat kasvuvaiheita: eopolis, polis ja metropolis, ja 
kolme viimeistä jo rappion vaiheita: megalopolis, tyranno-
polis ja nekropolis. Luokittelun mukaan kaikki kaupungit 
eivät kuitenkaan pääty nekropolikseen, ja kiertokulku on 
mahdollinen. Mumfordin mukaan ainoa varma asia on, että 
kaupungin alamäki on alkanut sen siirryttyä megalopoliksen 
vaiheeseen, jossa kapitalismi, rahan valtaanpääsy ja talou-
dellinen kilpailu sekä individualismi ovat vieneet vallan ja 
halu kulttuuriin on kadonnut. (Mumford 1949, 234–245; ks. 
myös Rajaniemi 2006, 51) Myös taloudellisissa teorioissa 
on esitetty taloudelliselle kasvulle eri vaiheita. Taloush-
istorioitsija W.W. Rostow on jäsentänyt taloudellisen 
kasvun viiteen vaiheeseen, jotka ovat liitettävissä tiettyihin 
yhteiskuntatyyppeihin: traditionaalinen yhteiskuntavaihe, 
irtaantumista edeltävä yhteiskuntavaihe, irtaantumisvaihe, 
kypsyyden vaihe ja laajan joukkokulutuksen vaihe. (Rostow 
1962, 11-21; ks. myös Rajaniemi 2006, 57) 

Huomionarvoista on, että yhdyskuntasuunnittelussa 
kasvu tai sen tavoittelu voidaan liittää sekä talouskasvuun 
että väestönkasvuun. Seuraavaksi tarkastelen yhdyskunta-
suunnittelun kasvuriippuvaisuutta lähemmin talouskasvun 
ja väestönkasvun näkökulmista. 
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5 Tällä voidaan viitata 
myös niin kutsut-
tuun fysiokraattien 
laissez faire (antaa 
mennä) -oppiin, 
jossa tulisi yhteis-
kunnan tulisi toimia 
ilman minkäänlaista 
julkisvallan ohjausta, 
tai niin kutsuttuun 
näkymättömän käden 
ohjaukseen, minkä 
on lanseerannut tun-
nettu liberalisti Adam 
Smith. Liberalistit 
ja Smith kuitenkin 
totesivat pian mark-
kinoiden tarvitsevan 
jonkinlaista ohjausta. 
(Haimi 2000)

6 Kari Määtän väitös-
kirja Maanomistusoi-
keus (1999) tuo esiin 
siirtymän omista-
mattomuudesta 
maa-alueiden valtaa-
misen kautta ensin 
omistamiseen erilai-
sina muotoina kuten 
yhteis- ja yksityiso-
mistus ja myöhemmin 
omistusoikeuteen. 
Maanomistusoikeu-
den yhteisölliset 
piirteet ilmenivät aina 
liberalismin vaiku-
tuksen alkamiseen ja 
isojakoon asti, vaikka 
edelleen esimerkiksi 
luonnonvarojen 
alkuperäinen yhteis-
käyttö ja yhteisöllinen 
kerrostuma näkyy 
edelleen maanomis-
tusjärjestelmässämme 
(mm. jokamiehenoi-

3.1. Talouskasvu ja yhdyskuntasuunnittelu  

Jatkuvan kasvun tavoittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu ovat 
kytköksissä kapitalistiseen talousjärjestelmään, ja kasvuriip-
puvaisuus on siten laaja yhteiskunnallinen piirre eikä ainoas-
taan yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä kysymys (Kosunen 
2021, 16). Kapitalistisen yhteiskunnan kasvuriippuvaisuutta 
voidaan selittää pääoman keskittymisen kautta. Kapitalisti-
sessa talousjärjestelmässä pääoma kiertää prosessissa, joka 
ei ole suljettu sykli vaan spiraali, koska voiton tuottaminen 
motivoi koko prosessia: uuden syklin on voiton tuottami-
seksi aina oltava suurempi kuin edellinen. Kapitalistinen 
järjestelmä laajenee siis jatkuvasti. (Harvey 2020, 9–10; ks. 
myös Kosunen 2021, 16) Olennaista on myös, että kapi-
talistinen talousjärjestelmä perustuu tuotantovälineiden, 
kuten pääoman ja maan, yksityiseen omistukseen. (Tieteen 
Termipankki 2022d)   

Nykyisen teollisen kapitalismin aikakausi on ollut 
kasvuideologian kukoistuskautta ja sen aatteellisena perus-
tana voidaan pitää taloudellista liberalismia, minkä juuret 
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ulottuvat 1700-luvun puoliväliin (Rajaniemi 2006, 58). 
Liberalismin keskiössä on yksilö, yksilön vapaus ja omistus-
oikeus (Tieteen Termipankki 2022e). Liberalismi pohjautuu 
vapaisiin markkinoihin karttaen ohjausta tai suunnittelua 
julkisvallan kuten valtion tasolta. Puhtaimmillaan markkina-
mekanismi itsessään ohjaa yhteiskuntaa5. Tällöin kuitenkin 
erilaiset kriisit, kuten lama, voidaan ajatella luonnolliseksi 
osaksi yhteiskuntaa. (Haimi 2000) 

Puhuttaessa klassisesta liberalismista, joka liitetään 
usein 1700-luvulla vaikuttaneeseen Adam Smithiin ja luon-
nollisen vapauden järjestelmään, tulee kuitenkin ymmärtää 
sen suhde ja konteksti aikansa säännöstellyssä merkantilis-
tisessa taloudessa (Räsänen 2015). Alkuperäinen Adam Smi-
thin esittämä markkinatalous onkin esitetty pienyritysten 
taloutena, kun taas kapitalismi tuodaan esiin globaalina 
suuryritysten dominoivana taloutena (Korten 1999, 38–40, 
59–60). 

Lähentyäkseni yhdyskuntasuunnittelun aihepiiriä, 
1700-luvulle ajoittuu myös laajan mittakaavan saanut aitaus-
liike, minkä tavoitteena oli keskittää ja uudelleen järjestää 
maanomistus sekä yksityistää ja konkreettisesti aidata 
yhteisnautinnassa olleet alueet. Kyseessä oli laaja maajako-
reformi, mikä moninkertaisti yksityisten maanomistajien 
määrän Euroopassa ja muutti myös vallinnutta ajattelutapaa: 
yksityistämisen voi nähdä synnyttäneen yksityisomis-
tuksen6 lisäksi käsityksen yksityisestä työstä sekä vahvista-
neen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä monella tapaa aloittaen 
modernisaatiokehityksen. (Huhtamies 2008) Vastaava liike 
tuli Suomeen isojaon muodossa pääosin 1760–1850 väli-
senä aikana (Lehtinen 2005; Tieteen Termipankki 2022f). 
Isojakoon liittyi useita uudistuksia, mutta keskeisiä tavoit-
teita oli muun muassa yksityisen maataloudenharjoitta-
misen kehittäminen ja kylien yhteismaiden yksityistäminen 
(Talvitie 2016), joka tapahtui pääosin jo maata omistavien 
kesken (Tieteen Termipankki 2022f; Lehtinen 2005) lisäten 
tilattomien riippuvuutta maanomistajista (Lehtinen 2005). 
Isojakoa voidaan kuvata myös suuriksi maankäyttösuunni-

keus, yleisten etujen 
huomioonottaminen 
tai julkisomisteiset 
alueet, kuten puistot). 
Kuitenkin maanomis-
tusoikeus voidaan 
esittää tosiasiallisesti 
individuaalisena. Siir-
ryttäessä omistami-
sesta omistusoikeu-
teen, omistaminen 
muuttui oikeudeksi, 
jolla on oikeudellinen 
suoja. Määttä esittää 
erilaisia käsityksiä 
omistusoikeudesta, 
jotka liittyvät omai-
suuden suojaan ja 
omistusoikeuden 
rajoihin. Yksi käsitys 
on (liberalistinen) 
lähtökohtaisesti 
rajoittamaton omis-
tusoikeuskäsitys, 
mitä lainsäädäntö 
kuitenkin rajoittaa. 
Toinen käsitys on 
analyyttisfunktionaa-
linen käsitys, missä 
omistusoikeus antaa 
omistajalle sekä oi-
keuksia että velvoit-
teita. (Määttä 1999) 
Liberalistisenkin 
omistusoikeuden voi 
kuitenkin ajatella tar-
vitsevan valtiota, joka 
vahvistaa omistuksen 
ja antaa sille suojan, 
vaikka liberalistinen 
näkemys haluaakin 
säätelyn olevan 
mahdollisimman 
minimaalinen. Ilman 
valtion suojaa omis-
tuksen voisi ajatella 
anastavan joku muu. 
Toimiiko liberalistinen 
omistusoikeus siis 
ilman oikeusvaltiota? 
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telmiksi (Virtanen 1983) ja sen nähdään luoneen perustan 
nykyaikaiselle kiinteistöjärjestelmälle (Tieteen termipankki 
2022f). 

Keskitän seuraavaksi huomion hetkeksi lähemmäs 
nykyhetkeä jo johdannossa mainitun uusliberalismin kautta. 
1970-luvun jälkeen maailmantaloudessa alkoi kaupan 
vapautumisen aika ja siitä lähtien maailmaa on poliittistalou-
dellisessa toiminnassa sekä ajattelussa kuvattu valloittaneen 
uusliberalismi, minkä viitekehyksenä on vahva yksityinen 
omistusoikeus, vapaat markkinat ja vapaakauppa, (Harvey 
2008; Räsänen 2015) sekä vastustus sellaisia “valtiollisia tai 
ylikansallisia institutionaalisia toimia, joiden avulla mark-
kinoiden kehitystä pyritään ohjaamaan tai yhteiskunnassa 
vallitsevia, erityisesti tulonjakoa koskevia asiantiloja muutta-
maan” (Räsänen 2015). Uusliberalismissa valtion tehtäväksi 
jää vaalia tätä viitekehystä ja kehitys onkin johtanut monissa 
maissa muun muassa sääntelyn purkamiseen, yksityistämi-
seen ja valtion vetäytymiseen esimerkiksi monilta sosi-
aalipalvelujen aloilta. Yksityistäminen on uusliberalismin 
keskiössä näkyen myös maanomistuksessa: yhteismaat tulee 
aidata ja yksityistää, sillä yhteisomistus on nähty ongelmal-
lisena niin talouskehityksen kuin ihmisten vastuuttoman 
yhteisresurssien, kuten maan ja veden, käytön vuoksi. 
(Harvey 2008)  

“Lyhyesti sanottuna uusliberalismista on tullut hegemoninen 
ajattelutapa. Sen vaikutukset ovat niin läpitunkevia, että se on muo-
vannut myös arkiajattelua, jonka avulla tulkitsemme ja ymmärrämme 
tätä maailmaa, jossa elämme.” (Harvey 2008, 8) 

Rajaniemi esittää, että teollisessa kapitalismissa 
yleisesti suunnittelu on liittynyt pääosin talouden suun-
nitteluun, mutta yleistavoitteeksi muodostui kasvu myös 
suunnittelun laajentuessa muille osa-alueille, kuten esimer-
kiksi yhdyskuntasuunnitteluun. Rajaniemi tuo työssään 
esiin, kuinka toisen maailmansodan jälkeen muodostui 
kasvuteorioita, jossa talousteoriat laajentuivat kokonaisiksi 
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yhteiskuntateorioiksi. Rajaniemen mukaan sen seurauksena 
taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi, taloudellisen liberali-
smin aatteen vastaisesti, yhteiskunnan voimakas interventio 
yhteiskunnan asioihin, mukaan lukien kulttuuriset ja sosi-
aaliset asiat, olikin jopa toivottavaa. Kuitenkin talouskasvu 
muodostui yleiseksi edistysindikaattoriksi, jota kannatettiin 
poliittisesta puolueesta riippumatta. Rajaniemi esittää, että 
tässä kehityksessä poliittisessa päätöksenteossa (talous)kas-
vusta tuli päämäärä itsessään ja aidot poliittiset vaihtoehdot 
samalla uhrattiin kasvupolitiikalle. (Rajaniemi 2006, 59–60) 
Huomioitavaa onkin, että kapitalismi ei ole homogeeninen 
käsite, vaan siitä löytyy erilaisia muotoja, kuten esimerkiksi 
liberaali- tai koordinoitu markkinatalous. Kuitenkin kes-
keistä ja yhteistä kaikille muodoille on yksityinen omistusoi-
keus sekä pyrkimys talouskasvuun. (Jackson 2011, 113) 

Johdannossa nostin esiin Olavi Haimin (2000) näke-
myksen, jossa Suomessa kansallinen yhteiskuntasuunnittelu 
menetti otettaan 1970-luvulta lähtien ja uusliberalistisen 
ideologian aallossa markkinavoimat ryhtyivät säätämään 
yhteiskunnallista kehitystä 1980-luvun puolivälistä lähtien. 
Kehitys näkyi Haimin mukaan esimerkiksi julkisen sek-
torin supistumisena ja valtion laitosten yhtiöittämisenä. 
Yhteiskuntasuunnittelussa siirryttiin sektorisuunnitteluun 
ja aluepolitiikassa otettiin suunta kasvukeskuksiin keskitty-
miseen. (Haimi 2000) Moisio toi täydentävällä tavalla esiin 
politiikan siirtymisen poliittisella kentällä oikealle, kilpailu-
kyvyn nousun yhteiskuntakeskustelun keskiöön ja aluepoli-
tiikan siirtymisen samalla kohti suuria kaupunkeja nimittä-
mänsä hajautetun kilpailuvaltion aikakaudesta 1980-luvulta 
lähtien. (Moisio 2012)  

Johdannossa toin esiin myös Pekka V. Virtasen näke-
myksen uusliberalistisen ja talousteoreettisen ajattelun 
vaikutuksesta yhdyskuntasuunnitteluun. Hänen mukaansa 
yhdyskuntasuunnittelussa tämä kehitys voidaan liittää myös 
yksityistämiskehitykseen esimerkiksi maanomistuksissa 
ja julkisissa kiinteistöomistuksissa tai asemakaavoituksen 
avulla tehtävänä yksittäistä tonttia suurempana yksityis-
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tämisenä sisältäen mahdollisesti myös katutiloja. Myös 
alueiden käytön suunnittelussa käytettävä konsulttisuunnit-
telu voidaan liittää tähän kehitykseen ja se voi toimia niin 
kunnan oman suunnittelun tukena kuin olla yksityisen palk-
kaamaa. Euroopassa kehitys on näkynyt erityisesti Englan-
nissa, jossa yhdyskuntasuunnittelussa korostui yksityisten 
investoijien tukeminen ja palveleminen perinteisen yhteis-
kunnan kokonaisedun valvomisen sijaan ja tapahtui siirtymä 
kaavajohtoisesta (plan-led) kehittämisestä markkinajohtoiseen 
(market-led). (Virtanen 2003, s. 25–43) Virtanen korostaa 
myös haastetta uusliberaalin kehityksen talouspainotuk-
sessa julkisten palvelujen yksityistämisen kautta:  

“Kun julkisia palveluja yksityistetään, on varauduttava siihen, että 
kaupuallisten yritysten päätavoitteena on (osakkeen)omistajien 
saaman tuoton (sharehlder value) maksimointi, kun taas esimerkiksi 
kunnan omistaman laitoksen toimintapolitiikassa on päällimmäisenä 
kuntalaisten kokonaisedun varmistaminen.” (Virtanen 2003, 27) 

Myös Janssen-Jansen kuvaa uusliberalismin vaiku-
tuksia yhdyskuntasuunnittelussa muutoksena kohti sään-
telyn vähentämistä ja yksityistämistä. Hänen mukaansa 
hallinnollisesti muutos on näyttäytynyt esimerkiksi julkisen 
sektorin tavassa johtaa kaupunkien kehittämistä yritysmäi-
sesti tai korvaamalla julkisen sektorin mallit yksityisen sek-
torin malleilla johtaen julkisessa yhdyskuntasuunnittelussa 
Brendan Williamsin julkaisuun (2011) viitaten esimerkiksi 
yksityisten hankkeiden mahdollistamiseen tai taloudellisien 
kannustimien tarjoamiseen rakennuttajille ja yrityksille kiin-
teistökehityskehityksen edistämiseksi ja yksityisen sektorin 
investointien saamiseksi. Tallaiseen kehitykseen on voitu 
nojata eloisassa markkinakehitystilanteessa, jossa kasvuun 
on voitu luottaa, mutta sen toimivuutta kasvumahdollisuuk-
sien puuttuessa voidaan kyseenalaistaa. (Jansen-Janssen 
2013) Janssen-Jansen kuvaa myös kilpailullisen yhteiskunnan 
vaikutusta yhdyskuntasuunnittelun taloudelliseen suhtee-
seen Hollannin kontekstissa, kun merkit taloudellisesta 
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saturaatiosta ja väestörakenteen muutoksista jätettiin huo-
miotta luotettaessa jatkuvaan kasvuun:  

“Lisäksi, kun paikallisviranomaiset kilpailevat naapureidensa kanssa 
taloudellisesta kehityksestä ja uusista yrityksistä ja väestöstä, ne voivat 
yhä useammin luopua arvon talteenottomekanismista. Kaavoituksen 
määräysten mukauttaminen ”markkinavoimiin” on jo hyvin yleinen 
ilmiö maankäyttöön liittyvissä käytännöissä, jotka mahdollistavat 
kehittäjälähtöisen suunnittelun.” (Janssen-Jansen 2013, 429) 

Nostan vielä esiin huomion liittyen uusliberaalin mark-
kinavetoisen kehityksen suhteeseen 1990-luvun lamaan, 
sillä sen voidaan nähdä Haimin mukaan vauhdittaneen 
uusliberalistista kehitystä Suomessa. Huomionarvoista on, 
että aikaisemmin taloudelliset lamat, jotka voidaan nähdä 
kuuluvan luonnollisena osana liberalistiseen yhteiskuntaan, 
olivat toimineet sysäyksenä yhteiskunnan suunnittelun 
ja ohjauksen tarpeelle. Kuitenkin 1990-luvulla kehitys 
oli päinvastainen. Haimi esittää, että liberalisoituminen 
tapahtui kansan enemmistön tuella: oltiin siirtymässä 
kollektiivisuudesta yksilöllisyyteen, johon suunnittelua ei 
koettu tarpeelliseksi. Suomen hyvinvointivaltio oli Haimin 
mukaan jo onneksi saavuttanut vakaan vaiheen, kun yhteis-
kuntasuunnittelun hiljaiselo alkoi. (Haimi 2000) Moisio 
esittää, että 1990-luvun laman syiksi tulkittiin poliittisen 
järjestelmän epäonnistuminen, jolloin katsottiin tarpeel-
liseksi avata valtiota entisestään kilpailulle, yksityistää 
edelleen valtio-omaisuutta sekä pyrkiä tiiviimmin mukaan 
kansainväliseen työnjakoon. Lamaa käytettiin perusteena 
uusliberaalien uudistusten jatkamiselle ja lama nähtiin 
vanhan suunnitteluvaltion epäonnistumisena, mikä johti 
aikaisempaa markkinavetoisempaan yhteiskuntapoliittiseen 
vaiheeseen, joka Moisio esittää jatkuneen edelleen vuonna 
2012. (Moisio 2012)  

Suunnitteluteoreetikko Yvonne Rydin esittää, että 
aikaisemmin yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa mark-
kinavetoisen talouden epäonnistumiseen suunnittelu-
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politiikan tavoitteiden saavuttamisessa on voitu vastata 
laajemmalla valtion suoralla osallistumisella. Kuitenkin 
kaupunkikehittämisessä esimerkiksi Iso-Britanniassa hal-
litukset ovat Rydinin mukaan 1970-luvulta lähtien päättä-
neet reagoida talouden laskusuhdanteisiin löysentämällä 
sääntelyä ja tarttumalla kasvuriippuvaisuuteen tiukemmin. 
Kuten Jansen-Jansen, myös Rydin on tuonut esiin, kuinka 
kuitenkin talouskasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun 
tilanne muuttuu taantumatilanteessa, “eikä kasvun talou-
delliseen moottoriin voi enää luottaa”. (Rydin 2013, 57) Rydin 
esittääkin kasvuriippuvaisen lähestymistavan riippuvaisena 
talouskasvusta kaupunkikehityksen vauhdittajana. “Ilman 
kysyntää uudelle maankäytölle kasvuriippuvainen malli ei 
toimi.” Talouskasvuriippuvainen yhdyskuntasuunnit-
telu olettaakin talouskasvun ohjaavan markkinave-
toista kehitystä haluttuun suuntaan. (Rydin 2013, 53) 

 
Kaupungistumiskehitys sekä alue- ja kaupunkipolitiikan 
vaikutukset talouskasvukeskeisyyteen 

Palaan vielä talouskasvun ja yhdyskuntasuunnittelun suh-
teen tarkastelussa aluekehitykseen ja johdannon aihepiiriin, 
jota kautta samalla siirrän tarkastelun kohti nykyhetkeä. 
Tämä siksi, että liitän kasvaneen kilpailullisuuden talouskas-
vukeskeisyyteen ja esitän sen vaikuttavan yhdyskuntasuun-
nitteluun sekä supistuvaan kontekstiin.  

Suomessa voidaan esittää siirrytyn viimeistään 
1990-luvulla Moision esittämään kilpailuvaltion aikaan: Aro 
tuo Moisioon viitaten esiin, että tällöin “valtion toimijuuden 
merkitys väheni ja alettiin korostaa alueiden välistä kil-
pailua.” Muutos näkyi myös Euroopan unioniin liittymisen 
myötä, kun kiinnostus kaupunkikehittämiseen voimistui 
2000-luvulla. Aro esittää, että aikaisemmin aluepolitiikan 
tavoitteena oli tasata alueellisia eroja ja tukea taantuvia 
alueita, mutta kilpailuvaltiossa uudeksi tavoitteeksi nousi 
kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Kun käsitteinä 
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keskiöön tulivat kilpailukyky, elinvoima ja innovaatiot, sekä 
niiden tavoitteleminen, politiikka muuttui kaupunkikes-
keisemmäksi: “kehittämisen keskiössä ei enää ollut koko maa, 
vaan kaupunkien keskenään muodostamat kaupunkiverkostot”. 
Valtion hallinnon toimesta valittiin kuitenkin 30:n aluekes-
kuksen malli, eikä keskitytty vain pääkaupunkiseudun tai 
muutamaan kasvukeskukseen. (Aro 2019b, 46)  

Suomalaista kaupunkipolitiikkaa tutkinut Olli Hok-
kanen on esittänyt, että vuonna 1995 oli siirtymäkohta 
suomalaisessa kaupunkipolitiikassa, kun valtion tasolta 
asetettiin kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä vastaamaan 
globalisaation ja kaupunkien kansainvälistämisen haasteisiin 
(Hokkanen 2019, 278) ja hallitusohjelma antoi valtiovallan 
tuen kilpailukykyisille kasvukeskuksille ja niiden luomi-
selle (Hokkanen 2019, 82). Suomi liittyi samana vuonna 
Euroopan unioniin ja kiinnitti huomiota EU:n kaupunkipo-
litiikkaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että EU:n kaupunki-
politiikka “ei kykene sinänsä vaikuttamaan valtiollisen kaupun-
kipolitiikan keinoihin”. Onkin esitetty, että “EU huomioitiin, 
koska kaupunkeja haluttiin kansainvälistää” (Hokkanen 2019, 
278, ks. myös s. 103). Hokkasen mukaan Suomen kaupunki-
politiikkaan haettiin vaikutteita myös muun muassa Yhdys-
valloista, Iso-Britanniasta ja Ranskasta, joiden vaikutus 
ulottui esimerkiksi ostoskeskusrakentamiseen, kaupunkipo-
liittisiin ohjelmiin, merkittävien kaupunkien politiikkaan ja 
kaupunkisopimuksiin (Hokkanen 2019, 102)  

Hokkanen esittää myös, että vuonna 1995 alkanut valti-
ollisen kaupunkipolitiikan kultakausi päättyi vuonna 2003. 
Hän viittaa aluepolitiikan pitkään perinteeseen Suomessa ja 
tuo esiin, kuinka sen voitu esittää estäneen valtiollisen kau-
punkipolitiikan kehittymistä. Aluepolitiikan ja kaupunkipo-
litiikan eroja on voitu liittää myös maaseudun ja kaupungin 
vastakkainasetteluun. Hokkanen kuvaa konfliktien, jän-
nitteiden ja vastakkainasettelujen vaikuttaneen valtiollisen 
kaupunkipolitiikan hiipumiseen. (Hokkanen 2019, ks. esim. 
57, 277, 281) Huomionarvoista on myös, että kaupunkipo-
litiikan tarkoitus on ollut kuitenkin palvella koko Suomea 
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ja että se ei ole ollut ainoastaan kaupunkien kilpailukyvyn 
vahvistamista (Hokkanen 2019, 277), vaikkakin “(k)aupunki-
alueiden talouden kasvua on pyritty edistämään kaupungin ja 
valtion kesken solmimien kasvusopimusten avulla” (Hokkanen 
2019, 60).  

Mielenkiintoista on myös, kuinka Tea Remahl muo-
toilee tutkimuksessaan Aluepolitiikan yhteiskunnalliset 
merkitykset ja muutos: Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon 
(2008) suomalaisen aluepolitiikan muuttuneen hyvinkin 
radikaalisti. Hän hahmottelee eron vanhan ja uuden alue-
politiikan välillä, jonka taitoksen myös hän sijoittaa 1980-
luvun loppuun. Vanhan aluepolitiikan aikana valtioideologia 
oli hyvinvointivaltio, aluepolitiikan perusteet poliittisia, 
taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia, aluekehityksen vastuu 
oli valtiollinen ja ohjaus poliittista ja kansallisena projektina 
toimi kansakunta. Uuden aluepolitiikan aikana valtioideolo-
giaksi muotoutui kilpailuvaltio, aluepolitiikan perusteiksi 
taloudelliset ja ekologiset seikat, aluekehityksen vastuu 
muuttui alueelliseksi (maakunnat) ja ohjaus virkamiesvetoi-
seksi ja kansalliseksi projektiksi kehittyi kilpailukyky. Ajat-
telutavan muutosta ja 2000-luvun alun keskustelua Remahl 
kuvaa myös sillä, että kehittämisen keskiössä eivät olleet 
enää kehityksestä jääneet alueet vaan sen sijaan keskityttiin 
vahvuuksien kehittämiseen, ja arvostelijat leimattiin epärea-
listisiksi menneisyyteen katsojiksi. (Remahl 2008) 

Kuten johdannossa tuotiin esiin, Aron tunnistaman 
2010-luvulta alkaneen uuden suuren muuton aikakaudella 
on esitetty viitteitä siirtymästä Moision esittämään metro-
polivaltion aikakauteen (Aro 2019b, 48). Vaikka johdannossa 
esiin tuotu tuore vuoden 2019 kaupunkiverkkotutkimus 
esittää, että tästä ei vielä ole merkkejä, kehityksessä on 
mukana pienempien kaupunkiseutujen pudotuspeli (Anti-
kainen 2019). Kuitenkin Valtionvarainministeriö tuo vuoden 
2020 kuntien tilannekuvassa esiin, kuinka kuntien rahoituk-
sellinen epätasapaino voimistunut: pääkaupunkiseutu ja eri-
tyisesti Helsinki erottuvat yhä enemmän muusta Suomesta 
ja taloudellisessa kriisissä olevien kuntien määrä kasvaa. 



63

Suomessa kuntien taloudellisten rakenteiden on tunnistettu 
monimutkaistuvan ja muodostetut konsernirakenteet voivat 
hankaloittaa kunnan talouden kokonaisuuden hahmotta-
mista ja riskien tunnistamista. (VM 2020) 

Janssen-Jansen on esittänyt (2013), että Euroopan 
nykyiset yhdyskuntasuunnittelujärjestelmät, sekä maan-
käytön- ja kiinteistökehityksen järjestelmät, ovat vakavien 
taloudellisten myllerrysten ja epävarmuuksien seurauksena 
ongelmissa, ja joutuvat samalla haastamaan jatkuvat poliit-
tiset tavoitteet parantaa kaupunkien kilpailukykyä. Jan-
sen-Janssen myös tuo esiin, kuinka “monissa Euroopan maissa 
kaupunkien maa- ja kiinteistömarkkinat ovat vakavasti häiriin-
tyneet, ja sitä vahvistavat hupenevat ja yhä enemmän vapautetut 
”yksityiset rahoitusresurssit”, kun taas julkisia menoja supiste-
taan taantuman ja velkakriisin vuoksi” (Jansen-Janssen 2013, 
442). Janssen-Jansen viittaa aikaisempaan julkaisuunsa (2011) 
esittäessään, että Hollannissa “(n)ykyiset poliittiset tavoitteet 
parantaa kaupunkien kilpailukykyä ja asumiskelpoisuutta poik-
keavat yhä enemmän taloudellisesta todellisuudesta”, jota leimaa 
epävarmuus (Janssen-Jansen 2013, 422).  

Huomionarvoista Suomen kontekstissa on, että tällä 
hetkellä Suomessa kuntien itsehallinnon laajuus on kansain-
välisesti katsottuna laaja (VM 2020). Se, että erikokoisten 
kuntien vastuulla on ollut yhtäläisen laajat ja merkittävät 
tehtävät, on esitetty suomalaisten kuntien erikoispiirteeksi 
(Airaksinen 2017, 170). Suomessa yhdyskuntasuunnittelu 
linkittyy voimakkaasti julkiseen kolmiportaiseen aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmään (Ympäristöministeriö 
2022), jossa korostuu kuntien autonominen rooli ohjata 
alueensa maankäyttöä (esim. Mäntysalo ym. 2011; Hirvo-
nen-Kantola 2013). “(K)unnille on annettu mandaatti ja mono-
poli ohjata alueensa kehitystä” (Hirvonen-Kantola 2013, 254). 
Kuntien yhdyskuntasuunnittelua ohjaa kuitenkin esimer-
kiksi Valtiovarainministeriön hyväksymät valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, Ympäristöministeriö ja Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sekä maakuntakaava (Ympäris-
töministeriö 2022). Mäntysalon, Saglien ja Carsin mukaan 
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Pohjoismaissa valtakunnallisen ohjauksen aste on vaihdellut 
riippuen valtioiden hallitusten halusta puuttua paikalliseen 
suunnitteluun (Mäntysalo ym. 2011).  

Suomen valtiovallan hallussa olleet kaupunkipoli-
tiikan ohjauskeinojen on pelätty ehtyneen 2000-luvuilla, 
vaikka ohjauskeinoihin ajanjaksolla on kuulunut esimer-
kiksi MAL-sopimukset, Seutukaupunkiohjelma ja Kau-
punkiohjelma 2018–2022. Eero Holstilan ja Samuli Manun 
mukaan Seutukaupunkiohjelmassa kaupunkien pärjääminen 
näyttäytyy viime kädessä kaupunkien omana vastuuna ja 
kaupunkiohjelmassakaan valtion ei esitetä olevan keskeinen 
ohjelman toteuttaja. Kaupunkiohjelmasta, jonka nimi on 
Edelläkävijyydestä kestävää kasvua, tulee myös Holstilan ja 
Manun mukaan ilmi valtion intressit tukea erityisesti suu-
rimpia kaupunkeja. Kuitenkin valtiovallalla on edelleen mah-
dollisuus ohjailla aluekehitystä voimakkaastikin esimerkiksi 
liikenteen infrastruktuurin investointien ja liikkumiskäyt-
täytymistä ohjaavan verotuksen kautta. Valtioiden roolin 
muutosta on kuvattu muutoksena toimintojen suorittajasta 
toimintojen koordinaattoriksi. (Holstila & Manu 2019, 
66–75) Valtion voidaankin ajatella luovivan “markkinoiden, 
erilaisten verkostojen ja ylikansallisten hallinnan instituutioiden 
muodostamissa sommitelmissa, joiden hallinnointi ei tapahdu 
jonkin tietyn toimijan yksinoikeudella” (Holstila & Manu 2019, 
67).  

Toin esiin Hokkasen näkemyksen vuosituhannen vaih-
teen kaupunkipolitiikasta valtiollisena sekä näkemyksen sen 
hiipumisesta vuoden 2003 jälkeen. Hokkanen esittääkin, 
että “(g)lobaaleihin kaupunkiongelmiin vastaaminen ja niiden 
ratkaiseminen edellyttäisi määrätietoista ja vaikuttavaa, koko 
Suomea hyödyttävää kaupunkipolitiikkaa.” (Hokkanen 2019, 
282). Hokkanen tuo esiin, että tällä hetkellä nousee esiin 
huomio kaupunkien kilpailemisesta vapaassa uusliberaalissa 
markkinataloudessa ja keskiössä on etenkin elinkeinopo-
litiikka. Suurten kaupunkiseutujen ja valtion sopimusten 
voidaan väittää rajaavan ulkopuolelle pienemmät kaupunki-
seudut. (Hokkanen 2019, 284) 
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Koska kunnat kuuluvat julkishallintoon ja kunnilla on 
Suomessa luonnollinen kaavoitusmonopoli, on lisäksi kiin-
nostavaa, että Moision mukaan ”kapitalismin kehityksellä ja 
valtiolla on historiallisessa katsannossa kiinteä yhteys”. Moisio 
viittaa David Harveyn (1982) luomaan käsitykseen, jossa 
pääoman kasautuminen voidaan nähdä prosessina, joka 
realisoituu moninaisissa fyysisissä ja symbolisissa asioissa: 
työvoimassa, tehtaissa, arkkitehtuurissa ja kommunikaatio-
järjestelmissä. Harveyn mukaan pohjimmiltaan ristiriitaisen 
pääoman kasautumisen dynamiikan ymmärtämisen kes-
kiössä oli kaupunkien ja metropolialueiden rakentaminen, 
valtioiden jakaminen alueisiin sekä erilaisten liikenneinfra-
struktuurien luominen. Ristiriitaisuutta herättää esimer-
kiksi se, että kapitalismissa pääoma pyritään pitämään liik-
keessä, kun taas valtioiden tavoitteena on kiinnittää pääoma 
valtioalueeseen, ”eli pyrkiä erilaisin julkisen vallan toimenpitein 
varmistamaan alueillaan riittävä yksityisten investointien taso.” 
(Moisio 2012, 32) Huomionarvoista on, että alueiden käytön 
suunnittelussa tehtävät päätökset vaikuttavat niin suoraan 
kuin välillisesti maan arvoon (Rajaniemi 2006). 

Koste, Lehtovuori, Neuvonen ja Schmidt-Thomé 
viittaavat Moisioon (2017) ja esittävät, että käynnissä oleva 
kaupungistuminen linkittyy ”valtioiden ja alueiden talous-
kasvua vauhdittaviin poliitikkoihin ja haluun kytkeä Suomi 
vahvasti kansainväliseen tietointensiiviseen talouteen – kaupun-
kiseutujensa kautta” (Koste ym. 2020, 3). He painottavat kau-
punkeihin, niiden infrastruktuuriin ja kiinteistöihin suun-
tautuvat investoinnit keskeisenä talouskasvun lähteenä ja 
työllistäjänä painottaen, että ”(n)äitä kasvun tekijöitä voidaan 
ohjata varsin suorilla poliittisilla toimilla (kaavoitus, julkiset 
investoinnit) verrattuna moneen muuhun alaan” (Koste ym. 
2020, 3). He jatkavat esittämällä, että ”(n)äin ollen kaupun-
gistuminen itsessään ja siihen liittyvä rakentaminen on merkit-
tävässä roolissa tämän hetken kasvupolitiikassa” (Koste ym. 
2020, 3). Rajaniemi esittää talousjärjestelmän kääntyneen 
ympäristön käytön suhteen päinvastaiseksi agraaliyhteis-
kunnasta moderniin yhteiskuntaan siirryttäessä: siinä missä 
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agraaliyhteiskunnassa ympäristön voidaan ajatella asetta-
neen puitteet taloudelliselle toiminnalle, voidaan talous-
järjestelmän ajatella asettavan raamit ympäristön käytölle 
modernissa yhteiskunnassa (Rajaniemi 2006). 

Jatkuvan kasvun oikeuttaminen ja ongelmat 

Kosunen tuo esiin Raworthiin (2018) viitaten, että kas-
vuun pyrkiminen perustuu ajatukseen, jossa kasvu johtaisi 
automaattisesti haluttuun kehitykseen, kuten esimerkiksi 
sosiaaliseen hyvinvointiin ja ympäristönsuojelun tason nou-
suun (Kosunen 2021, 15; ks. myös Ravorth 2017). Kosunen 
edelleen jatkaa Rajaniemeen (2006) ja Raworthiin (2018) 
viitaten, että tällöin kasvusta tulee tavoite sen sijaan, ”että 
se olisi työkalu muiden tavoitteiden saavuttamiseen” (Kosunen 
2021, 15; ks. myös Rajaniemi 2006, 170–172; Raworth 2017). 
Taustalta voidaan tunnistaa kyseenalaistettu käsitys, jossa 
hyvinvointi voidaan määritellä taloudellisin termein ja 
talouskasvu nähdä avaimena sen saavuttamiseen. Perus-
teena on esimerkiksi talouskasvun myötä saavutettava 
korkeampi tulotaso, joka merkitsee “lisää vaihtoehtoja, 
rikkaampaa elämää ja parempaa elämänlaatua niille, jotka 
pääsevät näistä tuloista nauttimaan”. (Jackson 2011, 25–26). 
Kosunen esittää jo mainittuun Rydiniin (2013) vedoten, että 
tätä näkemystä hyödynnetään myös yhdyskuntasuunnit-
telussa: ”(k)ansalaisten halukkuus maksaa enemmän uudesta 
kaupunkitoiminnasta kuin vanhasta osoittaa, että uusi toiminta 
on parempaa ja yhteiskunnallisesti haluttavampaa” (Kosunen 
2021, 16; ks. myös Rydin 2013, 35–41).  

Kosunen kritisoi kuitenkin edelleen Rydiniin (2013) 
viitaten, että taloudellisen katsannon taakse jää hinnoit-
telemattomia asioita, kuten arjen laatu, ympäristön 
kauneus tai ympäristönsuojelu, joita ei välttämättä 
huomioida yhdyskuntasuunnittelussa (Kosunen 2021,16; 
ks. myös Rydin 2013, 40–41) Tallaisiin asioihin, jotka voivat 
jäädä tarkastelun ulkopuolelle, voitaisiin laskea mielestäni 
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myös luonnon diversiteetin ja muiden eliölajien aito huomi-
oiminen. Kaupunkisuunnittelun teorian historiasta onkin 
tunnistettu rationalistinen toimintamalli, jossa asioiden 
merkitys suunnitteluprosessissa voi ylipäänsä määräytyä 
mitattavuuden kautta: tieteellisesti mitattavaksi soveltuvat 
asiat, kuten liikennevirrat, voivat nousta keskeisempään 
rooliin kuin vaikeammin mitattavat asiat, kuten vaikkapa 
ympäristön kauneus (Taylor 1998, 69). Tällöin keskeistä 
onkin pohtia, mitä asioita prosessissa mitataan. Rydin onkin 
esittänyt, että talouskasvuriippuvainen suunnittelu vaatii 
sääntelyn valvontaa tuottaakseen sosiaalisia ja ympäristöl-
lisiä etuja (Rydin 2013). 

Jatkuvaan kasvuun pohjaava talous pyrkii voittojen 
maksimoimiseksi jatkuvaan tehokkuuden parantamiseen 
(Jackson 2011, 84, 116–117, 118–119). Kosunen tuo esiin näkö-
kulman pohjaten mainittuihin Jacksoniin (2011) ja Rawor-
thiin (2018), jossa kansantalouden näkökulmasta tehokkuus-
hyödyn voidaan ajatella luovan positiivisen kasvun kierron: 
”kasvavassa taloudessa ihmisillä on enemmän rahaa ostaa 
tuotteita, mikä lisää hyödykkeiden kysyntää ja siten työvoiman 
tarvetta” (Kosunen 2021, 16; ks. myös Jackson 2011, 84–86, 
113–121; Raworth 2017, 63–66). Kuitenkin supistuvassa 
kontekstissa talouden tilanne voi olla taantuva (esim. Raja-
niemi 2006; VM 2020), jolloin tämä kierto voikin muuttua 
negatiiviseksi. Syystä riippumatta talouskasvun hidastu-
minen voi käynnistää kierteen, jossa vastaavasti työttömyys 
kasvaa ja tuotteiden kysyntä laskee. Julkisessa taloudessa 
tämä kehitys lisää menoja ja samalla laskee verotuloja voiden 
johtaa esimerkiksi julkisten palvelujen heikentymiseen, mikä 
voi taas johtaa hyvinvoinnin laskuun. Tallainen kehitys 
voi lopulta uhata yhteiskunnan vakautta. Tähän kiertoon 
voidaan päätyä myös liiallisen tehokkuuden ja tuottavuuden 
parantamiskehityksen kautta sen johtaessa lopulta työttö-
myyden kasvuun, kun tuotantoon tarvitaan yhä vähemmän 
työntekijöitä. (Jackson 2011, 84–86; Raworth 2017, 66; ks. 
myös Kosunen 2021) Kosunen hahmottelee Rydiniin (2013) 
nojaten positiivisen kasvun kierron ajattelumallin yhteyden 
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yhdyskuntasuunnitteluun:  
“Tästä näkökulmasta katsottuna kaupunkikehitys, kun se 

ymmärretään uusien rakennusten rakentamiseksi ja niiden mukana 
syntyväksi uudeksi kaupunkitoiminnaksi, luo uusia työpaikkoja, palve-
luita ja taloudellista toimintaa ja edistää siten positiivisen kasvun kier-
teen syntymistä” (Kosunen 2021, 16; ks. myös Rydin 2013, 41–43).  

Tästä kasvun kierron mallista on kuitenkin löydetty auk-

koja: se ei esimerkiksi ota huomioon energiaa ja materiaaleja, 
joihin talouden toiminta perustuu eikä yhteiskuntaa, jossa 
toiminta tapahtuu. (Raworth 2017, 66) Kasvun ei nähdä 
olevan nykymuodossaan kestävällä pohjalla ympäristölli-
sistä eikä sosiaalisista näkökulmista. (Jackson 2011; Raworth 
2017) Näkökulma kasvun kierron aukoista yhdistyy mieles-
täni Emilia Rönkön tutkimuksessaan esiin tuomaan Ernst 
Cassirerin (1968) ajatukseen modernin ihmisten taipumuk-
sesta rationalisoida ja lokeroida asioita. Rönkkö tuo esiin 
Cassireriin viitaten, että rationalisoinnin ja lokeroinnin on 
nähty johtaneen esimerkiksi ihmisen ja luonnon vastakkain-
asetteluun sekä tiedon eriytymiseen ja pirstaloitumiseen. 
(Rönkkö 2012, 12–13, 42) “Ajatus siitä, että ihminen asettuu 
luonnon yläpuolelle, on näkynyt myöskin suunnitteluperinteessä 
ja siihen liittyvässä tiedon tuottamisessa” (Rönkkö 2012, 13). 

Myös ajatusta siitä, että talouskasvu lisäisi aina 
ihmisten hyvinvointia, kyseenalaistetaan yhä enemmän. Esi-
merkkinä on käytetty bruttokansantuotetta, minkä kasvu 
on todettu parantavan merkittävästi ihmisten hyvinvointia 
maissa, joissa vuotuiset tulot henkeä kohti ovat alhaiset. 
Kuitenkin tilanteessa, jossa asukasta kohden laskettu tulo-
taso nousee tietyn kynnyksen yli, on näyttänyt siltä, että 
bruttokansantuotteen kasvu ei enää juurikaan lisää ihmisten 
tyytyväisyyttä elämäänsä. (esim. Jackson 2011; 61–63; ks. 
myös Kosunen 2021, 17). Bruttokansantuotetta hyvinvoinnin 
mittarina onkin kritisoitu muun muassa sen perusajatuk-
sesta hyödyllisyydestä arvon mittana ja siitä, että se ei ota 
huomioon markkinoiden ulkopuolella tuotettavia palveluita 
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ja vapaaehtoistyötä tai kielteisiä tekijöitä, kuten saastumista 
(Jackson 2011, 61–62). “Lisäksi on havaittu kasvun hyötyjen 
jakautuvan epätasaisesti yhteiskunnassa johtaen taloudelliseen 
epätasa-arvoon ja yhteiskunnallisiin jännitteisiin” (Kosunen 
2021, 17; ks. myös Jackson 2011, 27; Raworth 2017, 164–173). 
Yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa Kosunen luottaa edel-
leen Rydiniin (2013) tuodessaan esiin näkemyksen, minkä 
mukaan ”kasvuriippuvainen suunnittelu voi vahvistaa talou-
dellista eriarvoisuutta sen periaatteen ollessa korvata olemassa 
olevat kaupunkitoiminnot toimilla, joista ihmiset ovat valmiita 
maksamaan enemmän”. Tällöin kaupunki voi kehittyä 
suuntaan, mikä vastaa paremmin toimeentulevien 
kaupunkilaisten tarpeita pienituloisten asukkaiden 
tarpeiden ollessa vaarassa jäädä huomiotta. (Kosunen 
2021, 17; ks. myös Rydin 2013, 115–120)  

Talouskasvuun liittyvään kritiikkiin liitetään yleensä 
myös sen suhde rajalliseen maapallon kantokykyyn: ”rajaton 
kasvu ei mahdu rajalliselle planeetalle” (Douthwaite 1992, 
172–192, Rajaniemi 2006, 56 mukaan). Kasvuriippuvainen 
yhteiskunta on nähty ongelmallisena sosiaalisen epäta-
sa-arvon lisäksi esimerkiksi juuri rajallisten luonnonvarojen 
ja ekologisten rajojen vuoksi. Ihmiskunnan toiminta on 
jo johtanut vakaviin ekosysteemiin ja ilmastoon liittyviin 
ongelmiin ja luonnonvarojen hyödyntäminen ylittää pian 
planeetan rajat. (Jackson 2011; Raworth 2017; ks. myös 
Kosunen 2021). Tähän liittyy olennaisesti myös yhdyskun-
tasuunnittelu, sillä Sitran mukaan pelkästään rakennukset ja 
rakentaminen vastaavatkin jo noin 40 prosentista kaikesta 
energiankulutuksesta ja päästöistä. Huomioitavaa tässä 
on erityisesti yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta, että 
esitettyyn 40 prosenttiin ei sisälly liikenteestä aiheutuvia 
päästöjä. (Sitra 2022) 

Ratkaisuksi ja kasvuriippuvaisuuden oikeutukseksi 
on esitetty muun muassa vihreän kasvun konseptia, joka 
toki sekin on saanut myös kritiikkiä osakseen. Vihreän 
kasvun konseptin mukaan yhdyskuntasuunnittelun tasolla 
esimerkiksi uuteen rakennettuun ympäristöön sijoitta-
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minen voidaan nähdä vihreämpään tulevaisuuteen sijoitta-
misena uusien rakennuksien ollessa energiatehokkaampia 
kuin vanhat (Rydin 2013, 71–72; ks. myös Kosunen 2021) 
tai sillä, että teknologian kautta ylipäänsä kasvu voitaisiin 
irtikytkeä kielteisistä ympäristövaikutuksista (Jackson 
2011, 89, 99–100). Kuitenkin tällä hetkellä irtikytkentään 
keskeisesti vaikuttavien tekijöiden suhde ei tue tätä toi-
vottua kehitystä: maapallon väestön ja tulotason kasvu 
on huomattavasti nopeampaa kuin teknologian kehitys, ja 
todellisena riskinä on, että irtoamista ei voida saavuttaa 
ennen kuin planeetan rajat ylitetään (Jackson 2009, 99–105; 
ks. myös Kosunen 2021). On myös esitetty, että ylipäänsä 
energiatehokkaamman rakentamisen hyödyt realisoituvat 
liian myöhään ja vanhan rakennuskannan korjaaminen on 
useissa tilanteissa päästöjen näkökulmasta parempi ratkaisu 
(Huuhka ym. 2021), ja että uudet energiatehokkaat asunnot 
ovat vähentäneet hiilijalanjälkiä ulommilla kaupunkialueilla, 
mutta eivät sisemmillä kaupunkialueilla (Ottelin ym. 2015).  

Ongelmaksi on myös esitetty talouskasvuriippu-
vaisen yhdyskuntasuunnittelun toimivuus supistuvassa tai 
taantuvassa kontekstissa. Huolimatta kasvuriippuvaisen 
yhdyskuntasuunnittelun mahdollisuuksista tuottaa sosiaa-
lista hyvinvointia ja ympäristöhyötyjä kasvun kontekstissa 
on huomioitava, että talouden kasvu jakautuu epätasaisesti 
esimerkiksi paikkakuntien välillä ja taloudellisen kasvun 
jatkuvuus on epävarmaa (esim. Rydin 2013; Janssen-Jansen 
2013; Kosunen 2021). Esimerkiksi Jansen-Janssen ja Rydin 
ovat esittäneet, kuinka talouskasvuun perustuva yhdys-
kuntasuunnittelu ja kiinteistökehittäminen ovat varsin 
epärealistisia tapoja kehittää ympäristöä talouden las-
kusuhdanteessa ja paikoissa, jossa kasvua ei ole realistisesti 
näköpiirissä tulevaisuudessa (Jansen-Janssen 2013; Rydin 
2013). Jansen-Janssen kuvaa nopeiden voittojen tavoittelun 
hallitsevan yhdyskuntasuunnittelua pidemmän aikavälin 
strategisten tavoitteiden tai alueellisen eheyden sijaan (Jan-
sen-Janssen 2013). Voidaankin yhteen vetäen esittää, että 
talouskasvuun pohjautuva yhdyskuntasuunnittelu on 
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haasteellinen supistuman ja taantuman kontekstissa 
johtuen esimerkiksi sekä sen kykenemättömyydestä 
ohjata kehitystä ilman talouskasvua että sen luonteesta 
pohjata päätöksenteko kilpailullisuuteen ja taloudelli-
siin näkökulmiin sosiaalisten näkökulmien tai yhdys-
kuntarakenteen pitkän ajan kestävyyden sijaan. (ks. 
esim. Jansen-Janssen 2013) 

Huomioitavaa on, että kasvuriippuvainen yhdys-
kuntasuunnittelu kuitenkaan ei välttämättä omaa muita 
keinoja suhtautua supistumiseen kuin pyrkimällä kasvuun 
(Rajaniemi 2006). Talouskasvuun perustuvaa kaupunkipo-
litiikkaa käytetään mahdollisesti ilman kriittistä tarkastelua 
siitä, sopiiko toimintatapa erilaisiin markkinakonteksteihin 
(Jansen-Janssen 2013; Rydin 2013; Kosunen 2021). Esimer-
kiksi Euroopassa täydennyskehittämisen hankkeita vii-
västyy ja peruuntuu johtuen kaupunkien maa- ja kiinteistö-
markkinoiden häiriintymisestä muun muassa yhä enemmän 
säätelemättömien yksityisten rahoitusresurssien vuoksi ja 
julkisten menojen supistamisesta taantuman ja velan vuoksi 
(Jansen-Janssen 2013).  

Edellä avattua taustaa vasten on lisäksi huomionar-
voista yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa havaita kapita-
lismin aatteellisena perustana pidetyn liberalismin puh-
taimmillaan karttavan suunnittelua. Laajasti yhteiskunnan 
kehitystä ohjaavan yhteiskuntasuunnittelun historiaan on 
jo 1700-luvun loppupuolelta lähtien sisältynyt keskeisesti 
tasapainottelu liberalistisen spontaanin, itsemääräytyvän ja 
suunnittelua karttavan yhteiskuntakäsityksen sekä säännös-
tellyn, valvotun ja suunnitellun yhteiskunnan välillä. (Haimi 
2000) 

Myös yhdyskuntasuunnittelu on suunnittelua ja sen 
voidaan sanoa siinä mielessä olevan ristiriidassa puhtaan 
liberalistisen ideologian kanssa. Esimerkiksi Tim Brindley, 
Yvonne Rydin ja Gerry Stoker kuvasivat 1980-luvulla Bri-
tanniassa tapahtunutta yhdyskuntasuunnittelun hiipumista 
nostaessaan esiin, kuinka uusliberalismiin yhdistetyn Mar-
garet Thatcherin hallituksen sanottiin hylänneen suunnit-
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telun vuonna 1979 (Brindley ym. 1996, 1). Uusliberalistisesta 
näkökulmasta julkinen kaupunkisuunnittelu voidaankin 
isoin osin nähdä markkinamekanismien vääristämisenä ja 
siten uhkana yksityisen kaupunkikehittämisen motivaatiolle 
(Sager 2011, 149). Libertaristisen oikeudenmukaisuuden 
mukaan muodostuvan kaupungin on kuvattu koostuvan laa-
jasti yksityisomistuksessa olevista tonteista minimaalisilla 
julkisilla tiloilla ja mahdollisimman vähällä julkisella ohjauk-
sella maankäytön suhteen (Schmitt & Hartmann 2016). 
On myös tunnistettu, että yksityiset kiinteistökehittäjät 
toivovat perinteiseen maankäytön ohjaukseen kevennystä ja 
joustavuutta (Mäntysalo ym. 2011).  

Yvonne Rydin on tuonut esiin, että “(s)uunnittelukeskus-
teluilla on ollut taipumus juurtua kaksijakoisuuteen, tyypillisesti 
kehitysmyönteisten ja -vastaisten tai sääntelyä kannattavien ja 
vastustajien välillä” (Rydin 2013, 13). Tätä ajattelua löytyy 
myös tästä työstä, vaikka näkökulman riittävyyttä on myös 
kyseenalaistettu (esim. Valtonen 2019). Rydinin mukaan 
keskusteluissa korostuu näkemykset keskittyen kehittämi-
seen liittyvään vapaaseen tai rajoitettuun maan luovutta-
miseen sekä katsannot, jotka kuvaa suunnittelun historiaa 
keskittyen erilaisiin aikakausiin sääntelyn suhteen: on 
tunnistettavissa siirtymisiä enemmän ja vähemmän sään-
telyä painottavien aikojen välillä. Rydin kuitenkin esittää, 
että kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun tunnistami-
seksi on huomattava, että jotta kasvuriippuvainen suun-
nittelu on tuloksia tuottava, sen tulee sitoutua sekä mark-
kinoiden kehittämisen edistämiseen että sääntelyvaltaan 
tuottaakseen yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä hyötyä. 
Hänen mukaansa “(n)äistä tulee jännitteitä vasta, kun näiden 
sosiaalisten ja ympäristöhyötyjen laajuus uhkaa markkinoiden 
kehityksen kannattavuutta” (Rydin 2013, 14). 

Tutkimuskysymykseni TK1, miten yhdyskuntasuun-
nittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, kannalta voidaan näin 
ollen yhteenvetää olevan keskeistä, kuinka talouskasvua 
itsessään on nähty käytettävän oikeutuksena ja tavoit-
teena yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 
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myös esitetty myös voivan olla riippuvainen taloudellisesta 
kasvusta olettaen talouskasvun ohjaavan markkinavetoista 
kehitystä haluttuun suuntaan. Voidaan lisäksi esittää, että 
talouskasvuun pohjautuva yhdyskuntasuunnittelu on 
haasteellinen supistuman ja taantuman kontekstiin johtuen 
esimerkiksi sekä sen kykenemättömyydestä ohjata kehitystä 
ilman talouskasvua että sen luonteesta pohjata päätöksen-
teko kilpailullisuuteen ja taloudellisiin näkökulmiin sosi-
aalisten näkökulmien tai yhdyskuntarakenteen pitkän ajan 
kestävyyden sijaan (ks. esim. Jansen-Janssen 2013).

Yhdyskuntasuunnittelu ei ole talouskasvusta ja 
kapitalismista tai yhteiskunnallisesta kehityksestä irrallista 
toimintaa. Talouskasvun ja yhdyskuntasuunnittelun suhteen 
tarkastelu luo samalla pohjaa suunnittelun lähestymis-
tapojen tarkastelulle luvussa 4. Seuraavaksi tarkastelen väes-
tönkasvun ja yhdyskuntasuunnittelun suhdetta.
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3.2. Väestönkasvu ja yhdyskuntasuunnittelu  

Kuten edellä, kasvulla yhdyskuntasuunnittelussa voidaan 
viitata taloudelliseen kasvuun, mutta myös väestönkasvuun, 
kuten usein esimerkiksi kuntien kasvuluokitteluissa7 (esim. 
MDI:n kaupunkien kasvuluokitukset). On huomionarvoista, 
että ”(k)aupunkien kasvua ja taantumista pitkällä aikavälillä 
tutkivassa kirjallisuudessa väestönmuutosta on pidetty yksinker-
taisena mittarina kaupunkimuutoksen osoittamiseen” (Beau-
regard 2009; Turok & Mykhnenko 2007; Wolff & Wie-
chmann 2018, Kosunen 2021, 21, mukaan). Väestönkasvu on 
toiminut suomalaisten kaupunkien mittarina strategisessa 
maankäyttösuunnittelussa kaupungin eri osien kehityksen 
ennakoimisessa (esim. Ryhänen 2006a; Rajaniemi 2006; 
Kosunen 2021).  

Väestönmuutoksella on tunnistettu edelleen olevan 
yhteys talouden muutokseen sekä sen syynä että seurauk-
sena (Kosunen 2021, 21; ks. myös. Turok & Mykhnenko 
2007). Väestöltään supistuvissa kunnissa vähenevä väestön-
kehitys yhdistetäänkin ymmärrettävästi taloudelliseen taan-

7 Alueellista kehitystä 
on kuitenkin mitattu 
myös ottamalla 
tarkasteluun useam-
pia mittareita (esim. 
MDI:n kuntien laaja 
kehityskuva).

8 vrt. talouden 
negatiivinen kierre 
kohdassa 3.1.
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tumaan: väkimäärän vähenemisen lisäksi väestö usein myös 
ikääntyy johtaen ikärakenteen muutoksiin, jolloin kunnissa 
veronmaksajien määrä vähenee ja huoltosuhde heikkenee 
(esim. von Bruun 2005; Hentilä ym. (toim.) 2006; Rajaniemi 
2006; Taegen ym. 2020; VM 2020). Kuntatalouden osalta 
heikoimmassa asemassa olevat kunnat ovat asukasluvultaan 
pieniä ja työikäisen väestön osalta supistuvia (Jauhiainen & 
Huovari 2013). 

Kehitykseen voi liittyä lisäksi erilaisten toimijoiden 
väheneminen kunnasta johtaen esimerkiksi työttömyyden 
lisääntymiseen8 (esim. von Bruun 2005; Hentilä ym. (toim.) 
2006; Rajaniemi 2006; Taegen ym. 2020; VM 2020). Oulun 
yliopiston KaSuKat –tutkimushankkeessa kiinnitettiin 
huomiota myös supistumisesta aiheutuvien ongelmien 
keskittymiseen erityisesti elinkeinorakenteeltaan yksipuoli-
siin alueisiin, joiden on vaara ajautua noidankehään. Tällöin 
“väestön väheneminen kiihdyttää elinkeinorakenteen yksipuo-
listumista, mikä puolestaan heijastuu työllisyyteen ja edelleen 
julkisiin palveluihin”. (Hentilä & Jauhiainen 2009, 51)  

Valtiovarainministeriön mukaan 2000-luvuilla kuntien 
väliset erot ovat kasvaneet erityisesti väestörakenteen 
muutosten seurauksena. Valtionvarainministeriö nostaa 
laatimassaan vuoden 2020 kuntien tilannekuvassa esiin 
kuntien vahvan itsehallinnon ja jännitteisen roolin osana 
julkista hallintoa ja taloutta sekä kuntien eriytymiskehi-
tyksen suhteessa itsehallintoon. Valtiovarainministeriön 
mukaan väestömäärän ja väestörakenteen muutokset sekä 
niiden epäsymmetria aiheuttavat muutoksia muun muassa 
kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuihin, 
taloudelliseen kantokykyyn sekä lisäksi esimerkiksi kunnan 
sosiaaliseen pääomaan, yhteisöllisyyteen ja paikallisidenti-
teettiin. (VM 2020) 

“Suomessa on paljon kuntia, jotka ovat negatiivisen kehityksen 
kierteessä: väestö vähenee ja ikääntyy, asutus harvenee, tulotaso on 
alhainen ja työttömyysluvut korkeita. Kasvukeskuksiin muuttavat ovat 
yleensä hyvätuloisempia, koulutetumpia ja terveempiä kuin kuntaan 
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jäävät asukkaat. Muuttajat vievät mennessään kunnallisverotulot ja 
valtionosuuksia, mutta yleensä vähemmässä määrin menoja. Kunnan 
menot jäävät entistä pienemmän maksajajoukon kustannettavaksi. 
Väestön vähentyessä palvelujen järjestämisen edellytykset heikkenevät, 
ja pidemmällä aikavälillä myös rakennuskantaa jää vajaakäytölle 
tai kokonaan ilman käyttöä. Tällaisessa kierteessä olevan kunnan 
talouden kantokyky heikkenee koko ajan.” (VM 2020, 21) 

Tällä hetkellä kuntien, maakuntien ja alueiden sekä val-
tioiden välillä voidaan nähdä olevan kilpailuasetelma, jossa 
kilpaillaan ihmisistä, toimijoista ja yleensäkin pärjäämisestä. 
(esim. Ryhänen 2006a; Mönkkönen 2006a; Rajaniemi 2006; 
Moisio 2012; MDI 2021). Kilpailu esitetään myös osaksi uus-
liberalismia: “(k)ilpailu niin yksilöiden, yritysten kuin alueiden 
(kaupunkien, seutukuntien, maakuntien, valtioiden) välillä 
on perushyve” (Harvey 2008, 82). Kuitenkin kuntien väes-
tönkasvun tavoittelussa huomionarvoista on, että valtion 
väestökehityksen kääntyessä laskuun (Tilastokeskus 2022), 
kunnan tulomuuton tavoittelu syntyy kilpailusta muiden 
kuntien asukkaista tai maahanmuuttajista (Aro 2019b; Soi-
ninvaara 2019).  

Haasteellista kilpailun kannalta väestöllisesti supis-
tuvan kunnan osalta on lisäksi, että supistumiseen liitetään 
negatiivisia mielleyhtymiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi 
hiljenevään ympäristöön tai palvelujen vähenemiseen, sekä 
mahdollisesti turvattomuuden tunteita liittyen tulevai-
suuden epävarmuuteen (Rajaniemi 2006). Supistuvassa 
kehityksessä kunnan vetovoimaisuus asuinpaikkana voi 
heiketä ja sen imago muuttua (Mönkkönen 2006a; Taegen 
ym. 2020). Kuntien voikin olla vaikeaa myöntää vallitseva 
tilanne ja samalla kasvun tärkeyteen voidaan takertua 
(Mönkkönen 2006a; Rajaniemi 2006; Tintera 2019). Taus-
talla voi näkyä jo esiintuotu ajatus, jossa kasvu nähdään 
tekijänä, joka pelastaa kaupungit tai kunnat romahduksesta 
(Beauregard 2003, 7). Toisaalta, jos supistumiskehitykseen 
ei reagoida ja esimerkiksi olevaa kulttuuriympäristöä vaalita, 
on vaarana että supistumiskehitys voi uhata elinympäristön 



77

laatua, jossa se “menettää olennaisen itsestään saamatta kuiten-
kaan tilalle mitään arvokkaaksi koettua” (Mönkkönen 2006b, 
33). 

Keskeistä yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta on, 
että se on Suomessa ilmentynyt usein uuden ympäristön 
suunnitteluna9 perustuen väestönkasvuun (Rajaniemi 
2006) ja ylipäätään painottuen ohjaamaan suunniteltavan 
yhdyskunnan fyysisen ja taloudellisen kasvun tilallista jär-
jestymistä (Mäntysalo 2006, 80; ks. myös Taegen ym. 2020, 
12). Usein yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvuus tulee 
esiin matalan kasvun tai supistumisen kontekstissa vähin-
täänkin kasvuun pyrkimisenä (Rajaniemi 2006; Kosunen 
2021). Fyysisen ympäristön muutoksia voidaankin ainakin 
näennäisesti mitata määrällisesti kasvaviksi (Rajaniemi 
2006, 193). Yhdyskuntasuunnittelua onkin voitu lisäksi 
käyttää välineenä kaupunkien välisessä kasvukilpailussa 
(Rajaniemi 2006; Mäntysalo ym. 2011; Ryhänen 2006a). 

Väestönkasvun ja yhdyskuntasuunnittelun suhteeseen 
liittyy keskeisesti myös väestöennusteet. Väestöennusteet 
ovat toimineet eräänlaisena perustana työlle yhdyskunta-
suunnittelussa etenkin yleiskaavatasolla ja samalla myös 
suunnitelmat itsessään voidaan nähdä ennusteena tai odo-
tuksena tulevaisuudesta. Väestöennusteet ovat kuitenkin 
etenkin 1960-luvulla olleet hyvin kasvuoptimistisia (Han-
konen 1994; Rajaniemi 2006) ja on esitetty, että myös niitä 
on voitu käyttää keinona houkutella asukkaita (Rajaniemi 
2006, 148–149). Kiinnostavaa on, että Ympäristöministeriön 
asettama työryhmä on 2000-luvun alussa esittänyt, että 
Suomen yhdyskuntarakenne on suunniteltu ja rakennettu 
huomattavasti silloista väestömäärää suuremmalle väestölle 
(Pidot-työryhmä 2002, 38).  

On myös esitetty, että kaupunkisuunnittelijoiden 
tehtävänä olisi nimenomaan muodostaa edellytykset 
kaupunkien tulevalle kasvulle (esim. Haila 2002, 94; ks. 
myös Rajaniemi 2006, 144). Väestönkasvu on ollut itsestään 
selvä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohta ja kuten jo 
esitetty, kaavoittajan rooli on esitetty näyttäytyneen kes-

9 Samalla on huomat-
tava, että Suomessa 
on myös tehty esi-
merkiksi yhdyskunta-
rakenteen eheyttämi-
seen ja tiivistämiseen 
tähtäävää suunnitte-
lua sovittaen uutta 
olemassa olevaan 
yhdyskuntarakentee-
seen (esim. Koskiaho 
2000, Soudunsaari 
2006, 44, mukaan; 
ks. myös Kosu-
nen 2021), mutta 
myös tässä voi olla 
taustalla väestön-
kasvun tavoittelu ja/
tai kasvavan väestön 
sijoittumisen suunnit-
telu (vrt. esimerkiksi 
Oulun ja Helsingin 
kaupunkisuunnittelu; 
ks. myös Kosunen 
2021; Jansen-Janssen 
2013). Eheyttämisen 
teemaa yhdyskunta-
suunnittelussa on tut-
kinut esimerkiksi Sari 
Hirvonen-Kantola 
väitöstutkimukses-
saan Eheyttäminen, 
kestävä kehittely ja 
yhteyttäminen: Inte-
groivaa kaupunkikehit-
tämistyötä Vantaalla 
(2013). Myös valta-
kunnalliset alueiden 
käytön tavoitteet 
nostavat esiin yh-
dyskuntarakenteen 
eheyttämisen ja sen 
merkityksen ilmas-
tonmuutoksen hillit-
semisen sekä yhdys-
kuntien toimivuuden 
ja taloudellisuuden 
kannalta (Valtioneu-
vosto 2017).  
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kittymisenä kasvun ohjaamiseen ja rajaamiseen tilallisesti 
(Mäntysalo 2006, 80). Suunnittelu voidaan kuitenkin nähdä 
niin tulevan kehityksen ennustamisena kuin tulevaisuuteen 
vaikuttavien valintojen tekemisenä, ja “(e)nnen kuin suunni-
tellaan tulevaa, täytyy lähtökohtien lisäksi tunnistaa ne tekijät, 
joiden luomalle perustalle tulevaisuutta voidaan rakentaa” 
(Mönkkönen 2006a, 75). 

“Tulevaisuuden suunnittelun ja strategioiden tulisi aina perustua 
nykyiseen tilanteeseen ja olemassa oleviin resursseihin. Usein näyttää 
kuitenkin olevan vaikeaa päästä edes siihen tilanteeseen, että supistu-
miskehitys sekä tunnistetaan että tunnustetaan. Järkevä suunnittelu 
supistuvassa kunnassa ei ole mahdollista ennen kuin supistumiskehi-
tyksen olemassaolo tunnistetaan ja tunnustetaan, ja ennen kuin edes 
joitakin sen syistä tai seurauksista tiedostetaan.”  
(Mönkkönen 2006a, 75) 

 
Väestöllisen supistumisen huomioiva yhdyskuntasuunnittelu 

Kuitenkaan supistuvaan kontekstiin sopivaksi esitetyt yhdyskuntasuunnittelun 
keinot eivät ole suoranaisesti kytköksissä väestön kasvuun tai sen tavoitteluun. 
Kiinnostavaa on, että olennaiseksi supistuvassa tilanteessa olevan alueen kehityk-
sessä on esitetty muun muassa olevan fyysisen ympäristön sopeuttaminen olevalle 
asukasmäärälle sopivaksi, mikä voi tarkoittaa jopa fyysisen rakennetun ympäristön 
supistamista, kuten reuna-alueiden purkamista ja maisemointia (Pidot-työryhmä 
2002; Raatikainen 2004; Hentilä, ym. (toim.) 2006; Tintera 2019; Taegen ym. 2020). 
Tärkeäksi fyysisen ympäristön asukasmäärälle sopeuttamisen lisäksi tai siihen liit-
tyen on esitetty esimerkiksi asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen sekä painotus 
elinympäristön laadullisiin tekijöihin ja erityisesti keskusta-alueeseen, jossa tilojen 
selkeä rajaus ja esteetön kävely-ystävällinen ympäristö sekä paikallisen identiteetin 
tunnistaminen ja vahvistaminen on esitetty keskeiseksi (ks. esim. Etelä-Savon maa-
kuntaliitto 2019; Tintera 2019; Taegen ym. 2020).  

Supistuvassa kontekstissa ympäristön kehittämisen välineinä voi toimia 
esimerkiksi kunnan yleiskaava, rakennusten purkaminen, aktiivinen asuntopoli-
tiikka, vanhan rakennuskannan restaurointi ja julkisen kaupunkitilan elvyttäminen 
ja aktivointi, joissa tärkeiksi nousevat avoimet ja julkiset prosessit (Tintera 2019). 
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EkoSuKat –hankkeen loppuraportissa tulee myös ilmi tarve 
huomioida muutoksissa sosiaalinen kestävyys, ja erityisesti 
suurissa muutoksissa asukkaiden osallistaminen ja yhteistyö 
nostetaan tärkeäksi: “Kun asukkaat itse osallistuvat suunnitte-
luun ja kokevat hyötyvänsä, muutoksia ei vastusteta” (Ryhänen 
2006a, 22). Keskeistä onkin yhteistyö ja erilaisten näkökul-
mien huomioiminen ottamalla kehittämisprosessiin niin 
kunnan virkamiehiä, poliittisia päättäjiä, asukkaita, yrityksiä 
ja järjestöjen edustajia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita 
(Taegen ym. 2020, 62).  

Supistuva kehitys muodostaa usein tyhjilleen jääviä 
rakennuksia ja olemassa oleva rakennuskanta voidaan 
esittää itsessään resurssina, mutta myös haasteena (ks. esim. 
Rajaniemi 2006; Mäntysalo 2006; de Vocht 2019; Tin-
tera 2019). Mahdolliseen rakennusten purkamiseen liittyy 
luonnollisesti paljon kysymyksiä liittyen esimerkiksi niin 
ylläpidon tai purkamisen kustannuksiin, alueen rakenteel-
liseen eheyteen, paikalliseen identiteettiin ja kulttuurihis-
toriaan (Mäntysalo 2006, 81; ks. myös Tintera 2019) kuin 
ilmastokriisin kontekstissa luonnonvarojen käyttöön ja 
päästöihin. Olevan rakennuskannan hyödyntäminen onkin 
odotettavissa olevan rakentamisen kentällä yleisesti ilmasto-
syistä vastaantuleva realiteetti (ks. esim. Huuhka ym. 2021). 
Vaikka rakennuksille tulisi ensisijaisesti etsiä uutta käyttö-
tarkoitusta, voi purkaminen olla myös yhdyskuntaraken-
netta tai ympäristön laatua parantava ratkaisu ja esimerkiksi 
supistettu keskustaympäristö voi vastata paremmin olevien 
asukkaiden tarpeisiin (Mönkkönen 2006a; Tintera 2019). 
Ekologisen kestävyyden ja elinympäristön laadun on myös 
esitetty olevan suorassa yhteydessä toisiinsa (Mönkkönen 
2006b, 33).  

“Palvelujen ja työpaikkojen katoaminen, nuoren työikäisen 
väestön väheneminen ja tyhjät rakennukset ovat tekijöitä, jotka 
heikentävät taajaman elinvoimaa ja vetovoimaa.” (Taegen ym. 
2020, 55) Negatiivisiksi koetut tekijät voidaan kuitenkin 
pyrkiä kääntämään myös mahdollisuudeksi. Supistuvien 
paikkojen tyhjenevät rakennukset voivat tarjota mahdolli-
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suuden esimerkiksi asukkaiden yhteisille kohtaamistiloille, 
jotka voivat toimia paikkoina keskustelulle, lukemiselle, 
etätöille, kokoontumisille ja esitysten pitämiselle sekä 
palvelujen yhdistämiselle (Taegen ym. 2020, 56), tai mieli-
kuvituksellisille väliaikaiskäytöille (Mäntysalo 2006, 85; ks. 
myös de Vocht 2019). Elinympäristön laadullisiin tekijöihin 
painottaminen voi näkyä myös mahdollisessa rakennetun 
ympäristön supistamisessa ja rakennuksien purkamisessa, 
jolloin muodostuvan kompaktimman ympäristön on mah-
dollista kehittyä eloisaksi ja toimivaksi ympäristöksi olevalle 
asukasmäärälle (ks. esim. Mäntysalo 2006; Mönkkönen 
2006a; Tintera 2019; Taegen ym. 2020). Tärkeää olisi löytää 
tilaa asukkaiden aktiivisuudelle, innostumiselle, luovuudelle 
ja yhdessä tekemiselle (Taegen ym. 2020). Kunnan iden-
titeettiä mahdollisesti heikentävien tyhjien rakennuksien 
purkaminen voi tarjota tilaa muun muassa virkistys- ja 
viihtyisyystekijöiden kehittämiselle esimerkiksi peli- ja 
leikkikenttien, uusien puistojen ja kohtaamispaikkoina 
toimivien julkisten kaupunkitilojen tai viherympäristöjen 
ja ulkoilureittien muodossa (Mäntysalo 2006, 85; Tintera 
2019) Muutokset voi nähdä myös esimerkiksi viherympäris-
töpalveluina toimien samalla osittain korvaavina palveluina 
supistumisen myötä mahdollisesti poistuville yksityisille 
ja julkisille palveluille (Mäntysalo 2006, 85) ja näyttäytyen 
mahdollisesti uudessa valossa myös kuntien lakisääteisten 
palveluiden painopisteen muuttuessa, kun sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät maa-
kunnille (Valtiovarainministeriö 2022). Alueen rakentunei-
suuden väheneminen voi tarjota myös mahdollisuuden luon-
nonympäristöjen ennallistamiseen ja ekologisien käytävien 
lisäämiseen. (Mäntysalo 2006, 85). 

“Rakennusten purkupäätöksiä ei kuitenkaan pidä tehdä hätiköi-
dysti. Uusien ja väliaikaisten käyttöjen löytymättömyys tyhjentyneille 
julkisille, liike- ja teollisuusrakennuksille on usein enemmän kiinni 
mielikuvituksen ja monipuolisten yhteyksien puutteesta alueen eri 
toimijoihin kuin käyttötarpeiden puutteesta. Kulttuurihistoriallisesti 
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arvokkaiden puurakennusten säilyminen tyhjilläänkin monta vuosi-
kymmentä eteenpäin on usein turvattavissa vähin toimenpitein. Usein 
olennaisinta on kunnostaa rakennuksen vesikatto. Kukaan ei voi 
ennustaa, ettei nyt tyhjilleen jäävälle rakennuskannalle olisi käyttö-
tarvetta esimerkiksi 30–50 vuoden kuluttua. Tällä välin voi kuitenkin 
supistuvien kuntiemme arvokasta rakennusperintöä tuhoutua lopulli-
sesti.” (Mäntysalo 2006, 85) 

Mönkkönen korostaa EkoSuKat –hankkeen loppu-
raportissa, kuinka supistuvassa kontekstissa lähtökoh-
tana tulisikin olla oleva tilanne ja resurssit, vaikka niiden 
hahmottaminen ja kehittämisen edellytyksien tunnis-
taminen voi olla vaikeaa (Mönkkönen 2006a; ks. myös 
Jansen-Janssen 2013; Taegen ym. 2020). Hän painottaa 
myös tarvetta huomioida tavoite jatkuvuudesta liittyen niin 
“nykyisten asukkaiden hyvinvointiin, nykyisen rakenteen ylläpi-
toon ja sen sopeuttamiseen sekä säilyttämiseen” kuin kestävään 
kehitykseen (Mönkkönen 2006a 77). Myös Mäntysalo pai-
nottaa ongelmien ratkaisussa realistista kunnallispolitiikan 
otetta ja esittää supistumiskehityksen hallinnan olevan isoin 
osin tekninen ongelma, kunhan poliittinen valmius hal-
linnan välttämättömyyden tunnustamiseen olisi saavutettu 
(Mäntysalo 2006, 86). Mönkkönen kuvaa kasvuun tarrau-
tumiseen liittyviä haasteita sekä olevan rakennetun ympä-
ristön keskeisyyttä myös seuraavasti:   

“Syvälle uponnut ajattelumalli kasvusta ainoana positiivisena kehi-
tyksenä saattaakin vääristää tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuden 
kehittämisen tulisikin nykyistä enemmän pohjautua olevan vaalimiseen 
eikä uuden haalimiseen.” (Mönkkönen 2006a, 75) 

Myös Kosunen tarjoaa kiinnostavan katsontakulman 
epävarmaan kasvutilanteeseen: hän ehdottaa vaihtoehtoa, 
jossa suunnittelulla ei välttämättä pyrittäisi saavuttamaan 
ennalta määritettyä tavoitetta. Suunnittelua voitaisiin 
lähestyä koevolutiivisesti, jolloin suunnittelulla voitaisiin 
muuttaa olevaa tilannetta käynnistämällä muutos huomi-
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oiden kuitenkin, että muuttuva tilanne voi muuttaa suun-
nittelua. Synnytettyyn muutokseen voitaisiin vastata useaa 
suunnittelun lähestymistapaa soveltamalla. (Kosunen 2021) 

 Kiinnostava näkökulma on myös siinä, että keskit-
tymällä olevien asukkaiden elinympäristön laadulliseen 
parantamiseen, voivat tehdyt muutokset lisätä kunnan 
vetovoimaa mahdollisesti tulevaisuudessa:  

“Väestöltään pienenevien kuntien taajamien vetovoimatekijät saattavat 
tulevaisuudessa olla juuri niitä pienen paikkakunnan ominaispiir-
teitä, jotka ilmenevät pienmittakaavaisuudessa, kotiseudun tunnussa, 
vanhoissa rakennuksissa, hyvin hoidetuissa ulkotiloissa, viihtyisässä 
kävely-ympäristössä, päivittäin tarvittavien palvelujen saatavuudessa 
ja yhteisöllisyydessä. Tärkeintä elinvoimaisessa taajamassa on tunne 
siitä, että on jossain erityisessä paikassa.” (Taegen ym. 2020, 66) 

 
Väestönkasvuun pohjautuvan suunnittelun ongelmat 
supistuvassa kontekstissa 

Supistuvaan kontekstiin ehdotettujen yhdyskuntasuun-
nittelun keinojen jälkeen on luontevaa tuoda esiin, kuinka 
väestöllisesti supistuvassa kontekstissa rakennettuun ympä-
ristöön liittyviä haasteita aiheuttaakin muun muassa se, että 
kunnan rakennettu ympäristö on suunniteltu olevaa väestöä 
suuremmalle väestömäärälle. Tällöin rakennettu ympäristö 
muuttuu ylimitoitetuksi ja väljäksi. (esim. Pidot-työryhmä 
2002; Raatikainen 2004; Hentilä ym. (toim.) 2006; Taegen 
ym. 2020) Pienenevän asukasmäärän mukana kaupunki-
rakenne jää vajaasti käytetyksi, mikä voi näkyä esimerkiksi 
tyhjinä rakennuksina, mutta lisäksi monet muutkin infra-
struktuurin osat jäävät vähemmälle käytölle, ja muodostuva 
rakenteiden vajaakäyttö muodostaa taloudellisia, 
toiminnallisia ja ympäristöllisiä ongelmia (Raatikainen 
2004; Hentilä ym. (toim.) 2006). Onkin esitetty paradok-
saalisesti, kuinka väestömäärän vähetessä maankäyttö ei 
yleensä vähene. Samalla on verrattu supistuvaa väestönke-
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hitystä kasvavaan, jossa maankäyttö kasvaa kasvun mukana, 
mutta vastaavaa kehitystä ei tapahdu toiseen suuntaan. 
(Kroll & Haase 2010, Tintera 2019, 20, mukaan; ks. myös 
Rajaniemi 2006) 

Lähtökohtaan asettaa haasteensa myös modernis-
tisten ihanteiden mukaisesti ja kasvuoptimististen väes-
töennusteiden pohjalta toteutetut suomalaiset kaupungit 
(mm. Hankonen 1994; Rajaniemi 2006), joiden on esitetty 
eriyttäneen eri toiminnot toisistaan johtaen lähtökohtaisesti 
hyvin hajanaiseen sekä väljään rakenteeseen pohjautuen 
yksityisautoiluun (Hankonen 1994; Saarikangas 2004). 
Lisäksi yhdyskuntarakenteeseen on vaikuttanut esimer-
kiksi suomalainen 1990-luvun kaupunkipolitiikka, jossa 
ihanteeksi nousi muun muassa Yhdysvallat, josta on otettu 
mallia yksityisautoiluun perustuvien suurten ostoskes-
kusten rakentamisessa esikaupunkeihin vastaten samalla 
yrittäjien ihanteisiin (Hokkanen 2019, 91, 102). Ratkaisut 
ovat johtaneet esimerkiksi suhteellisen pitkiin välimatkoihin 
kunnan sisällä. Vaikka modernistisen kaupunkirakenteen 
perusratkaisu on perustunut useimmiten lähipalveluihin 
(Meurman 1982/1947), on yksityisautoiluun perustuvien 
ostoskeskusten (Hokkanen 2019) lisäksi muita palveluita, 
kuten kouluja, jo pitkään keskitetty isompiin yksiköihin, ja 
liikkumisen tarve ja yksityisautoilun määrä kasvanut vuosi 
vuodelta (Rehunen ym. 2018). Autoilun on 2000-luvulla 
tunnistettu lisääntyneen koko Suomessa (esim. Mönkkönen 
2006a; Rehunen ym. 2018), mutta eritysesti supistuvilla 
alueilla, jossa se on kasvanut sekä suhteellisesti että abso-
luuttisesti (Mönkkönen 2006a, 77; Mönkkönen 2006b 33). 
Kaupunkirakenteen hajautumiskehitys on kuitenkin esitetty 
taittuneen, ja täydennysrakentamisen myötä taajamat ovat 
myös tiivistyneet (Rehunen ym. 2018).  

Yksityisautoilun lisääntymisen nähdään liittyvän 
erityisesti supistumistuvassa kontekstissa yhdyskuntara-
kenteen hajautumiseen ja vajaakäyttöön sekä sitä kautta esi-
merkiksi palvelujen saatavuuteen ja tarpeettoman suureen 
energiankulutukseen heikentäen sosiaalista ja ekologista 
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kestävyyttä (ks. esim. Mönkkönen 2006b; Rajaniemi 2006; 
Taegen ym. 2020).  Mönkkönen kuvaa kehityksen kasvat-
taneen liikenneinfrastruktuurin käyttöä ja samalla muun, 
kuten asumiseen kytkeytyvän infrastruktuurin, vajaa-
käyttöä (Mönkkönen 2006a, 77). Hän kuvaa kehitystä myös 
seuraavasti:  

“Autoilun määrien kasvu aiheutuu supistuvilla alueilla muun muassa 
yhdyskuntarakenteen hajautumisesta sekä syrjäseudulla tapahtuvasta 
palveluiden keskittämisestä: asiointimatkat ovat pidentyneet merkit-
tävästi ja kasvattaneet samalla myös liikenteen aiheuttamaa kuormi-
tusta.” (Mönkkönen 2006b, 33) 

Rajaniemen tutkimuksen (2006) mukaan Raahessa 
kaupallisten ja useissa tapauksissa myös kunnallisten, palve-
lujen syntyminen kaava-alueelle on vaatinut sitä suuremman 
väestöpohjan, mitä lähemmäs kaava-alueiden suunnittelu-
ajankohta siirtyi Rajaniemen tutkimuksen ajankohtaa. ”Pal-
velujen puute johtaa maankäytölliseen yksipuolisuuteen, joka voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhdelle alueelle rakennetaan vain 
puolitoistakerroksisia omakotitaloja ja kaikki palvelut haetaan 
autolla usean kilometrin päästä kuntakeskuksesta.” Kehitys 
johtaa helposti ihmisten eriarvoistumiseen, sillä esi-
merkiksi ne, jolla ei ole autoa käytössä kärsivät eniten 
palvelujen puutteesta. (Rajaniemi 2006, 38) 

Ympäristöministeriön julkaisussa Taajamien kehittä-
minen väestöltään vähenevissä kunnissa - Elinvoimainen 
taajama –hanke tuodaan esiin keskeisten huomioiden 
liittyvän taajamarakenteeseen, palveluihin, saavutettavuu-
teen ja yhteisöllisyyteen (Taegen ym. 2020, 55). Julkaisussa 
tuodaan esiin, että taajamat ovat usein rakentuneet teiden 
varsille ja niistä puuttuu selkeä käveltävä keskusta tai se on 
tyhjenemässä palveluiden siirtyessä parempien liikenneyhte-
yksien läheisyyteen, ja, että julkisia palveluita on vähennetty 
tai keskitetty isopiin kaupunkeihin ja joukkoliikennevuoroja 
on supistettu. Julkaisun mukaan kehitys vahvistaa yksityi-
sautoilun määrää ja vaikeuttaa palvelujen saavutettavuutta 
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niiltä, jotka eivät omista tai pysty käyttämään omaa autoa. 
(Taegen ym. 2020, 55) Erityisen haastavina voidaan nähdä 
pinta-alaltaan laajat ja väestöltään pienet kunnat. Esimer-
kiksi Oulun yliopiston KaSuKat –hankkeessa tutkimuksen 
tausta ja merkitys linkittyy pohjoisen Suomen asukasmää-
rältään pieniin kuntiin, jossa haasteen aiheuttaa vähenevä ja 
vanheneva väestö yhdistettynä laajoihin alueisiin ja pitkiin 
välimatkoihin keskusten välillä (Hentilä 2009).  

Haasteensa supistuvaan kontekstiin aiheuttaa myös 
yhdyskuntasuunnittelun rooli yhtenä välineenä Suomen 
kaupunkien välisessä kasvukilpailussa. Esimerkiksi uusien 
asuinalueiden suunnittelun kautta on tavoiteltu väestön-
kasvua. (Rajaniemi 2006; Ryhänen 2006a) Kuntien toiveena 
on ollut houkutella erityisesti maksukykyisiä asukkaita 
omakotiasumisen tarjoamisen kautta, mutta kilpailun 
kääntöpuolena on näyttäytynyt esimerkiksi yhdyskuntara-
kenteen hajautuminen (Ryhänen 2006a, 21–22; Soudunsaari 
2006, 45). Muuttajien houkuttelu uusien asuinalueiden ja 
tonttien avulla on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi 
supistuvassa kontekstissa, ja se voi johtaa esimerkiksi heikon 
yhdyskuntarakenteen lisäksi kaupunkiseutujen sisäiseen 
polarisaatioon ja segregaatioon, heikkoon palvelutasoon, 
keskeneräisen näköiseen ympäristöön sekä uusien houkut-
televien alueiden suunnittelun noidankehään (Rajaniemi 
2006, 146–147). Kunnat voivat myös esimerkiksi pyrkiä vas-
taamaan kilpailuun mahdollisista sijoittajista vähentämällä 
alueiden käytön ohjausta mahdollisimman houkuttelevien 
yritystonttien kautta (Rajaniemi 2006; Mäntysalo, ym. 2011) 
johtaen mahdollisesti yhdyskuntasuunnittelun laajemmista 
strategisista tavoitteista luopumiseen (esim. Rajaniemi 
2006; Mäntysalo ym. 2011; Jansen-Janssen 2013). Kasvukil-
pailussa ympäristön kehittäminen voikin määräytyä 
kasvun tavoittelun kautta laadullisten tekijöiden 
sijaan.  

Väestönkasvuun pohjautuva yhdyskuntasuunnit-
telu voikin johtaa esimerkiksi ylimitoitettuun kaa-
vavarantoon ja mahdollisesti vajaasti rakentuneisiin 
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alueisiin kunnan sisällä, kun väestönkasvuennusteet tai 
-toiveet eivät olekaan toteutuneet. Esimerkkinä kasvuop-
timismista voi toimia Rajaniemen tutkima Raahe, jossa 
suureen kasvuennusteeseen pohjaavaa kaavavarantoa tai 
kaavoja ei ollut kumottu tai tiivistetty, vaikka väestönke-
hitys oli ollut useamman vuosikymmenen supistuva. Raja-
niemi toi esiin, että vaikka Raahen väestönkehitys oli ollut 
supistuva 1980-luvun puolivälistä lähtien, väkiluvun vähene-
minen ei johtanut kaavojen kumoamiseen ja tiivistämiseen 
väitöskirjan tarkasteluvälillä, vaan esimerkiksi suurin osa 
omakotitalorakentamisesta suuntautui väitöstutkimuksen 
hetkellä asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle. (Rajaniemi 
2006) Raahen kaupungin kaavavaranto odotti edelleen 
vuonna 2006 kaupungin kasvamista 30 000 asukkaan kau-
pungiksi, (Rajaniemi 2006, 47) vaikka Raahen asukasluku 
oli jo vuonna 2000 vajonnut hieman alle 17 000 asukkaa-
seen eikä asukasluku ollut koskaan ylittänyt 20 000:tta 
(Rajaniemi 2006, 145–146). Myös Hanna Kosunen, Irina 
Atkova ja Sari Hirvonen-Kantola ovat tuoneet esiin, kuinka 
kasvuriippuvaisen suunnittelun rajoitukset voivat konkreti-
soitua supistuvilla alueilla, jossa ”menneiden mahdollisuuksien 
säilyttäminen on estänyt sopeutumista uuteen tilanteeseen” 
(Kosunen, Atkova & Hirvonen-Kantola 2020, 552). 

Supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnitteluun 
aiheuttaa haasteita lisäksi usein haastava taloudellinen 
tilanne. Esimerkiksi Rajaniemen mukaan taloudellinen 
taantuma voi ajaa kunnan paniikinomaisiin pikaratkai-
suihin taloudellisen hyödyn saamiseksi elinympäristön 
kustannuksella. ”Taantuma näyttäytyy ennen muuta kunnal-
lishallinnon ja -talouden kriisinä, sillä se vaarantaa äänestäjien 
tyytyväisyyden ja siten myös päättäjien olemassaolon vallan 
käyttäjinä” (Rajaniemi 2006, s. 54) Tällöin kunta ja päättäjät 
voivat turvautua Rajaniemen mukaan ratkaisuihin, jotka 
ovat helposti lyhytnäköisiä ja sekä asuinympäristön että 
kunnan talouden kannalta tuhoisia. Rajaniemi viittaa väi-
töstyössään Kevin Lynchin jo 1981 ilmestyneeseen teokseen 
Good City Form, jossa Lynch varoittaa mahdollisesta panii-
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kista, jos vakuuttavia malleja taantumaa varten ei ole. Raja-
niemi esittelee työssään kaksi erilaista taantumaan liittyvää 
paniikkia, joita esiintyy yleensä samanaikaisesti, vaikka ne 
ovat toisilleen vastakkaisia. Säästöpaniikki ilmenee kunnan 
jopa elintärkeiden toimintojen ja palveluiden karsimisena, 
kun taas investointipaniikki näkyy velkarahan ottamisena 
yksittäisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi teollisuuslai-
tosten rakentamiseen. Paniikki voi johtaa Rajaniemen 
mukaan tässä työssä esiteltävään hektiseen kaavoitukseen 
lähtien liikkeelle detaljeista uskoen yksittäisten hankkeiden 
taloudelliseen kannattavuuteen. Tällöin kunta voi tarttua 
esimerkiksi elinkeinoelämän ajamiin hankkeisiin nopealla 
aikataululla. (Rajaniemi 2006) Taloudellisten ongelmien 
aiheuttamat vaarat ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa 
on tunnistettu myös EkoSuKat –hankkeessa, jossa Mönk-
könen kuvaa haasteiden voivan liittyä esimerkiksi luonnon-
varojen käyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuu-
riympäristöihin:  

“Supistuvat alueet painiskelevat taloudellisten ongelmien kanssa. Tästä 
syystä vaarana on, että ahdas taloudellinen tilanne voi ajaa kunnan 
tai sen toimijat kestämättömiin ratkaisuihin luonnonvarojen käy-
tössä. Samalla myös monimuotoisuus vaarantuu. Luonnonresurssien 
liikakäytön tai huonosti suunnitellun käytön lisäksi monimuotoisuutta 
uhkaa kulttuuriympäristöjen vähentyminen.” (Mönkkönen 2006, 77) 

Haasteen aiheuttaa myös elinympäristön laadun 
arviointimenetelmien sopivuus supistuvaan kontekstiin 
niiden pohjautuessa kasvuideologiaan. Merja Mönkkönen ja 
Ismo Vendelin tuovat KaSuKat –tutkimushankkeessa esiin 
rakennetun ympäristön arviointimenetelmien linkittymisen 
maankäyttö- ja rakennuslain kautta kestävään kehitykseen 
ja elinympäristön laatuun. Kuitenkin he esittävät sekä 
kestävän kehityksen että laatukriteerien määrittymisen 
kasvun ajattelun kautta. (Mönkkönen & Vendelin 2008) 
He kuvaavat kasvuriippuvuutta sanoessaan, että “(u)seissa 
tapauksissa laadun parantaminen ymmärretäänkin kasvuksi, 
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taloudelliseksi edistykseksi ja määrälliseksi lisäämiseksi” 
(Mönkkönen & Vendelin 2008, 22). Lisäksi he korostavat, 
kuinka tarkastelu tapahtuu lisäksi maantieteellisin ja hallin-
nollisin rajoin määritellyissä alueyksiköissä, ja mitattavan 
muutoksen kokoluokka voi olla väärä ja reagointinopeus 
liian pieni. (Mönkkönen & Vendelin 2008)  

Yhdyskuntasuunnittelun kasvupyrkimykset kietovat 
yhteen tavoitteita niin väestönkasvun kuin talouskasvun 
suhteen. Kuten on tuotu esiin, yhdyskuntasuunnittelun 
keinoin voidaan pyrkiä tukemaan niin väestönkasvua kuin 
taloudellista toimintaa, jota voi olla esimerkiksi uusien 
rakennusten rakentamisen tukeminen, millä voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan positiivisen talouskasvun kierteen synty-
miseen (esim. Kosunen 2021, 16; Rydin 2013, 35–51). Tässä 
työssä viittaan yhdyskuntasuunnitteluun liittyvällä kasvulla 
yleisesti väestönkasvuun huomioiden väestönkasvun yhteys 
talouskasvuun kuten aikaisemmin luvussa 3 on avattu. Jos 
työssä viittaan kasvulla nimenomaan taloudelliseen kas-
vuun, pyrin tuomaan sen asiayhteydestä selkeästi esiin. 
Supistumisella viittaan erityisesti väestön määrän supistu-
miseen. 

Tutkimuskysymykseni TK1, miten yhdyskuntasuunnittelu 
oikeutetaan suhteessa kasvuun, kannalta voidaan yhteen vetää 
olevan keskeistä, kuinka merkittävässä roolissa väestönkasvu 
ja sen tavoittelu tai sen mahdollistaminen on esiintynyt 
yhdyskuntasuunnittelussa, yhdyskuntarakenteen muodos-
tumisessa sekä niiden kautta fyysisessä ympäristössä ja 
asukkaiden arkielämässä. Väestölliseen kasvuun pohjautuva 
yhdyskuntasuunnittelu voi aiheuttaa esimerkiksi yhdyskun-
tarakenteellisia, ympäristöllisiä ja sosiaaliseen epätasa-arvoon 
liittyviä haasteita. Yhdyskuntasuunnittelun tausta kasvun 
suunnittelussa muodostaa tarpeen pohtia erilaisia lähestymis-
tapoja supistuvaan kontekstiin, jossa yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutukseksi ei mielestäni edellä esitettyyn nojaten riitä 
väestöllinen tai taloudellinen kasvu. Väestönkasvun ja yhdys-
kuntasuunnittelun suhteen tarkastelu luo samalla pohjaa 
suunnittelun lähestymistapojen tarkastelulle luvussa 4.
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4  Suunnittelun erilaiset lähestymistavat ja  
     niiden oikeutus suhteessa kasvuun 

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK1, miten suunnit-
telu oikeutetaan suhteessa kasvuun, tarkastelen seuraavaksi 
yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja suhdetta kasvuun 
tarkemmin yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskirjalli-
suudesta löytyneiden erilaisten yhdyskuntasuunnittelun 
lähestymistapojen kautta. Tarkastelussa ovat suomalaisesta 
alueiden käytön suunnittelun järjestelmästä tunnistetut kaa-
voitusstrategiat (Rajaniemi 2006), pohjoismaisista kaavoi-
tusjärjestelmistä erotetut suunnittelutavat (Mäntysalo ym. 
2011) sekä kulttuuriteorian pohjalta johdetut suunnittelun 
lähestymistavat (Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen 2021), 
joita nimitän tässä työssä yhteisesti suunnittelun lähesty-
mistavoiksi.  

Kasvuriippuvaisuuden tunnistaminen keskeiseksi 
piirteeksi yhdyskuntasuunnittelussa herättää kysymyksen, 
miten suunnitelmat oikeutetaan etenkin supistuvassa kon-
tekstissa ja onko taustalla kasvun tavoittelu. Oikeutuksella 
tarkoitan tapaa, jolla suunnitelmaa puolustetaan, sekä suun-
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nitelman legitimiteettiä tarkoittaen yksinkertaisesti suun-
nitelman hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä10. 
Raine Mäntysalo, Karoliina Jarenko, Kristina L. Nilsson ja 
Inger-Lise Saglie viittaavat Allen Buchanaan (2002) esittäes-
sään, että legitiimiys on nähtävissä myös poliittista valtaa 
käyttävän entiteetin moraalisena oikeutuksena (Mäntysalo 
ym. 2015, 351; ks. myös Buchanan 2002, 689–691). Tore 
Sager esittää, että yhdyskuntasuunnittelussa ”legitimaatio 
edustaa henkilön vakaumusta siitä, että instituutio noudattaa 
kyseisen henkilön moraalisia periaatteita, hänen käsitystään 
siitä, mikä on oikein tai sopivaa” (Sager 2013, 3). Mäntysalo 
kollegoineen jatkavat Sageriin viitaten:  

10 kts. Tieteen ter-
mipankki ’oikeutus/
justifikaatio’ sekä 
’legitimiteetti’.

“Demokratiassa julkisen suunnittelun auktoriteetti perustuu legi-
tiimiyteen (Sager, 2013, s. 3). Sen sijaan, että keskittyisi yksittäisiin 
suunnitteluprosesseihin ja päätöksiin, legitimiteetti käsitteenä koskee 
itse poliittishallinnollisen järjestelmän tasoa. Kuten Sager (2013, s. 
8) totesi, legitimiteetti osoitetaan pääasiassa poliittisen auktoriteetin 
lähteille: poliittisia päätöksiä tekeville hallituksille, instituutioille ja 
hallituksille.” (Mäntysalo ym. 2015, 351) 

Yhdyskuntasuunnittelu nähdään toimintana, joka 
tarvitsee jonkinlaisen oikeutuksen (esim. Mäntysalo ym. 
2015; Schmitt & Hartmann 2016; Puustinen ym. 2017). 
Yhdyskuntasuunnittelijoiden tekemät valinnat ja päätökset 
vaikuttavat esimerkiksi ihmisten elinympäristöön (Hentilä 
ym. (toim.) 2006; Schmitt & Hartmann 2016), niin suo-
raan kuin välillisesti maan arvoon (Rajaniemi 2006) sekä 
ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen (Hentilä ym. (toim.) 
2006). Schmitt ja Hartmann viittaavat yhdyskuntasuunnit-
telun professori Heather Campbelliin (2006) tuodessaan 
esiin, että suunnitteluvalinnat voivat olla kiistanalaisia, ja 
yhdyskuntasuunnittelun (spatial planning) emeritusprofes-
sori Barrie Needhamiin (2006) esittäessään, että yhdyskun-
tasuunnittelun valinnat voivat ”tehdä ihmisistä köyhempiä tai 
rikkaampia”. He edelleen esittävät näiden seikkojen liittävän 
yhdyskuntasuunnittelun vahvasti myös oikeudenmukai-
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suuteen. (Schmitt & Hartmann 2016) Onkin esitetty, että 
elinympäristöämme muokkaavista päätöksissä eettistä 
ulottuvuutta ei voida erottaa fyysisestä kaupungin ulottu-
vuudesta (Schmitt & Hartmann 2016, 43; ks. myös Kidder 
2008, 254). 

Tarkoituksenani on lähestymistapojen tarkastelun 
kautta muodostaa tarkastelukehys, mikä mahdollistaa 
yhdyskuntasuunnittelun suunnitelmien oikeutuksen ja kas-
vusuhteen analysoimisen hyödyntäen useampaa teoreettista 
näkökulmaa. Valitsemieni teorioiden on täytynyt tarjota 
mahdollisuus tarkastella yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta 
ja suhdetta kasvuun. Olen hyödyntänyt valittuja teorioita 
tarkastelukehikon muodostamisessa etsimällä niistä lähesty-
mistapojen periaatteita, oikeutustapaa ja suhdetta kasvuun 
sekä suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen.  

Valitut lähestymistavat tarjoavat samalla mahdolli-
suuden katsantoon yhdyskuntasuunnittelukeskustelusta eri 
ajanjaksoilta sekä näkökulmista. Juho Rajaniemen väitöskirja 
(2006) tarkastelee käytännönläheisesti suomalaista aluei-
denkäytönjärjestelmää ja sen kasvuriippuvuutta keskittyen 
erityisesti Raahen yhdyskuntasuunnittelun kehitykseen 
vuosina 1961–1996. Tarkastelunsa kautta Rajaniemi esittää 
neljä tunnistamaansa kaavoitusstrategiaa. Raine Mäntysalo, 
Inger-Lise Saglie ja Göran Cars keskittyvät (2011) kuvaa-
maan 1980-luvulla käynnistynyttä muutosta ja syntyneitä 
jännitteitä Norjan, Suomen ja Ruotsin maankäytön suun-
nittelukäytännöissä, joita on ilmennyt siirtymisessä kohti 
uutta yritysmaailmasta vaikutteita ottavaa julkisjohtamisen 
oppia (New Public Management) ja projektilähtöistä suun-
nittelun tapaa samalla, kun deliberatiivisen, keskustelevan, 
demokratian ihanteet suunnittelukeskusteluissa ja lainsää-
dännössä on säilytetty. Mäntysalo, Saglie ja Cars esittävät 
kaksi erilaista suunnittelun tapaa, jotka kuvaavat samalla 
muutosta poliittisessa ideologiassa ja hallintotavoissa. Alun 
perin 70-luvulla kehitetyn kulttuuriteorian (mm. Douglas 
1970/1973; Mamadouh 1999) pohjalta johdetut suunnittelun 
lähestymistavat tuovat tutkimukseeni polyrationaalisen 
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näkökulman perustuen neljään keskenään erilaiseen ratio-
naalisuuteen, joiden soveltamista yhdyskuntasuunnitteluun 
pohjaan erityisesti Sarah-Maria Schmittin ja Thomas Hart-
mannin artikkeliin (2016) ja Hanna Kosusen väitöskirjaan 
(2021). Kulttuuriteorian nelikenttä tarjoaa yksinkertaisen 
moniarvoisen mallin, jota on sovellettu yhdyskuntasuunnit-
telun tutkimuksessa 2000-luvuilla (esim. Davy 2008; 2012; 
Hartmann 2014; Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen & 
Hirvonen-Kantola 2020; Kosunen 2021).  

Kunkin esiteltävän suunnittelun lähestymistavan 
oikeutustapa on erilainen ja niillä on myös erilaisia suhteita 
kasvuun. Rajaniemen tunnistamissa kaavoitusstrategioissa 
oikeutustavat ovat käytännönläheisiä, Mäntysalon, Saglien ja 
Carsin artikkelissa oikeutustapa liittyy panos- ja tuotosläh-
töisiin legitimointitapoihin yhdistettynä erilaisiin demo-
kratiakäsityksiin ja kulttuuriteorian pohjalta johdetuissa 
lähestymistavoissa oikeutus liitetään erilaisiin oikeudenmu-
kaisuuden käsitteisiin.  
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4.1. Tunnistetut suomalaiset kaavoitusstrategiat 

Juho Rajaniemi tunnistaa väitöskirjassaan Kasvun kaa-
voitus – tapaus Raahe 1961–1996 (2006) neljä erilaista 
kaavoitusstrategiaa: heroistisen-, hierarkkisen-, holistisen 
ja hektisen kaavoituksen, joita yhdistää kasvukeskeisyys. 
Rajaniemi käsittelee tutkimuksessaan jatkuvan kasvun 
ideologiaa kriittisesti tarkastellen suomalaisen alueiden 
käytön suunnittelun kehitystä 1960-luvulta 1990-luvun 
loppupuolelle. Hänen mukaansa on ongelmallista nähdä 
kasvu itsetarkoituksena ajatellen sen tuovan vain positii-
visia vaikutuksia yhteiskunnan ja kaupunkien kehitykseen. 
Työllään Rajaniemi pyrkii osoittamaan tunnistamiensa 
kaavoitusstrategioiden avulla kaavoitusjärjestelmän kasvu-
keskeisyyden tuoden esiin eri kaavoitusstrategiat samalla 
keinoina ”piilottaa kasvun tavoittelu legitiimien tai legitiimiltä 
vaikuttavien suunnittelukäytäntöjen taakse arvostelun ulottu-
mattomiin.” (Rajaniemi 2006, 182) 

Rajaniemi tuo esiin kaavoitettujen alueiden kattavan 
kaupungeissa koko ihmisen elinympäristön, jolloin myös 
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kaavoituksen oikeutuksen tulisi olla kaiken kattava. Raja-
niemen mukaan tämä on kuitenkin vaatimuksena mah-
doton ja johtaa helposti kaavoitustoiminnan manipuolintiin 
osoittamalla kaavoitusratkaisut legitiimeiksi kyseenalaisien 
perusteiden kautta. (Rajaniemi 2006) 

Rajaniemen tunnistamat kaavoitusstrategiat tarjoavat 
tähän työhön käytännönläheiset oikeutustavat. Samalla 
Rajaniemi esittää kuitenkin kaavoituksen ympäristön 
abstrahoijana, millä konkretisoidaan kasvuyhteiskunnan 
ideologia muuttamalla ympäristön laadulliset tekijät mää-
rälliseen muotoon ja autetaan samalla kasvuyhteiskunnan 
arvojen muuttamista materiaksi, kuten esimerkiksi raken-
nuksiksi, puistoiksi, kaduiksi ja teiksi. Vaikka Rajaniemen 
esittämät oikeutustavat voidaan nähdä itsessään käytän-
töihin sidottuina, niiden taustalla on ajatus kaavoituksen 
abstrahoinnista kaavoitusprosessin ja kaavamerkintöjen tai 
-symbolien kautta. (Rajaniemi 2006) Kaavoituksen voidaan 
ajatella toimivan symboliuniversumien tasolla11, jossa legiti-
maatio on täysin irtaantunut käytännönläheisten selitysmal-
lien tasolta, johtaen kaavoituksen esineellistymiseen, jolloin 
se koetaan helposti oudoksi ja vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevaksi. Tällöin esimerkiksi asukkaat eivät 
edes välttämättä yritä vaikuttaa kaavoitukseen. (Rajaniemi 
2006, s. 89–90)  

Rajaniemen tunnistamat strategiat ovat kiinni Suomen 
kontekstissa, mutta hän liittää ne väitöstyössään osaksi laa-
jempaa jatkuvan kasvun ideologiaa, mikä ohjaa kaupunkien 
kehittämistä. Tutkimuksensa luonteen vuoksi Rajaniemi 
keskittyy kaavoitukseen nimenomaan kasvuyhteiskunnan 
tavoitteiden mahdollistajana ja poliittisena sopimuksena, 
mutta ei kuitenkaan väitä, etteikö kaavoituksella olisi tai 
voisi olla myös muita tehtäviä. (Rajaniemi 2006)  

11 Rajaniemi esittää 
työssään sovellutuk-
sen Peter L. Bergerin 
ja Thomas Luck-
mannin esittämästä 
mallista, jossa he 
ovat erottaneet neljä 
erilaista legitimaation 
tasoa. Taustalla on 
ajatus, jonka mu-
kaan instituutioiden 
legitimointi perustuu 
kielellisiin käytäntöi-
hin. (Rajaniemi 2006,  
89)
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4.1.1. Heroistinen kaavoitus 

Ensimmäinen näistä neljästä kaavoitusstrategiasta on 
heroistinen kaavoitus, joka perustuu suunnittelijan ammat-
titaitoon, jolla myös kasvun suunnittelu oikeutetaan. Tämä 
kaavoitusstrategia on vaikuttanut erityisesti 60-luvulla, jol-
loin arkkitehdit suunnittelivat hyvinkin suuria kaupunkien 
kasvusuunnitelmia, kuten lähiöitä, yleiskaavoja tai esimer-
kiksi historiallisten kaupunkien saneerauksia. Rajaniemi 
esittää suunnittelijan toimineen eräänlaisena kaikkivoipana 
sankarina, joka usein tulee kaavoitusorganisaation ulkopuo-
lelta. Heroistisen kaavoituksen keskeinen vaikuttaja onkin 
suunnittelija ja suunnittelun rationaaliteettina vaikuttaa 
toimivuus ja esteettisyys. (Rajaniemi 2006) 

Heroistisen kaavoituksen oikeutus perustuu suunnitte-
lijan ammattitaitoon sekä muiden osapuolten tunnustukseen 
ja luottamukseen suunnittelijan asemasta ja kyvyistä. Tähän 
ammattitaitoon sisältyy myös kyky tehdä sellaisia päätöksiä, 
jotka poliittinen enemmistö voi hyväksyä. Kaavoitusstra-
tegia perustuu luottamukseen ja kasvu toimii suunnitelmien 
mahdollistajana. Kasvun kaavoittamisen voidaan nähdä 
antaneen heroistiselle kaavoittajalle mahdollisuuden sanka-
rillisien suunnitelmien tekemiseen. (Rajaniemi 2006)  

Eritysesti 1960- ja 1970-lukujen suunnittelun on 
esitetty myös ilmentäneen johdannossa mainittua rationa-
listista suunnitteluideologiaa, jota leimasi yleensä teknista-
loudellinen tehokkuuden tavoittelu ja suuri kasvuoptimismi 
(Virtanen 1994; Hankonen 1994; Taylor 1998). Toisen 
maailmansodan jälkeen suunnittelusta on katsottu tulleen 
ylipäänsä rationaalista, mikä nähtiin teknisenä ja arvova-
paana, jossa tavoitteeksi riitti taloudellinen kasvu. Ratio-
naalisen suunnittelun voidaan sanoa ilmestyneen Suomessa 
nimenomaan kuntasuunnittelussa ja maankäytön suunnit-
telussa. (Haimi 2000) Ajassa vaikutti lisäksi modernistiset 
kaupunkisuunnittelun ihanteet, joiden on esitetty eriyttä-
neen eri toiminnot toisistaan johtaen lähtökohtaisesti hyvin 
hajanaiseen sekä väljään rakenteeseen (Hankonen 1994; 
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Saarikangas 2004). 
Heroistisen kaavoituksen suunnittelijoina toimivat 

arkkitehdit, jotka sodanjälkeisessä Suomessa onnistuivat 
muodostamaan käsityksen, jossa vain arkkitehdit olivat 
tarpeeksi asiantuntevia jälleenrakentamisen ja Suomen 
modernisoinnin suunnitteluun (Rajaniemi 2006, 93; ks. 
myös Nupponen 2000). Länsimaissa ylipäänsä kaupunki-
suunnittelu nähtiin ihmisen fyysisen ympäristön suunnitte-
luna ja siten se nähtiin luonnollisena jatkeena arkkitehtuu-
rille ja tekniselle rakennussuunnittelulle, jolloin ympäristön 
suunnittelusta vastasivat pääosin arkkitehdit. Keskeistä oli 
fyysinen muodonanto, design, ja olettamus erilaisten pii-
rustusten tarpeesta samalla tarkkuudella kuin rakennusten 
suunnittelussa. (Taylor 1998) 

Väitöskirjassaan Rajaniemi nostaa Raahesta muutamia 
esimerkkejä heroistisesta kaavoituksesta. Muun muassa 
yleiskaavat vuosilta 1962 ja 1965 on nähtävissä yksittäisten 
arkkitehtien visioina kasvavan kaupungin tulevaisuudesta. 
Ne molemmat voidaan nähdä myös viitoittavan tietä Raahen 
muuttumisesta agraarikaupungista teollisuuskaupungiksi 
sisältäen uudenlaisen keskusta-alueen ja modernit lähiöt. 
Kaavat eivät toteuta vielä ”sitä hierarkkisuutta eli ylhäältä alas 
tapahtuvaa rationaalista maankäytön ohjausta, jota varten yleis-
kaavalainsäädäntö 1950-luvulla laadittiin”. (Rajaniemi 2006, 
103) Molemmat kaavat pohjaavat tulevan kasvun suunnitte-
luun. Kasvu toimi kaavojen mahdollistajana ja antoi arkki-
tehdeille tilaisuuden toteuttaa näkemyksiään. Ajanjaksolla 
1950–1970 kaupungit kasvoivatkin voimakkaasti ja aika-
kautta kutsutaan johdannossa jo mainituksi teollistumisen 
ja suuren muuton ajaksi (Aro 2019). Muutosta voi kuvata 
suureksi myös siten, että vasta vuonna 1956 rakennettiin 
Suomessa ensimmäisen kerran enemmän kaupungeissa kuin 
maaseudulla. (Saarikangas 2004) 

Heroistinen kaavoitusstrategia tuo ilmi ark-
kitehdin keskeisen roolin yhdyskuntasuunnittelun 
historiassa ja kuvaa kaavoittajalle annettua valtaa 
ympäristön suunnittelussa. Sen oikeutus perustuu 
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Rajaniemen mukaan kaupunkien kaavoitusorganisaatioiden 
muodostuttua ja laajettua, syntyi siirtymä niin kutsu-
tuista sankarikaavoittajista kohti viranhaltijavaltaa. Vuosia 
1975–1980 on kutsuttu yhdyskuntasuunnittelun vakiintu-
misen kaudeksi ja tällä ajanjaksolla voidaan nähdä vallinneen 
hierarkkisen kaavoituksen valtakausi. Kaavoitusorganisaa-
tioiden laajentuminen perustui Rajaniemen mukaan uskoon 
jatkuvasta kasvusta sekä hyvän suunnittelun mahdollisuuk-
sista asioiden hallinnassa. Hierarkkinen kaavoitus pohjautuu 
lakisääteisyyteen, sääntöjen ja normien noudattamiseen, mihin 
myös sen oikeutus perustuu. Järjestelmä on kaavojen osalta 
kolmiportainen ylimpänä maakuntakaava, sen alla yleis-
kaava ja viimeisenä asemakaava. Kaavoitushierarkiaa johde-
taan ylhäältä alas, jossa suunnittelutoiminnan keskiössä ovat 
viranhaltijat, mutta itse kaavaa voidaan pitää poliittisten 
päättäjien hallintopäätöksenä. (Rajaniemi 2006) 

Hierarkkisen kaavoituksen oikeutus nojaa Rajaniemen 
mukaan lakisääteiseen kaavoitushierarkiaan perustuen 
byrokratiaan ja viime kädessä lakiin. Rajaniemi nostaa 
kaavoitusjärjestelmän esiin malliesimerkkinä byrokratiasta: 
se on hierarkkinen ja pohjautuu kirjoitettuihin sääntöihin, 
kuten lakeihin ja asetuksiin. Suurin osa kaavoittajista toimii 
virkatyössä ja toiminta voidaan nähdä persoonattomana 
yhteydenpidon tapahtuessa virallisia teitä ja kaavoittajien 
ollessa auktoriteettien alaisia virkavelvollisuuksiensa osalta. 
Kokonaisuudessaan kaavoitusstrategia perustuu kuuliai-
suuteen ja kasvu toimii yleisenä etuna. Hierarkkisen kaavoi-
tuksen keskeinen vaikuttaja on byrokraatti ja suunnittelun 
rationaaliteettina on hallittavuus. (Rajaniemi 2006) 

4.1.2. Hierarkkinen kaavoitus 

suunnittelijan ammattitaitoon ja kasvu toimii mahdolli-
suutena.
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”Byrokraattinen suunnittelu on vastapaino professionaaliselle 
suunnittelulle. Niillä tosin on yhteneväisiäkin piirteitä, kuten se, että 
molemmat edustavat omalla tavallaan puolueettomuutta ja rationaa-
lisuutta. Erona puolestaan on muuan muassa se, että byrokratialla on 
taipumus rutinoitua, kun taas profession harjoittajalla säilyy tietty 
luovuus (Helander 1993, s. 111). Edelleen byrokraatti suhtautuu kas-
vuun ”yleisen edun” mukaisena itsetarkoituksena, mutta professionaali 
näkee sen mahdollisuutena muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Byro-
kraattia voidaan kuvailla yleishallintoviranhaltijaksi ja professionaalia 
asiantuntijaviranhaltijaksi tai -konsultiksi.” (Rajaniemi 2006, 133) 

Esimerkkinä hierarkkisesta kaavoituksesta Rajaniemi 
nostaa Raahen yleiskaavan vuodelta 1979, jonka on toteut-
tanut hyvin toimiva kaupunkisuunnitelukoneisto. Tämä 
kaava ei ollut enää yhden tai muutaman henkilön luomus, 
vaan toteutettu yleiskaavatyöryhmän avulla. (Rajaniemi 
2006) 

Kaupungin virkakunnassa oli tiedossa yleiskaavan 
väestötavoitteiden olevan suurellisia, mutta sen koettiin 
kuitenkin antavan hyvät puitteet kaupungin rakentumiseksi. 
Kaupungin väestönkehityksen muuttuessa kuitenkin supis-
tuvaksi 1980-luvun puolivälissä, esimerkiksi laajentumisen 
keskeiseksi alueeksi tarkoitetun Palonkylän alueen rakentu-
minen jäi sekä palveluiltaan että asunto- ja väestömäärältään 
vajaaksi suunnitelmiin nähden. Palonkylän alue onkin jäänyt 
monin paikoin keskeneräisen oloiseksi. Rajaniemi esittää 
vuoden 1979 yleiskaavan päätarkoitukseksi kasvun mahdol-
listamisen. Kaava antoi siten kaupungin poliittiselle visiolle, 
eli Raahen kasvamiselle 30 000 tuhannen ihmisen kaupun-
giksi, yleiskaavan muodon. (Rajaniemi 2006) 

Rajaniemi tuo hierarkkisen kaavoituksen kautta esiin 
myös tarpeen systemaattiselle kaavoitusprosessille, jotta 
lain vaatimukset demokraattisesta käsittelystä ja yksilön 
oikeusturvasta täyttyisivät. Kuitenkin kaavoituksen byro-
kraattisuuteen voidaan nähdä liittyvän myös erilaisia 
ongelmia. Kaavoitusprosessi voi suhtautua sääntöihin 
päämääränä sinänsä, mikä voi johtaa sääntöjen noudattami-
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seen silloinkin, kun ne olisivat tarpeettomia tai vahingollisia. 
Byrokratioilla ylipäänsä on Rajaniemen mukaan huomattu 
taipumus synnyttää tehtäviä, joille ei ole välttämättä tar-
vetta, jolloin pahimmillaan byrokratia voi kasvattaa itseään 
jopa demokratian kustannuksella. Sääntöjen määrän on 
myös taipumus kasvaa, kun uusilla säännöillä pyritään estä-
mään säännöistä poikkeavaa toimintaa. Lisäksi kaavoitusta 
ja byrokratiaa yleensä voidaan myös arvostella kykenemät-
tömyydestä hallita muutosta ja epävarmuutta, millaisena 
myös supistuva kehitys voidaan nähdä. (Rajaniemi 2006, 
134–135) 

Kaavoitus voidaan nähdä myös osana julkishallintoa. 
Kaava toimii hallintopäätöksenä, ”joka sisältää konkreettisen 
kaava-aluetta koskevan normin” (Rajaniemi 2006, 123). Kes-
keistä julkishallinnossa, ja myös oikeusjärjestelmässä, on toi-
miminen yleisen edun ja julkisen palvelun puolesta. Toisaalta 
kaavoitusorganisaation työ voidaan nähdä oikeutettuna 
yhteiskunnan kannalta vain, kun se ilmentää yhteiskunnan 
tavoitteita, jolloin voidaan nähdä haasteellisena tavoitella 
muita kuin kasvuyhteiskunnan arvoja. Hierarkkisessa kaa-
voituksessa Rajaniemi esittääkin kasvun toimivan yleisenä 
etuna. (Rajaniemi 2006)  

Yleisellä edulla on käsitteenä pitkä historia osana 
esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta. Se on 
kuitenkin myös käsitteenä haastava ja sen historiaan on 
mahtunut monia näkemyksiä: 

”Yksinkertaisimmillaan yleinen etu on yksityisen edun vasta-
kohta. Silloin yleinen etu viittaa kaikkien etuun, yhteisön etuun tai 
enemmistön etuun. Yksityinen etu puolestaan tarkoittaa yksityisen 
osapuolen etua. Kuulostaa lähtökohtaisesti melko yksinkertaiselta. 
Haasteelliseksi kuitenkin muodostuu määritellä, mikä on tämä ‘kaikki’ 
ja mikä on ‘yhteisö’.” (Puustinen ym. 2017) 

Yhdyskuntasuunnittelussa yleisen edun tavoite on 
näkynyt pyrkimyksenä sosiaalisen eriarvoisuuden vähen-
tämiseen (Puustinen ym. 2017). Suomessa niin kutsutun 
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hyvinvointivaltion perusta luotiin Moision nimittämän 
hajautetun hyvinvointivaltion aikakaudella, joka alkoi 
toisen maailmansodan jälkeen ja jatkui 1970-luvun loppuun. 
Tällä ajanjaksolla, ja erityisesti 1950-luvun puolivälistä 
1970-luvulle, muodostettiin alueellisen universaaliuden peri-
aate ja pyrittiin sosiaaliseen tasoitukseen. (Moisio 2012)  

1980-luvulta lähtien yleisen edun tavoite on kuitenkin 
nähty vähentyneen ja 1990-luvulle tullessa yleisen edun 
tilalle voidaan nähdä nousseen kansainvälinen kilpailukyky. 
1990–2000-lukuja leimaa kaupunkiseutujen välinen kilpailu 
ja eduntavoittelu globaalissa kilpailussa. Yleisen edun on 
nähty maankäytön suunnittelussa kuitenkin liittyvän koko-
naisuuden hallintaan sekä olevan paralleeli hyvälle ympäris-
tölle, jonka määrittelyt löytyvät tarkemmin maankäyttö- ja 
rakennuslaista. Yleisen edun käsite on nähty muuttuvan 
2010-luvulla entistä paikallisemmaksi ja se on näyttänyt kie-
toutuvan kuntien väliseen kilpailuun. (Puustinen ym. 2017) 
Hierarkkisen kaavoituksen kautta Rajaniemi tuo esiin mah-
dollisuuden esittää kasvu yleisenä etuna (Rajanimi 2006). 
Rajaniemi esittää lisäksi, että yleisen edun tavoittelun taakse 
on voinut myös kätkeytyä peiteltyä vallankäyttöä ja ryhmien 
etujen suojelua, mitä hän tuo esiin erityisesti tanskalaiseen 
Bent Flyvbjergin kirjoitusten kautta (Rajaniemi 2006, 123, 
164; ks. myös esim. Flyvbjerg 1998, 225).  

”Kytkeytyen elimellisesti itse valtion olemassaolon oikeutukseen, 
yleiseen etuun vetoaminen on toiminut julkisen sektorin auktoriteetin 
ja vallankäytön, kuten yhdyskuntasuunnittelun, oikeutuksena. Yleisen 
edun käsitteen tehtävänä on myös ollut toimia normina yhdyskun-
tasuunnittelulle ja edelleen kriteerinä arvioitaessa yhdyskuntasuun-
nittelua ja sen tuottamia ympäristöjä (Puustinen 2006, 219, 220; 
Alexander 2002, 227).” (Puustinen ym. 2017) 

Keskeisenä osana kaavoitusta hallintamuotona on 
myös yhdyskuntasuunnittelun rooli järjestyksen muodosta-
misessa, millä on tarkoitus taata yhteiskunnan hyvinvointi. 
Samalla osaksi järjestystä on laskettu myös valvonta. Hal-
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lintajärjestelmän osana on kaavoituksen avulla ympäristö 
jaettu erillisiin käyttötarkoituksiin, kuten erillisiin työpaik-
ka-alueisiin, erillisiin nukkumalähiöihin, erillisiin hallin-
tokortteleihin tai erillisiin kauppakeskuksiin. Kaavoitus 
onkin alueidenkäytön suunnittelua, jossa alueelle esitetään 
määrätty käyttötarkoitus. Apuna käytetään tarkkaa tilas-
tointia ja kartoitusta, pidetään lukua ihmisistä, pinta-aloista, 
määristä ja summista sekä jaetaan ympäristö alueisiin ja 
kortteleihin. Kaavoituksen yhtenä tavoitteena voidaankin 
esittää olevan toimintojen ja ihmisten hallinta ja järjestely 
ympäristössä. Hallittu ympäristö muodostaa myös perustan 
tehokkaalle kaavoitukselle. Samalla se mahdollistaa Raja-
niemen mukaan ympäristön käytön kasvuyhteiskunnan 
tarkoituksiin, jossa tehokkuus ja määrä ovat hyveitä. (Raja-
niemi 2006) 

Kaavoitus hallintamuotona voidaan nähdä lisäksi 
kurinpitona, toimien tehokkaana sosiaalisena kontrollina 
erityisesti siksi, että sitä ei mielletä sellaiseksi. (Rajaniemi 
2006) Näenkin ihmisten sisäistäneen tilaan soveltuvan 
käyttötarkoituksen hyvin tehokkaasti myös julkisessa 
kaupunkitilassa toimimisen suhteen: esimerkiksi luova kau-
punkitilan käyttö vaikkapa skeittaamalla koetaan helposti 
vääräksi. Toimintaa tulisi harjoittaa sille varatussa tilassa 
kuten skeittipuistossa. Sosiaalinen kontrolli yltää nähdäk-
seni pieniinkin detaljeihin: katukalusteena toimivaa penkkiä 
tulisi käyttää ainoastaan istumiseen eikä mainittuun skeit-
taamiseen tai esimerkiksi nukkumiseen. 

Hierarkkisen kaavoituksen kautta Rajaniemi 
kuvaa muutosta sankarikaavoittajista kohti viranhal-
tijavaltaa sekä kuvaa alueidenkäytön suunnittelujär-
jestelmää byrokraattisena järjestelmänä. Sen oikeutus 
perustuu lakisääteiseen kaavoitushierarkiaan ja kasvu 
toimii yleisenä etuna. 
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4.1.3. Holistinen kaavoitus 

Kolmantena kaavoitusstrategiana Rajaniemi esittelee holis-
tisen kaavoituksen, mikä pohjaa tarkkoihin taustaselvityk-
siin oikeiden ratkaisujen takeena. Hierarkkisen kaavoituksen 
kanssa yhtä aikaa kehittynyt holistinen kaavoitus muutti 
kasvun tavoittelun tieteellistetyksi lähtökohdaksi erilaisten 
vähintäänkin tieteellisinä pidettävien todisteiden ja sel-
vitysten kautta. Kaavatyössä tehtävien selvitysten määrä 
moninkertaistui, kun kaavoitusta alettiin pitää enemmänkin 
tieteenä, kun sitä heroistisesta näkökulmasta katsotaan tai-
teena. (Rajaniemi 2006) Tätä muutosta kuvaa samoin myös 
yhdyskuntasuunnittelun historiaa tutkinut Nigel Taylor, 
jonka mukaan vielä 1950-luvulla yhdyskuntasuunnitteluun 
suhtauduttiin taiteena ja 1960-luvun lopulla sitä lähestyttiin 
lähinnä tieteenä (Taylor 1998, 73). Rajaniemen mukaan holis-
tinen kaavoitusstrategia perustuu uskoon kaavasta todeksi 
osoitettuna kehityskulkuna, kun heroistisessa ja hierarkki-
sessa kaavoituksessa kaavat ymmärrettiin suunnitelmiksi. 
Hän esittää holistisen kaavoituksen keskeiseksi vaikuttajaksi 
asiantuntijan ja suunnittelun nationaliteetiksi tehokkuuden. 
(Rajaniemi 2006) 

Holistisen kaavoituksen oikeuttajana toimii tieteellinen 
toimintatapa. Toimintaperiaatteena voidaan ajatella olevan 
toiminta sisältä ulospäin: erilaisten selvityksien avulla rat-
kaisut voidaan todistaa oikeiksi. Rajaniemi esittääkin kaavoi-
tuksen tieteellistymisen johtaneen todisteiden tarpeeseen 
kaavoitusratkaisujen oikeutukseksi. Tieteellisen toiminta-
tavan myötä kaavoitukseen liittyvät tehtävät laajenivat ja 
samalla byrokratia kasvoi. Arkkitehdin asema kaavoituspro-
sessissa muuttui, kun mukaan tuli yhä uusia ammattiryhmiä. 
(Rajaniemi 2006) 

Kaavoituksen tieteellistymisen kehityksen voidaan 
sanoa kuitenkin myös mahdollistaneen asiantuntijoiden 
vallankäytön: arvioitien ja ennusteiden päätelmiin voidaan 
vaikuttaa esimerkiksi tutkittavien suureiden valinnalla. 
(Rajaniemi 2006) Vallan voidaan nähdä perustuvan uskoon 
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”tieteellisen tai tieteelliseltä vaikuttavan suunnittelutavan oikeel-
lisuudesta” (Rajaniemi 2006, 155).  

Kuitenkin Maankäyttö ja rakennuslaki (MRL) ohjaa 
osaltaan minkälaisia vaikutuksia kaavaa laatiessa tulee arvi-
oida. MRL määrittelee esimerkiksi eri kaavatasoille erilaisia 
sisältövaatimuksia12. MRL:n vuonna 2017 voimaan tulleen 
muutossäädöksen 9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laa-
dittaessa mukaan “(k)aavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin.” Vaadittavia tutkimuksia ja selvityksiä 
on myös määritelty:  

Emilia Rönkkö on tuonut väitöstutkimuksessaan 
(2012) Kulttuuriympäristöselvitykset: tieto, taito ja ymmärrys 
maaseudun maankäytön suunnittelussa esiin, kuinka suuri 
rooli erilaisilla selvityksillä on osana alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmän kaavaprosessia. “Maankäytön suun-
nittelussa selvitysten ja niiden pohjalta tehtyjen arviointien 
pohjalta ratkaistaan suurelta osin koko prosessin kulkusuunta 
ja laillisuusperusteet.” (Rönkkö 2012, 13) Rönkkö nostaa 
esiin, että huolimatta siitä, kuinka suuri ohjaava vaikutus 
lähtötietoaineiston laadulla on suunnittelun lopputulokseen, 
kaavaprosessin valmisteluun liittyvää tutkimusta oli tehty 
hyvin vähän arkkitehtuurin tutkimusalalla. Joka tapauk-
sessa lähtöaineisto vaikuttaa lopputulokseen jo sillä, mitä 
asioita jätetään selvityksien ulkopuolelle, sekä siinä, minkä-
lainen viitekehys, kuten esimerkiksi aluerajaus, tutkittavaksi 
valitaan, tai sitä kautta, miten “valitaan ne luokittelukeinot tai 
”linssit”, joiden avulla ilmiötä koskevaa tietoa halutaan jäsen-
nellä” (Rönkkö 2012, 13).  

Rönkkö tuo esiin, kuinka erilaisissa selvityksissä 

“Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunni-
telman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset 
ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla 
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” (MRL 9 §) 
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yksittäisten elementtien rooli usein korostuu, tuloksena on 
usein ohut kuvaus ja synteesiä näkökulmien välille ei välttä-
mättä muodostu. Hänen mukaansa tehokasta ja osallistavaa 
yhteistyötä eri toimijoiden kesken vaikeuttaa esimerkiksi 
roolien selkiytymättömyys ja toisaalta hierarkkisuus, toimi-
jatyyppien lukkiutuminen sekä asukkaiden osallistaminen 
myöhäisessä vaiheessa prosessia. Osallistamisen ongelmaksi 
Rönkkö esittää muun muassa tietoteoreettisen perusky-
symyksen siitä, millaista tietoa voidaan pitää luotettavana, 
vaikka asukkaiden tiedossa voi olla hyvinkin laajaa paikallis-
tietoutta ja varhainen osallistuminen prosessiin lisäisi sitou-
tuneisuutta ja vahvistaisi yhteisöllisyyttä. (Rönkkö 2012) 

Rajaniemi esittää, että siirtyminen tieteelliseen kau-
punkisuunnitteluun on muuttanut kaavoitusta enemmän 
vallankäytön välineeksi. (Rajaniemi 2006) Rajaniemi nostaa 
Flyvbjerkiin viitaten esimerkiksi Aalborgin liikennesuun-
nitelman, jota muutettaessa uusien muutosten (ja autoiluun 
perustuvan suunnittelun) tueksi löydettiin aina näennäis-
rationaalisia perusteluja vastoin alkuperäisiä tavoitteita 
(Rajaniemi 2006, 164, 186; ks. myös Flyvbjerg 1998). Hänen 
mukaansa samalla, kun tieteelliseltä vähintäänkin vaikuttava 
työtapa luo mahdollisuuden tiedon manipuolintiin, se myös 
muodostaa kuntalaisissa uskon kaavoituksen arvokysymyk-
sistä asiakysymyksinä, eli faktoina. (Rajaniemi 2006)  

Määrällisten perusteiden voidaan katsoa olleen käy-
tössä yhdyskuntasuunnittelussa läpi erilaisten historiassa 
vaikuttaneiden yhdyskuntasuunnittelun teoreettisten 
suuntausten: esimerkiksi asukasmäärät eri kaupungeissa 
ja eri kokoisilla maa-alueilla ovat toimineet perusteina 
suunnitelmille suuntauksesta riippumatta. Asukasmäärät 
ovat keskeisiä myös holistiselle kaavoitukselle, joka valjasti 
väestöennusteet lähtökohdaksi kaavoitukselle. Tieteelliseen 
tutkimukseen perustuneista ennusteista Rajaniemi esittää 
muodostuneen yhdyskuntasuunnittelun edellytys. Raja-
niemi tuo esiin, kuinka ennuste on silti teoriassa ainoastaan 
tulevaisuudesta esitetty perusteltu väite. Perustelut tuovat 
ennusteelle kuitenkin tarvittua realistisuutta. (Rajaniemi 

12 Esimerkiksi yleis-
kaavan osalta MRL 
määrittelee 39 § 
mukaan, kuinka ”1) 
yhdyskuntarakenteen 
toimivuus, taloudel-
lisuus ja ekologinen 
kestävyys; 2) olemassa 
olevan yhdyskuntara-
kenteen hyväksikäyttö; 
3) asumisen tarpeet ja 
palveluiden saatavuus; 
4) mahdollisuudet 
liikenteen, erityisesti 
joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen, 
sekä energia-, vesi- ja 
jätehuollon tarkoi-
tuksenmukaiseen 
järjestämiseen ympä-
ristön, luonnonvarojen 
ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla; 5) 
mahdollisuudet tur-
valliseen, terveelliseen 
ja eri väestöryhmien 
kannalta tasapainoi-
seen elinympäristöön; 
6) kunnan elinkeinoelä-
män toimintaedellytyk-
set; 7) ympäristöhait-
tojen vähentäminen; 8) 
rakennetun ympä-
ristön, maiseman 
ja luonnonarvojen 
vaaliminen; sekä 9) 
virkistykseen soveltu-
vien alueiden riittävyys. 
Edellä 2 momentissa 
tarkoitetut seikat on 
selvitettävä ja otettava 
huomioon siinä määrin 
kuin laadittavan 
yleiskaavan ohjausta-
voite ja tarkkuus sitä 
edellyttävät. Yleiskaava 
ei saa aiheuttaa maan-
omistajalle tai muulle 
oikeuden haltijalle 
kohtuutonta haittaa.”
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2006) 
Kaavoitus muodostui myös kilpailuvälineeksi asuk-

kaiden houkuttelussa. Väestönkehityksen suhteen opti-
mistisia ennusteita on pidetty yhtenä keinona asukkaiden 
houkuttelemiseksi. Rajaniemi esittääkin, että ammatillisen 
uskottavuuden vuoksi kaavoittajien on pitänyt tukea kas-
vuajattelua ja, että julkisesti kasvun mielekkyyttä epäilevä 
kaavoittaja on koettu huonoksi kaavoittajaksi. Kasvava kau-
punki usein mielletään menestyjäksi ja kasvu on siten myös 
koettu kaupunkien suunnittelun tärkeäksi lähtökohdaksi. 
(Rajaniemi 2006) 

Rajaniemi tuo esiin esimerkkejä holistisesta kaavoi-
tuksesta myös Raahesta. Rajaniemi nostaa Raahen vuoden 
1979 yleiskaavan hierarkkisen kaavoituksen lisäksi esimer-
kiksi myös holistisesta kaavoituksesta siihen vaikuttaneen 
väestöennusteen ja tehtyjen selvitysten määrän vuoksi. 
Vuoden 1979 yleiskaavan perusselvitys ja yleiskaavaselostus 
on 189-sivuisena 10–20 kertaa laajempi verrattaessa 1960-
luvun yleiskaavoihin, mikä havainnollistaa hyvin tapahtu-
nutta muutosta. Lisäksi esimerkiksi nousevat Raahen puu-
kaupungin suojelukaavat vuosilta 1984–86, joiden holistista 
otetta kuvaavat hyvinkin tarkka selvitystyö sisältäen alueen 
ominaisuuksien tarkastelun monesta eri näkökulmasta. 
Suojelukaavojen selostukset olivat 49–57 sivua ja liitteitä oli 
19–26 kappaletta. Kaavat saivat kuitenkin kritiikkiä ase-
makaavoihin aikaisemmasta saneerauskaavasta jätetyistä 
suurista rakennusoikeuksista, joiden koettiin vaarantavan 
Vanhan Raahen säilymistä. Rajaniemi tuo esiin, että edes 
valtiovallan ohjeistus sekä tarkka ja monipuolinen kaavatyö 
ei riittänyt rakennusoikeuksien laskemiseen. 

Holistisen kaavoituksen voidaan esittää kuvaavan 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tieteellisty-
mistä. Sen oikeutus perustuu tieteelliseen työskentelyta-
paan ja kasvu toimii suunnittelun lähtökohtana. 
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4.1.4. Hektinen kaavoitus 

Viimeisenä Rajaniemi esittelee hektisen kaavoituksen, jossa 
pyritään tekemään erityisesti taloudellisesti kannattavia 
päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Hektinen kaavoituksen 
kehittyminen sijoittuu 1980-luvun puoliväliin, jolloin kaavoi-
tusratkaisuja alettiin perustelemaan enemmän taloudellisen 
kannattavuuden kautta. (Rajaniemi 2006) Ajankohta on 
sama, kuin Moision esittämässä ajankohdassa siirryttäessä 
hajautetusta hyvinvointivaltiosta hajautettuun kilpailu-
valtioon, jolloin uusliberaali talousajattelu alkoi voimistua 
politiikassa ja valtion kehityksessä. (Moisio 2012) Samalle 
ajalle on myös esitetty jo mainittu siirtyminen yleisen edun 
tavoitteesta kohti tavoitetta kansainvälisestä kilpailukyvystä. 
(Puustinen ym. 2017)  

Hektinen kaavoituksen kautta Rajaniemi tuo erityi-
sesti esiin kaavoituksen merkityksen talouskasvun tavoit-
telussa. Rajaniemi esittää hektisen kaavoituksen keskeiseksi 
vaikuttajaksi kapitalistin ja suunnittelun rationaliteetiksi 
markkinamekanismin. Kaavoitusstrategia perustuu uskoon 
kaavan tai yksittäisten hankkeiden taloudellisesta kannat-
tavuudesta ja kasvu toimii sen elinehtona. Muutoksen on 
mahdollistanut talousjärjestelmän vapautuminen ja talouden 
levittäytyminen koskemaan lähes kaikkea yhteiskunnassa 
mukaan lukien kunnan suunnittelun. (Rajaniemi 2006) 

Hektisen kaavoitusstrategian oikeutuksena toimivat 
myönteiset talousvaikutukset. Rajaniemi kuvaa muutosta 
verraten sitä holistisen kaavoituksen tieteellistymiseen. Nyt 
taloudelliset laskelmat tulivat tieteellisyyden tilalle kui-
tenkin sisältäen samat menetelmät ja haasteet: lähtötietoja 
voidaan Rajaniemen mukaan manipuloida ja saada melkein 
millaisia tuloksia tahansa. Samalla kaavan laatijoiden voi-
daan nähdä alkaneen palvelemaan elinkeinoelämää. Tällöin 
kaavoittaja muuttuu osaksi suorittavaa byrokratian porrasta, 
ja hänen hyviä ominaisuuksiaan ovat tehokkuus ja nopeus 
sekä mainittu elinkeinoelämän palveleminen. (Rajaniemi 
2006)  
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Yhdyskuntasuunnittelun aseman muutosta uuslibe-
ralistisessa ajassa elinkeinoelämän ja yksityisten kiinteis-
tökehittäjien palvelemisen kautta tuotiin esiin luvussa 3.1. 
Esimerkiksi Pekka V. Virtanen toi esiin muutosta yksityistä-
misen kautta esimerkkinä muun muassa maanomistuksien 
yksityistäminen ja konsulttisuunnittelu sekä Euroopassa 
erityisesti Iso-Britannia, jossa yhdyskuntasuunnittelussa 
korostui yksityisten investoijien tukeminen ja palveleminen 
perinteisen yhteiskunnan kokonaisedun valvomisen sijaan ja 
tapahtui siirtymä kaavajohtoisesta (plan-led) kehittämisestä 
markkinajohtoiseen (market-led). (Virtanen 2003, s. 25–43) 
Leonie B. Jansen-Janssen toi esiin uusliberalismikehityksen 
vaikutukset yhdyskuntasuunnittelussa muutoksena kohti 
sääntelyn vähentämistä ja yksityistämistä sekä yksityisen 
sektorin johtamismalleilla johtaen esimerkiksi yksityisten 
hankkeiden mahdollistamiseen tai taloudellisien kannusti-
mien tarjoamiseen rakennuttajille ja yrityksille kiinteistöke-
hityskehityksen edistämiseksi ja yksityisen sektorin inves-
tointien saamiseksi (Jansen-Janssen 2013).  

Tämä kehitys on myös mahdollistanut yksityisten 
toimijoiden vaikutusmahdollisuudet maankäytön suun-
nittelussa, sillä kaavoituksessa kuunnellaan taloudellisen 
asiantuntemuksen omaavaa tahoa, joka voi olla yksityinen 
yrittäjä tai yrityksen edustaja. Näille tahoille kapitalistisen 
talousjärjestelmän vaativa kasvu toimii elinehtona. Hektinen 
kaavoitus toimiikin yleensä yksittäisten hankkeiden kautta 
suunnittelun kulkiessa detaljeista kohti kokonaisuutta ja 
suunnitteluperiaatteet määräytyvät alhaalta ylös. Rajaniemi 
esittääkin hektisen kaavoituksen vaatineen hierarkkisen ja 
holistisen ajattelutavan kääntämisen ylösalaisin. (Rajaniemi 
2006)  

Mäntysalo, Jarenko, Nilsson ja Saglie (2015) ovat 
tuoneet esiin, kuinka alhaalta ylöspäin lähtevä prosessi 
aiheuttaa oikeutukseen liittyviä haasteita alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmässä, joka toimii lähtökohtaisesti 
ylhäältä alas. He ovat tutkineet Suomessa, Ruotsissa ja Nor-
jassa kehitettyjä uudenlaisia epävirallisia strategisia kaupun-
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kisuunnittelun lähestymistapoja, jotka toimivat valtakunnal-
listen lakisääteisten kaavoitusjärjestelmien rinnalla. Heidän 
mukaansa tarve alhaaltapäin lähtevälle suunnittelulle voi 
syntyä strategista reagointikykyä vaativista merkittävistä 
projektialoitteista, jotka syntyvät lyhyellä varoitusajalla. 
Suunnittelujärjestelmien ylhäältä alaspäin toimiva muodol-
linen prosessi on dynamiikaltaan kuitenkin erilainen ja hidas 
sen sisältäessä laajoja kartoitus- ja arviointivaatimuksia joh-
taen kuvatuissa nopeaa reagointikykyä vaativissa tilanteissa 
epävirallisempien suunnittelutapojen käyttöön. Epäviralli-
semmista prosesseista voi kuitenkin puuttua lakisääteisen 
prosessin oikeudellinen takuu osallistavuudesta, oikeuden-
mukaisuudesta ja vastuullisuudesta. (Mäntysalo ym. 2015) 

Esimerkiksi Raahen hektisestä kaavoituksesta Raja-
niemi nostaa niin kutsutut automarketkaavat vuosilta 
1981–96. Kyseessä ovat asemakaavat, joilla mahdollistet-
tiin automarketrakentaminen yleiskaavan periaatteiden 
vastaisesti. Aikaisemmin mainitussa Raahen yleiskaavassa 
vuodelta 1979 asetettiin palvelujen kehittämisen periaat-
teeksi lähipalvelukeskusverkosto ja kehittäminen nimen-
omaan täysin ilman automarketteja. Kuitenkin yleiskaavan 
rooli oli toimia käytännössä vain kaupungin omana visiona 
oikeusvaikutteisen kaavan sijaan, sillä yleiskaava ei ollut 
sisäministeriön hyväksymä. Automarketkaavat tuovat 
joka tapauksessa esiin, kuinka yksityiset toimijat, näissä 
tapauksissa Kesko Oy ja Osuuskauppa Arina, onnistuivat 
ohjaamaan maankäytön suunnittelua haluamaansa suun-
taan. Kesko Oy:n tapauksessa yritys katsoi, ettei keskustan 
ruutukaava-alueelle ollut mahdollista saada tarvittavia 
pysäköintipaikkoja maantasoon marketmyymälälle, sillä 
he eivät halunneet kellari- tai kattopysäköintiratkaisua. 
Market toteutettiinkin lopulta hautausmaan läheisyyteen 
noin viidensadan metrin päähän kaupallisesta keskustasta. 
Osuuskauppa Arinan tapauksessa tämä toimija sai pitkäl-
lisen erimielisyyksiä ja vastustusta sisältäneen prosessin 
kautta laajennettua markettiaan julkisen kadun päälle ruutu-
kaava-alueen laidalla. Sen lisäksi, että yksityinen toimija sai 
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levittää toimintansa julkisen kadun päälle, samalla histo-
riallisen suorakulmaisen renessanssiruutukaavan muoto 
rikottiin. (Rajaniemi 2006, 176–181) 

Osuuskauppa Arinan tapaus oli merkittävä erityisesti 
myös siksi, että kaavan laatiminen ulkoistettiin yksityiselle 
toimijalle ja tässä tapauksessa Osuuskauppa Arinalle itsel-
leen, joka palkkasi konsultin tekemään erilaisia luonnoksia, 
joista lopulta valittiin osuuskaupan itsensä ehdottama vaih-
toehto, joka oli saanut julkisesti vähiten kannatusta. Tapaus 
herätti kritiikkiä muun muassa sen vuoksi, että sen katsot-
tiin antavan valtaa alueella maata omistavalle ja hankkeesta 
hyötyä saavalle osapuolelle, kun kaupungin nähtiin samalla 
luopuvan sille kuuluvasta julkisoikeudellisesta kaavoitus-
vallasta. Rajaniemi esittää Osuuskauppa Arinan tapauksen 
olleen eräänä kulminaatiopisteenä suomalaisen kaavoitus-
järjestelmän kehityskulussa valtiovallan yksinoikeudesta 
kunnan monopoliaseman kautta kohti kuntien ja yritysten 
yhteistoimintaa. (Rajaniemi 2006, 176–181) 

Raahen automarketkaavat sisältävät mielestäni myös 
yhtymäkohtia Hokkasen esittelemään 1990-luvun uuteen 
suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan ja esimerkiksi mainit-
tuun Jansen-Janssenin näkökulmaan yhdyskuntasuunnit-
telun muutoksesta kohti sääntelyn vähentämistä. Hokkasen 
mukaan kaupunkipolitiikan vaikutteita haettiin muun 
muassa Yhdysvalloista, josta kiinnostavana kaupunkipoliti-
koille näyttäytyivät erityisesti suuret ostoskeskukset esikau-
punkialueilla (Hokkanen 2019, 278). “Suurten ostoskeskusten 
rakentaminen esikaupunkeihin toi Suomeen Yhdysvaltojen 
kaupunkirakenteen piirteitä sekä vastasi yrittäjien ihanteisiin.” 
(Hokkanen 2019, 102) Vaikka Raahen tapauksessa automar-
ketkaavat sijaitsivat keskustassa tai sen läheisyydessä, niiden 
voidaan mielestäni esittää edustavan samankaltaista ihan-
netta. Lisäksi niiden voidaan nähdä edustavan esimerkiksi 
Jansen-Janssenin esiintuomaa halua mahdollistaa yksityisiä 
hankkeita jopa laajempien tavoitteiden vastaisesti (ks. Jan-
sen-Janssen 2013). 

Automarketkaavojen kautta Rajaniemi toi esiin samalla 
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yleisesti yleiskaavojen haasteen, jossa yksityiskohtainen 
asemakaava mahdollisesti ohittaa kaupungin laajemmat 
tavoitteet ja yksittäinen hanke voi muodostua kaupungin 
kehityksen kannalta strategiseksi päätökseksi. Esimerk-
kinä toimivat myös Lahden automarkethankkeet, jotka 
yksittäisinä tonttiratkaisuina johtivat määrittämään kau-
punkirakenteen painopistettä uuteen paikkaan.  Raahen 
automarketkaavat kuvaavat, kuinka yleiskaavaan määritellyt 
tavoitteet kaupungin kehittämisestä ja maankäytön suun-
taviivoista voitiin ohittaa yksittäisten toimijoiden tahdosta. 
(Rajaniemi 2006) Rajaniemi nostaa myös Mäntysalon ja 
Nymanin (2001) kriittisen ajatuksen esiin esimerkkinä yleis-
kaavan haasteista: 

”Siinä vaiheessa, kun yleiskaava tehdään, tiedetään sangen 
vähän siitä, miten yleiskaavaa joskus tulevaisuudessa toteutetaan. 
Tämä ei johdu suunnittelijoiden heikosta taidosta vaan siitä, että 
tulevaisuutta ei määritelmän mukaan tunneta. Vaikeutta yritetään 
kiertää kahdella tavalla: joko tekemällä yleiskaava niin yleispiirtei-
seksi, että mikä tahansa mahtuu sen puitteisiin ( jolloin se ei ohjaa 
mitään) tai laatimalla yleiskaava vasta kun tiedetään, mitä tullaan 
todellisuudessa rakentamaan (jolloin se ei myöskään ohjaa mitään).” 
(Mäntysalo & Nyman 2001, 44)  

Hektinen kaavoitus on Rajaniemen esittelemistä 
kaavoitusstrategioista kaikkein talouskasvukeskeisin 
ja kuvaa samalla uusliberaalin talousajattelun voimis-
tumista yhteiskunnassa. Sen oikeutus perustuu myön-
teisiin talousvaikutuksiin ja kasvu toimii strategian 
elinehtona. 
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4.2. Pohjoismaisista kaavoitusjärjestelmistä esitetyt suunnittelutavat

Mäntysalo, Saglie ja Cars kuvaavat artikkelissaan Between 
Input Legitimacy and Output Efficiency: Defensive Routines 
and Agonistic Reflectivity in Nordic Land-Use Planning (2011) 
Norjan, Suomen ja Ruotsin maankäytön suunnittelukäytän-
nöissä syntyneitä jännitteitä, joita on ilmennyt siirtymisessä 
kohti 1980-luvulta lähtien kohti uutta yritysmaailmasta 
vaikutteita ottavaa julkisjohtamisen oppia (New Public 
Management) ja projektilähtöistä suunnittelun tapaa. He 
esittävät, että suunnittelukeskusteluissa ja lainsäädännössä 
on kuitenkin säilytetty deliberatiivisen, keskustelevan, 
demokratian ihanteet aiheuttaen ristiriitaa kaavoitusjärjes-
telmissä. (Mäntysalo ym. 2011)

He tuovat esiin kaksi erilaista suunnittelun tapaa, hie-
rarkkisen ja projektilähtöisen, jotka pohjaavat erilaiseen ja 
keskenään ristiriitaiseen hallintotapaan, arvopohjaan, demo-
kratiakäsitykseen sekä oikeutuksen tapaan. He esittävät, 
että Pohjoismaisista maankäytön suunnittelun tavoista 
on löydettävissä legitimointitapoihin liittyvä ristiriita itse 
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prosessiin keskittyvän panoslähtöisen legitimiteetin ja loppu-
tulosta painottavan tuotostehokkuuden välillä. 

Ristiriitaa ei heidän mukaansa kuitenkaan tunnusteta: 
Pohjoismaissa deliberatiivisen, keskustelevan, demokratian 
ihanne on keskeinen osa   kaavoitusta ohjaavaa lainsäädäntöä 
lähtien sen ensisijaisista tavoitteista, mutta samalla kuitenkin 
on turvattu liberaalidemokraattiset arvot, joita ovat muun 
muassa maanomistusoikeudet ja vapaa yrittäminen. Mäntys-
alon, Saglien ja Carsin mukaan ristiriidan vuoksi suunnitte-
lijat toimivat ja puhuvat ristiriitaisin viestein. He tarjoavat 
suunnitteluun ajatuksen agonistisesta reflektiivisuudesta, 
mikä tunnustaisi eri legitimointitapojen, panoslähtöisen 
legitimiteetin (input legitimacy) ja tuotostehokkuuden (output 
efficiency), välisen jännitteen. (Mäntysalo ym. 2011)  

Keskiössä on edellä esitetty jännite panoslähtöisen 
legitimiteetin ja tuotostehokkuuden välillä, jonka Män-
tysalo, Saglie ja Cars ovat jäsentäneet kolmeen lähteeseen. 
Ensimmäinen on jännite hallintotapojen välillä: he tunnis-
tavat hierarkkisen suunnittelun (hierarchical planning) ja 
projektilähtöisen suunnittelun (project-oriented planning), 
jotka ovat linkittyneet byrokraattiseen hallintotapaan ja 
manageriaaliseen hallintotapaan, joka on ottanut vaikutteita 
yksityiseltä sektorilta. Toinen jännite liittyy suunnittelun 
demokratiakäsitykseen: deliberatiivinen, keskusteleva, demo-
kratia keskittyy pyrkimyksiin edistää julkisuuden syntyä 
suunnittelun osallistamisen kautta ja liberaalidemokratia 
keskittyy pyrkimykseen säilyttää maanomistajien oikeudet. 
Kolmas jännite koskee vaikeuksia yhdistää muodolliset ja 
osallistavat suunnitteluprosessit sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusneuvottelut ja sopimukset mielek-
käällä tavalla. (Mäntysalo ym. 2011) 

Yhdyskuntasuunnittelun tapojen muutosta on 
kuvannut kaksijakoisesti myös esimerkiksi maapolitiikkaa 
tutkinut Eero Valtonen käyttäen termejä plan-led ja develop-
ment-led (Valtonen 2019), Virtanen kuvatessaan Englannissa 
tapahtunutta maankäytön suunnittelun muutosta kaavajoh-
toisesta (plan-led) ja markkinajohtoiseksi (market-led) (Vir-
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Hierarkkisen suunnittelutavan Mäntysalo kollegoineen 
yhdistää byrokraattiseen hallintotapaan, jossa panosläh-
töinen legitimiteetti turvataan lain ja normien kautta, jotka 

4.2.1. Hierarkkinen suunnittelun tapa

tanen 2003, s. 25–43) tai Brindley, Rydin ja Stoker jakaessaan 
erilaiset suunnittelun tyylit markkinaprosesseihin suhtautu-
misen mukaan markkinakriittisiin (market-critical) ja markki-
najohtoisiin (market-led) (Brindley ym. 1996). Lisäksi Rydin 
esitti, että yhdyskuntasuunnittelun keskustelua on hallinnut 
kehitysmyönteiset ja -vastaiset tai sääntelyä kannattavat ja 
vastustavat näkökulmat (Rydin 2013). Jako kahteen lähesty-
mistapaan on koettu toimivaksi, mutta samalla esimerkiksi 
Valtonen korostaa kaksijakoisen luokittelun rajallisuutta 
(Valtonen 2019).  

Kuitenkin pohjoismaisista suunnittelujärjestelmistä 
on tunnistettu jännitteitä kahden erilaisen toimintatavan 
välillä. Raine Mäntysalo, Karoliina Jarenko, Kristina L. 
Nilsson ja Inger-Lise Saglie ovat jatkaneet deliberatiivisen 
ja liberalistisen demokratiakäsityksen sekä byrokraat-
tisen ja manageriaalisen hallintotavan legitimointitapojen 
tutkimista päätyen useampaan legitimointitapaan (2015). 
Kuitenkin tämän tutkimuksenlähtökohdaksi olen valinnut 
Mäntysalon, Saglien ja Carsin tutkimuksen, josta löytyvät 
kaksijakoinen oikeutustapa sekä kaksi suunnittelun tapaa, 
hierarkkinen ja projektilähtöinen, sillä ne kuvaavat samalla 
1980-luvulta alkanutta muutosta poliittisessa ideolo-
giassa ja hallintotavoissa - jotka myös ovat merkityksellisiä 
näkökulmia, kun tarkastelen suunnittelun oikeutusta ja 
kasvusuhdetta rinnakkain. Tarkastelussaan he kuitenkin 
huomioivat näiden kahden suunnittelun tavan toimivan 
keskitetysti toimivan ja ohjaavan suunnittelujärjestelmän 
sisällä13. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin näiden suunnit-
telun tapojen oikeutusta ja suhdetta kasvuun.  

13 vrt. Rydin luvussa 
3.1. s. 72.
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säätelevät virkamiehen ja poliittisen päätöksentekijän 
käyttäytymistä. Pohjoismaissa maankäyttöä ohjaavat 
suunnittelujärjestelmät ovat hierarkkisesti organisoituja 
sisältäen valtakunnallisia suuntaviivoja sekä kolmipor-
taisen kaavajärjestelmän, jossa alueellinen kaava, Suomessa 
maakuntakaava, antaa suuntaa kunnan omalle yleiskaavalle, 
mikä luo kunnan yhdyskuntasuunnittelun päätavoitteet ja 
periaatteet detaljoidummalle kaavalle, eli Suomessa asema-
kaavalle. Huomionarvoista detaljoidussa kaavassa on, että se 
sääntelee kehitystä määrittämällä rakennusoikeudet, alue-
tehokkuudet, mittasuhteet ja laajuudet sekä eri toiminnot 
hyvinkin yksityiskohtaisesti. (Mäntysalo ym. 2011) 

Suunnittelujärjestelmät ovat muodollisia ja niihin 
sisältyy lakisääteisesti esimerkiksi tietty inklusiivisuus 
päätös- ja kuulemismenettelyjen sekä osallistavan suunnit-
telumenettelyn kautta. Perinteisesti kunta on taho, jolla on 
johtava asema yhdyskuntasuunnittelussa ja julkisena toimi-
jana sitä leimaa kokonaisuudessaan muodollisuus: suunnit-
telun tulee edetä johdonmukaisesti vaiheittain ideoiden ja 
tavoitteiden muodostamisesta rakennuslupien käsittelyyn ja 
toteutukseen. Prosessin tulee olla julkinen ja avoin. Keskei-
senä voidaan nähdä olevan tarve osoittaa julkiset päätökset 
legitiimeiksi äänestäjien ja asianosaisten silmissä. (Män-
tysalo ym. 2011) 

Suunnittelun oikeutuksen keskiössä on mainittu panos-
lähtöinen legitimiteetti, joka liitetään deliberatiiviseen demo-
kratiaan, joka on keskustelevaa ja painottaa julkisuutta, tai 
julkista piiriä, sekä tasa-arvoa. Se näyttäytyy suunnittelujär-
jestelmissä formaaleina vaatimuksina, jotka on hahmoteltu 
deliberatiivisen demokratian ihanteiden kautta, sekä panok-
sena itse suunnitteluprosessiin, josta nimitys panoslähtöinen 
legitimiteetti juontuu. Demokraattinen käsitys korostaa 
kansan hallintoa (goverment by the people), jossa yhdyskun-
tasuunnittelun päätökset voidaan nähdä oikeutettuna, jos ja 
kun ne heijastavat ihmisten tahtoa, eli ovat yhteisön jäsenten 
aitojen preferenssien mukaisia. Artikkeli esittää deliberatii-
visessa demokratiassa panoslähtöisen legitimiteetin toteu-
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tumiseksi tarpeen kehittää julkisuutta avoimissa ja osallista-
vissa prosesseissa. (Mäntysal ym. 2011, 2111–2112) 

Mäntysalo kollegoineen tuo esiin, että suunnittelu-
teorioihin ja -käytäntöihin on voimakkaasti vaikuttanut 
pyrkimys tehdä suunnitteluprosesseista demokraattisempia. 
Näihin pyrkimyksiin on kuulunut   

”tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen 
parantamalla heikommassa asemassa olevien ryhmien mahdolli-
suuksia tulla kuulluksi suunnitteluprosessissa; rohkaisemalla useita ja 
kilpailevia arvoja useista eri ryhmistä; pyrkimällä laajaan osallistumi-
seen ja vuoropuheluun deliberatiivisen käytännön eettisten standardien 
avulla; ja suunnittelijoiden eettisellä sitoutumisella suunnitteluproses-
sien tekemisessä vähemmän alttiiksi manipuloinnille ja muille sor-
tostrategioille. Nämä sitoumukset tasa-arvoon, sosiaaliseen oikeuden-
mukaisuuteen, osallistamiseen, vuoropuheluun, laajaan osallistumiseen 
ja vääristyneen viestinnän torjumiseen ovat vaikuttaneet ihanteisiin, 
jotka ovat edustettuina monissa kansallisissa suunnittelulaeissa.” 
(Mäntysalo ym. 2011, 2110) 

Edelleen he esittävät mainittujen sitoumusten vai-
kuttavan myös Pohjoismaissa yhdyskuntasuunnittelua 
ohjaaviin lakeihin, joihin on sisällytetty määräyksiä tiedon-
saantioikeuksista, oikeudesta tulla kuulluksi ja oikeuksista 
aktiiviseen osallistumiseen sekä määräyksiä tiettyjen etujen 
saajien, kuten lasten, puolustamiseksi. (Mäntysalo ym. 2011) 
Suomessa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisättiin 
vuonna 1999 hyväksyttyyn maankäyttö- ja rakennuslakiin, 
joka korvasi aikaisemman lain vuodelta 1958 ja nosti vuoro-
vaikutteisen suunnittelun lain keskeiseksi tavoitteeksi (Haila 
2002), vaikka osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet 
olivat olleet esillä suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa 
jo aikaisemmin (Soudunsaari 2016). Myös esimerkiksi 
Suomen perustuslakiin on kirjattu yksilön oikeus osallistua 
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen 
(Perustuslaki 2 §).  

Mäntysalo, Saglie ja Cars tuovat esiin normatiiviset 
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suunnitteluteoriat panosorientoituneina, jolla he tarkoit-
tavat, että julkisen suunnittelun oikeutus muodostuu 
oikeudenmukaisena pidettävän suunnitteluprosessin kautta. 
Tällöin keskiössä ovat siis menettelyt tai tavat, joiden kautta 
suunnittelupäätökset tehdään. (Mäntysalo ym. 2011)  

Osallistavan prosessin ehdotetaan näin ollen olevan 
keskeinen osa hierarkkista suunnittelutapaa ja sen oikeu-
tusta, mutta samalla tuodaan esiin mahdollisuus väittelyyn 
siitä, ”missä määrin osallistumista on harjoitettu vakavasti 
ja missä määrin se on ollut osa kaupunkisuunnittelun tulosta 
legitimoivaa retoriikkaa” (Mäntysalo ym. 2011, 2115). Kiin-
nostavaa on, kuinka aikaisemmin esiteltyjen Rajaniemien 
tunnistamien kaavoitusstrategioiden suhde osallistamiseen 
tai osallistavaan suunnitteluun on heikko, vaikka ne on 
tunnistettu pohjoismaisen, tässä tapauksessa suomalaisen, 
järjestelmän sisältä. Rajaniemi esittää heroistisen ja hektisen 
kaavoituksen vierastavan julkista osallistamista, sillä se 
nähdään ”ylimääräisenä kapulana rattaissa” hidastaen ja han-
kaloittaen prosessia. Rajaniemen tunnistaman hierarkkisen 
kaavoituksen prosessin suunta taas on ylhäältä alas, minkä 
vuoksi hän esittää, ettei sillekään ”ruohonjuuritason osallistu-
minen ole luontevaa”. Holistisessa suunnittelussa Rajaniemen 
mukaan osallistaminen katoaa kaikkien muiden huomioon 
otettavien asioiden syövereihin, sillä osallistaminen on vain 
yksi tutkittava asia, jolle tarvittaisiin vielä omia asiantunti-
joita. Rajaniemi kärjistää Mäntysaloon ja Nymaniin (2001) 
vedoten, että ”(t)ärkeimmät maankäyttöön liittyvät päätökset 
on joka tapauksessa usein tehty jo ennen osallistumiskäytäntöjä.” 
(Rajaniemi 2006, 187–188)  

”Maankäytön suunnittelun legitiimisyys edellyttää, että suun-
nittelun on oltava vuorovaikutteista. Tämä vaatimus on kirjattu myös 
vuoden 2000 alusta voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennusla-
kiin. Maanomistajien, asukkaiden, paikallisjärjestöjen ym. osallisiksi 
katsottujen tahojen mukaantulo suunnitteluprosessiin on lain mukaan 
turvattava laatimalla nk. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(MRL 63 §). Todelliseen vaikuttavaan osallistumiseen pääseminen 
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on kuitenkin tavattoman vaikeaa. Useimmiten suunnitteluprosessiin 
osallistuvat kuntalaiset jäävät kuunteluoppilaan asemaan. Kaavoittaja 
voi vilpittömästi yrittää parhaansa tehdäkseen suunnittelumene-
telmiä ymmärrettävämmiksi ”maallikoiden” kannalta. Samalla hän 
voi kuitenkin omalla käyttäytymisellään epäsuorasti torjua näihin 
ponnisteluihinsa kohdistuvan kritiikin. Muut osanottajat saattavat 
mukautua kaavoittajan, osallistumisprosessin ”johtajan”, odotuksiin ja 
olla olevinaan kuin eivät olisi osallistuvinaan suunnitteluun. Voidaan 
siis vilpittömästi pyrkiä laatimaan kunnalle strategioita, vahvistamaan 
luottamushenkilöiden asemaa päätöksentekijöinä, tekemään hyvää 
tarkoittavia suunnitelmia ja edesauttamaan kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuuksia, mutta jos kehitystyön ”logiikkaan” jo sisältyy legi-
tiimin tarinan ja toteutetun toiminnan välisen ristiriidan olemassaolon 
torjunta, ei voida luoda välineitä strategisuuden, luottamushenkilöiden 
vallan, suunnitelmallisuuden ja kuntalaisten osallistuvuuden paran-
tamiseksi. Luodaan vain keinoja ylläpitää näennäinen legitiimisyys ja 
näennäinen arvovalta olosuhteissa, joissa strategiat tulevat yhdenteke-
viksi, luottamushenkilöt jäävät kumileimasimiksi, suunnittelu kääntyy 
päälaelleen ja osallistuvat kuntalaiset muuttuvat kuunteluoppilaiksi. 
Suunnittelun toimintaympäristö on siten täynnä ristiriitaisia viestejä, 
jolloin toiminta on altis patologisoitumiselle.” (Mäntysalo & Nyman 
2001, 30–31) 

Leena Soudunsaari näyttää tutkimuksessaan Vuorovai-
kutteinen alueiden käytön suunnittelu: Suunnittelukäytäntöjen 
arki pohjoissuomalaisissa kunnissa (2016), että osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty kehittämään ja 
esimerkiksi “teknologiatuetulla ja sähköisellä osallistumisella on 
ollut huomattava merkitys suomalaisen osallistuvan ja vuoro-
vaikutteisen suunnittelun kehittämisessä 2010-luvulla” (Sou-
dunsaari 2016, 44). Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että 
alueidenkäytön suunnittelua toteutetaan pienillä resursseilla 
ja, vaikka varhaiseen osallistumisen ja vuorovaikutukseen 
oli koettu tarvetta, suunnitteluprosessin aloitusvaihe näyt-
täytyy lähinnä tiedottamisena. Tutkimuksensa johtopäätök-
sinä Soudunsaari toteaa, että  
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“pohjoissuomalaisten suunnitteluorganisaatioiden vuorovaikutteisen 
suunnittelun kumppanit ovat lakisääteiset toimijat eli ELY-keskukset, 
eri osallisryhmät ja maakunnan liitot sekä konsulttisuunnittelijat. 
Pohjoissuomalaisten kuntien suunnittelukäytännöissä noudatetaan 
useimmiten lakisääteisiä vuorovaikutuksen minimivaatimuksia.” (Sou-
dunsaari 2016, 211) 

Kiinnostavaa supistuvan kontekstin yhdyskunta-
suunnittelun osalta on, että vuorovaikutuksen ja osallisen 
suunnittelun tärkeys nousi esiin myös luvussa 3.2. liittyen 
väestöllisen supistumisen huomioivaan yhdyskuntasuun-
nitteluun. Osallisuuteen kuitenkin perustellusti liittyy 
kysymyksiä sen aidosta mahdollistamisesta. Huomioita 
edellisiin voidaan jatkaa esimerkiksi osallisien määrittelyn 
suhteen: on nostettu esiin huomioita, kuinka osalliseksi voi 
kokea itsensä, vaikka ei maankäyttö- ja rakennuslain läh-
tökohdista kuuluisi osallisten joukkoon (Ryhänen 2006b). 
Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa käytettävä kieli voi 
sulkea osallistumisen mahdollisuuksia ei-ammattilaisilta, 
jolloin käytettävän kielen ymmärrettävyyteen on tärkeää 
kiinnittää huomiota (Ryhänen 2006b; Rajaniemi 2006). 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän onkin esitetty 
abstrahoineen elinympäristön suunnittelu vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolelle (Rajaniemi 2006). Osallistavan 
suunnittelun tärkeyteen liittyviä huomiota voidaan myös 
jatkaa: esimerkiksi asukkaiden on tärkeää voida osallistua ja 
kokea saavansa aidosti vaikutusmahdollisuuksia elinympä-
ristöön vaikuttavissa päätöksissä, sillä se lisää kokemusta eli-
nympäristöstä kotina sekä tekee muutoksista kokemuksena 
positiivisempia, vaikka asukkaat eivät aina osallistuisikaan 
suunnitteluprosessiin (Ryhänen 2006b, 56). Lisäksi var-
hainen osallistuminen prosessiin on esitetty lisäävän siihen 
sitoutuneisuutta ja vahvistavan yhteisöllisyyttä (Rönkkö 
2012). Kuitenkin esimerkiksi NIMBY-myytin (not in my 
backyard) “voidaan tulkita syntyneen suunnittelijoiden halusta 
tulkista sinänsä terve kielteisten muutosten vastustaminen 
tavalla, joka oikeuttaa ohittamaan asukkaiden näkökannat” 
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(Ryhänen 2006b, 56).  
Tutkittaessa suunnittelun tavan suhdetta kas-

vuun on todettava, että Mäntysalo, Saglie ja Cars eivät 
käsittele sinänsä suunnittelun tavan suhdetta kasvuun 
tai sen tavoitteluun. Hierarkkisen suunnittelun tapaa 
ei voida sanoa itsessään kasvuun sidotuksi, mutta sen 
voidaan nähdä heijastelevan yhteiskunnan yleisiä tah-
totiloja. Tällöin sen voidaan ajatella kohtaavan saman-
laisia skenaarioita kasvun suhteen, kuin Rajaniemen 
heroistisen-, hierarkkisen- ja holistisen kaavoituksen, 
joissa suhde kasvuun on liitettävissä yleiseen yhteis-
kunnalliseen ja/tai poliittiseen ilmapiiriin ja tahtoti-
laan sekä historiaan. Kaksijakoisen lähtökohdan kautta 
löydän yhtäläisyyksiä myös Brindleyn, Rydinin ja Stokerin 
esittämään tapaan jakaa suunnittelun tyylit markkinakriit-
tisiin ja markkinajohtoisiin, jossa hierarkkinen suunnit-
telun tapa voidaan mielestäni esittää markkinakriittisenä 
keskittyen ohjaamaan maankäyttöä markkinamekanismin 
aiheuttamalta epätasa-arvolta pyrkien suunnittelun keinoin 
ohjaamaan yleistä hyvinvointia (Brindley ym. 1996). 

Mainituissa kolmessa Rajaniemen kaavoitusstra-
tegiassa kaavoituksen oikeutus voidaan myös nähdä 
tapahtuvan itse suunnitteluprosessin kautta, jolloin 
ne voidaan nähdä panosorientoituneina. Rajaniemen 
tunnistamissa kaavoitusstrategioissa suunnittelun 
oikeutus pohjaa suunnittelijan ammattitaitoon, laki-
sääteiseen prosessiin tai tieteelliseen työskentelyta-
paan. Näissä tapauksissa kasvu toimii koko suunnit-
teluprosessin mahdollistajana, yleisenä etuna tai sen 
lähtökohtana. Yhtäläisyyksiä voidaan nähdä erityisesti 
Rajaniemen esittämän hierarkkisen kaavoitusstra-
tegian kanssa, jossa oikeudenmukainen toimintapa 
taataan lailla. 
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15 kts. kohta 3.1. 
s. 54–56.

4.2.2. Projektilähtöinen suunnittelun tapa

14 Artikkelissa on käy-
tössä termi manage-
rial governance, jonka 
olen päätynyt kään-
tämään manageriaali-
seksi hallinnoksi. Sana 
managerial kääntyy 
suomeksi johtamis- 
tai johto-, jolloin 
voitaisiin puhua joh-
tamishallinnosta tai 
johdon hallinnosta, 
mitkä eivät kuiten-
kaan vastaa artikkelin 
kontekstia. Mana-
gerialismi on myös 
tunnustettu terminä, 
joka voidaan esittää 
myös ideologiana, 
jonka tavoitteena 
oppijärjestelmänä 
on yhteiskunnalli-
siin instituutioihin 
ja valtasuhteisiin 
vaikuttaminen ja 
niiden muuttaminen 
(Koikkalainen 2012).

Projektilähtöinen suunnittelun tapa yhdistyy Mäntysalon, 
Saglien ja Carsin näkemyksen mukaan manageriaaliseen14 
hallintotapaan, jossa tuotostehokkuutta tavoitellaan ottamalla 
käyttöön yksityisen sektorin johtamismalleja kuitenkin toi-
mimalla formaalisen suunnittelujärjestelmän sisällä. Mana-
geriaalisen hallintotavan taustavaikuttajaksi esitetään New 
Public Management (NPM) -nimellä kulkevaa johtamisoppia 
(Mäntysalo ym. 2011), jonka on nähty tuoneen taloudellisen 
tehokkuuden ja strategisen johtamisen teemoja politiikkaan 
ja hallintoon ottaen monet pääperiaatteet suoraan liiketalo-
ustieteestä (Koikkalainen 2012). NPM:n työkaluihin kuu-
luvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, jolloin 
markkinatoimijat ovat aktiivisesti mukana yksityiskohtai-
sessa suunnittelussa ja kehittämishankkeissa. Painopiste on 
lopputuloksissa (outcome) ja oikeutus muutokseen liittyvään 
yksityistämiseen löytyy markkinoiden tehokkuudessa tuottaa 
rakennettua ympäristöä. (Mäntysalo ym. 2011) 

Suunnitelmien oikeutuksen keskiössä on jo mainittu 
tuotostehokkuus, minkä taustalla nähdään vaikuttavan 
(uus)liberaalidemokratia, mikä korostaa yksilön oikeuksia. 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmissä tämä näkyy 
painotuksena suunnitteluprosessien lopputuloksiin. Pro-
jektilähtöinen suunnittelun tapa onkin tuotossuuntautunut ja 
demokratiakäsitys korostaa hallintoa kansalle (government 
for the people). Päätökset ovat oikeutettuja, jos ne edistävät 
tehokkaasti yhteisön hyvinvointia. Liberaalidemokratian 
voidaan nähdä keskittyvän yksilön oikeuksiin, kuten omis-
tusoikeuteen15 ja yksilöllisten valintojen ja aloitteiden vapau-
teen. Tämä voidaan esittää demokraattisena teoriana, joka 
edistää vapaiden markkinoiden ihanteita yhdessä demo-
kratian ihanteiden kanssa. Projektilähtöisessä suunnittelun 
tavassa tuotostehokkuus pyritään mahdollistamaan tur-
vautumalla vapaiden markkinoiden mekanismeihin, ”joiden 
toteutumista tukisi yksilön oikeuksien liberaalidemokraattinen 
turvaaminen”. (Mäntysalo ym. 2011, 2111–2112) Kosunen 
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kuvaa tuotossuuntautuneen legitimointitavan haastetta 
viitaten Mäntysalon ja Saglien aikaisempaan artikkeliin:  

“Kaupunkisuunnittelussa tuotossuuntautuneen legitimoinnin korosta-
minen voi johtaa suljettuihin neuvotteluihin niiden toimijoiden välillä, 
joilla on resurssit suunnitteluongelman ratkaisemiseksi, mikä on ris-
tiriidassa panoslähtöisen legitimoinnin kanssa, joka korostaa jokaisen 
oikeutta osallistua suunnitteluprosessiin. (Mäntysalo & Saglie, 2010)” 
(Kosunen 2021, 107) 

Markkinatoimijat suhtautuvat hierarkkiseen suunnit-
telujärjestelmään kriittisesti arvostellen sitä aikaa vievänä, 
kalliina ja arvaamattomana toivoen prosessiin joustavuutta 
ja nopeutta. Byrokraattinen, lakeihin pohjaava, hallintotapa 
tekee hierarkkisesta suunnittelun tavasta jäykän ja hitaan, 
mikä on siihen sisäänrakennettuna sen pohjatessa lain avulla 
toteutettavaan oikeudenmukaisena pidettävään proses-
siin. Tämän uudemman projektilähtöisen suunnittelutavan 
tuotostehokkuuden kautta artikkeli tuo näkyväksi markki-
natoimijoiden tarpeen nopeisiin päätöksiin ja lopputuloksen 
ennustettavuuteen sekä tarpeen koordinoida ja neuvotella 
julkisista ja yksityisistä eduista. (Mäntysalo ym. 2011) 

Projektilähtöiseen suunnittelun tapaan liitetään kehi-
tyssopimuksien tekeminen esimerkiksi yksityisomistuksessa 
olevien maaomaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Tällaiset kumppanuudet tehdään siis julkisen- ja yksityisen 
sektorin välillä, missä yksityisen sektorin roolissa voivat 
toimia yksityiset rakennuttajat ja/tai maanomistajat. Tämän 
järjestelyn kautta julkinen sektori pyrkii tehokkaampaan 
hankkeiden toteuttamiseen, minkä avulla säästetään ja 
vältetään maanhankinnan kustannukset ja samaan aikaan 
tuetaan, ja mahdollisesti laajennetaan, yksityisen maan-
omistajan oikeuksia. (Mäntysalo ym. 2011) Mäntysalo 
kollegoineen ovat tuoneet myös myöhemmin esiin, kuinka 
uudenlaiset kumppanuusmallit ovat tuoneet virallisten 
suunnittelujärjestelmien rinnalle epävirallisempia suunnit-
telun tasoja, joiden prosesseista voi kuitenkin puuttua laki-
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sääteisen prosessin oikeudellinen takuu osallistavuudesta, 
oikeudenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta (Mäntysalo 
ym. 2015). 

Myös Soudunsaari tuo tutkimuksessaan esiin niin kut-
sutun kumppanuuskaavoituksen, “jolla tavoitellaan nopeasti 
etenevää suunnittelu- ja kaavoitusprosessia sekä laadukasta 
lopputulosta” (Soudunsaari 2016, 42). Hänen mukaansa 
kumppanuuskaavoitus on saattanut näyttäytyä vuorovai-
kutuksen kehittämisenä kunnan tekemän kaavanlaadinta-
työn ja rakennuttajien sekä rakennusliikkeiden tekemien 
hankesuunnitelmien kehittämistyön välillä, mutta mukana 
on voinut olla myös kunnan eri tahoja, maanomistajia, 
asukkaita tai suunnittelijoita. Soudunsaari huomauttaa, että 
“kumppanuuskaavoitusta tutkineissa projekteissa korostettiin 
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ei laajapohjaista hankkeen 
ulkopuolelta tulevaa osallistumista” (Soudunsaari 2016, 43). 

Projektilähtöisen suunnittelun tavan suhde kasvuun 
voi mielestäni nähdä olevan sidottu 1980-luvulla tapahtu-
neeseen muutokseen. Tällöin, kuten jo on mainittu, pai-
nopisteen poliittisella kentällä nähdään siirtyneen oikealle 
painottaen vapaita markkinoita ja uusliberaaleja arvoja (ks. 
esim. Haimi 2000; Moisio 2012) ja siirryttiin hyvinvointival-
tiosta kilpailuvaltioon (Haimi 2000; Remahl 2008; Moisio 
2012; Aro 2019b). Yhtäläisyyksiä voi löytää myös esimer-
kiksi Jansen-Janssenin (2013) tai Rydinin (2013) kuvauksista 
liittyen talouskasvun ja yhdyskuntasuunnittelun suhteeseen. 
Tuotostehokkuuden keskiössä esitän olevan kapitalistinen 
talousjärjestelmä, mikä perustuu kasvuun. Mäntysalon, 
Saglien ja Carsin mukaan projektilähtöinen suunnittelun 
tapa on myös yhdistettävissä kuntien kilpailuun yrityksistä, 
toimijoista ja asukkaista (Mäntysalo ym. 2011, 2113–2114), 
millä siis pyritään kasvattamaan niiden määrää kunnassa.   

Mäntysalo on esittänyt muutosta hierarkkisesta nor-
miohjauksesta kohti yrityselämän johtamismalleja käyttävää 
manageriaalista tapaa aikaisemmin esimerkiksi EkoSuKat  
-hankkeessa vuonna 2006. Hän liittää kehityksen yhdys-
kuntasuunnittelussa muutoksiin, jossa keskiöön nousi kyky 
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toimia kunnan elinvoimaisuutta, taloudellista ja fyysistä 
kasvua sekä hankekumppanuuksia edistävästi. (Mäntysalo 
2006, 80) Mäntysalo tuo myös esiin ajattelutavan muu-
toksen vaikutuksia kasvusuhteeseen myös seuraavasti:  

“Käänne governance-ajatteluun ei kuitenkaan merkitse käännettä 
pois kasvun ideologiasta suunnittelun taustalla. Päinvastoin, siihen 
takerrutaan nyt entistäkin tiukemmin. Kaikki alueet eivät kuitenkaan 
voi kasvaa.” (Mäntysalo 2006, 80) 

Projektilähtöisellä suunnittelun tavalla voidaan 
nähdä olevan yhtäläisyyksiä Rajaniemen tunnistaman 
hektisen kaavoitusstrategian kanssa. Molemmat ovat 
kehittyneet 80-luvulta lähtien. Tämä suunnittelun 
lähestymistapa on mielletty markkinavetoisena ja 
projekti-/hankelähtöisenä, jossa usein on mukana yksi-
tyinen sektori ja keskiössä tuotossuuntautunut lop-
putulos. Molemmat lähestymistavat esitän pohjaavan 
(uus)liberaaleihin arvoihin ja oikeutusta voidaan hakea 
taloudellisista hyödyistä ja tuotostehokkuudesta. 
Tavoiteltavia ovat nopeat ja tehokkaat päätökset, jotka 
voivat perustua uskoon yksittäisen hankkeen kannat-
tavuudesta kokonaiskuvan sijaan. Kasvu on markkina-
kontekstin vuoksi vahvasti läsnä ja prosessin keskiössä, 
sillä se on tavoite ja lähtökohta. Molemmat voidaan 
yhdistää myös kuntien väliseen kilpailuun yrityksistä 
ja asukkaista.  

Lisäksi yhtäläisyyksiä voi mielestäni löytää myös 
Brindleyn, Rydinin ja Stokerin esittämiin markkinajohtoisiin 
suunnittelun tyyleihin, joissa markkinakysyntä määrittää 
missä ja milloin kehitystä pitäisi tapahtua ja markkiname-
kanismi määrittää kuka kehittää ja millä hinnalla. (Brindley 
ym. 1996) Tällaisia tyylejä he esittävät edustavan esimer-
kiksi vipuvarsisuunnittelu (leverage planning), jonka keskei-
siksi piirteiksi he kuvaavat “yksityisen sektorin kehittämis-
hakkeiden tuet, jotka voivat olla joko suoria halvan maakaupan 
kautta tai epäsuoria infrastruktuuri-investointien kautta, sekä 
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joustava ja jopa yrittäjähenkinen asenne yksityisen sektorin 
kehitysehdotuksiin” (Brindley ym. 1996, 21). Vielä pidemmälle 
mennään private-management –suunnittelussa, jossa suunnit-
telu luovutetaan yksityiselle sektorille. He kuvaavat markki-
najohtoisia tyylejä myös seuraavasti:  

“Keskeiset toimijat ovat yksityisellä sektorilla ja tuotto on toiminnan 
motiivi. Tällaiset markkinatoimet vaativat valtion tuen puitteita, ja 
suunnittelupolitiikka on yksi tapa tarjota sitä.” (Brindley ym. 1996, 9). 
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4.3. Kulttuuriteorian pohjalta johdetut suunnittelun lähestymistavat 

Tarkastelen seuraavaksi kulttuuriteorian pohjalta johdet-
tujen yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapojen oikeutusta 
ja suhdetta kasvuun. Kulttuuriteorian rationaalisuuksien 
soveltamista yhdyskuntasuunnitteluun pohjaan erityisesti 
Sarah-Maria Schmittin ja Thomas Hartmannin artikkeliin 
(2016) ja Hanna Kosusen väitöskirjaan (2021). 

Kosunen on tarkastellut kaupunkisuunnittelun lähes-
tymistapoja matalan kasvun kontekstissa, jossa suunnittelun 
lähestymistapojen lähtökohtana on niiden käsittely konfigu-
raatioina, jolloin ”kaupunkisuunnittelun tavoitteet, toimijoiden 
väliset suhteet, ja suunnittelun konteksti yhdessä vaikuttavat 
suunnittelun lähestymistapaan”. Hän tarkastelee suunnit-
telun lähestymistapoja ensin staattisina ideaalityyppeinä, 
ja myöhemmässä vaiheessa soveltaa koevolutionaarista 
suunnittelun tapaa tarkastellen lähestymistapojen suhdetta 
muutokseen. (Kosunen 2021, 7) Nyt tarkastelen nimen-
omaan lähestymistapoja ideaalityyppeinä, jotka Kosunen 
esittää johdettuna alun perin Mary Douglasin esittämän 



129

kulttuuriteorian neljän rationaalisuuden kautta. Näitä rati-
onaalisuuksia ovat hierarkismi, egalitarismi, individualismi ja 
fatalismi. (Kosunen 2021, 44–45).  

Täydentävästi, Schmitt ja Hartmann tutkivat kilpai-
levien oikeuskäsitteiden pulmaa yhdyskuntasuunnittelussa 
kulttuuriteorian neljän rationaalisuuden kautta pyrkien 
samalla muodostamaan teoreettisen kehikon Jane Jacobsin 
hahmottelemien kaupunkisuunnittelun periaatteiden tueksi. 
Jane Jacobsin ideat yhdistetään kulttuuriteoriassa Marco 
Verweij:n ja Michael Thompsonin esittämiin kömpelöihin 
suunnitteluratkaisuihin (clumsy solutions), mikä tukee aja-
tusta epätäydellisestä kaupunkisuunnittelusta. Yhdistämällä 
erilaisia oikeudenmukaisuuden käsitteitä mahdollistetaan 
diversiteetin suunnittelu. Schmitt ja Hartmann esittävät, 
että kömpelöön ratkaisuun voitaisiin hyvinkin päästä 
noudattamalla Jacobsin periaatteita. (Schmitt ja Hartmann 
2016) Myös Kosunen kannattaa ajatusta kömpelöstä ratkai-
susta tuoden myös esiin sen mahdollisuudet ajassa muut-
tuvien monimutkaisten haasteiden ratkaisussa (Kosunen 
2021). Kuitenkin tässä tutkimuksessani keskityn mainit-
tuihin neljään rationaalisuuteen ja niihin yhdistettyihin 
oikeudenmukaisuuden käsitteisiin enkä niitä yhdistävään 
kömpelöön ratkaisuun.  

Kulttuuriteoria on sosiaaliskonstruktivistinen teoria, 
minkä juuret ovat kulttuuriantropologiassa. Sitä on kui-
tenkin sovellettu niin riskien havainnointia koskevaan 
tutkimukseen kuin suunnitteluteoriaan. Se perustuu sosiaa-
listen vuorovaikutusten analysointiin; sitä olisi mahdollista 
soveltaa kaikkialla kulttuurista riippumatta. Kulttuurite-
oria perustuu neljään eri rationaalisuuteen, hierarkismiin, 
egalitarismiin, individualismiin ja fatalismiin, jotka ”kuvaavat 
erilaisia rationaalisia tapoja hahmottaa ja toimia tietyissä tilan-
teissa”. Huomio on nimenomaan tilanteissa eikä niinkään 
henkilöissä. (Schmitt ja Hartmann 2016, 45) Schmitt ja Hart-
mann nojaavat kulttuuriteoriaa maapolitiikassa tutkinee-
seen Benjamin Davyyn (2004) tuodessaan esiin lähestymis-
tavan olevan tilanneorientoitunut (situation-oriented). Myös 
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Kosunen liittää oman tutkimuksensa menettelytapateorian 
(procedural planning theory) traditioon, joiden molempien 
keskiössä on kysymys miten, eikä esimerkiksi kenen (by 
whom) tai mitä (what).  

Mary Douglas ehdotti kulttuuriteoriassaan ihmisten 
todellisuuskäsityksen riippuvan kahdesta ulottuvuudesta, 
joita kutsutaan verkoksi (grid) ja ryhmäksi (group)(Douglas 
1970/1973; Douglas 1978; Kosunen & Hirvonen-Kantola 
2020). Kosusen väitöstutkimukseen kuuluvassa artikkelissa 
Kosunen ja Sari Hirvonen-Kantola viittaavat Douglasiin 
(1978) ja Mamadouhun (1999) havainnollistaessaan tätä 
kaksiuloitteista todellisuuskäsitystä: ”(v)erkkoulottuvuus 
ilmaisee, kuinka yksilöt asettavat itsensä suhteessa ulkopuoliseen 
ohjaukseen, kun taas ryhmäulottuvuus ilmaisee heidän haluk-
kuutensa kuulua ryhmään tai toimia itsenäisesti” (Kosunen 
& Hirvonen-Kantola 2020, 253; ks. myös Douglas 1978; 
Mamadouh 1999). Vahvalla verkkoulottuvuudella kuvataan 
heteronyymiä päätöksentekoa ja heikolla verkkoulottuvuu-
della korkeaa itsemääräämisastetta. Vahva ryhmäulottuvuus 
nähdään yhteisöllisenä ja heikko ryhmäulottuvuus nähdään 
haluna toimia yksin. (Schmitt & Hartmann 2016). Usein tätä 
kaksiulotteista käsitystä kuvataan diagrammilla, sillä nämä 
kaksi ulottuvuutta ovat toisistaan riippumattomia, jolloin 
ne muodostavat kahdesta akselista ja neljästä kvadrantista 
koostuvan kaavion (Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen & 
Hirvonen-Kantola 2020). Tätä kaksiulotteista todellisuuskä-
sitystä kuvaan kaaviossa 4. 

Schmitt ja Hartmann yhdistävät rationaalisuudet 
kolmeen perustavanlaatuiseen oikeudenmukaisuuden 
käsitteeseen, jotka otan keskeiseksi osaksi suunnittelun 
lähestymistapojen oikeutustapaa. He käsittelevät oikeu-
tusta keskeisenä osana kaupunkisuunnittelua tuoden esiin 
erilaisten oikeuskäsitysten ristiriitaisuuden, minkä johdosta 
epäoikeudenmukaisuutta on väistämättä kaupunkisuunnit-
telussa. Schmittin ja Hartmannin mukaan suunnittelijoiden 
tulisikin siksi olla tietoisia erilaisista oikeudenmukaisuuden 
käsitteistä.  Esitetyistä oikeudenmukaisuuden käsitteistä 
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kaavio 4: Mary Douglasin kulttuuriteorian rationaalit kaksiulotteisen todellisuuskäsityksen 
mukaan. Lähde: Schmitt & Hartmann 2016 ja Kosunen 2021. Kaavion laatinut Anni Saviaro 
2022.

mikään ei ole toista parempi, sillä kaikissa on oma logiik-
kansa ja ongelmansa. (Schmitt ja Hartmann 2016) 

Huomioon otettavaa on, että kulttuuriteorian rati-
onaalien pohjalta johdetut suunnittelun lähestymistavat 
eroavat kahdesta edellä esitellystä siinä, etteivät ne ole 
sidottuja julkisiin kaavoitusjärjestelmiin kuten esimerkiksi 
suomalaiseen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään. Läh-
tökohtanani ovat kuitenkin Kosusen esittämät eri rationaa-
lisuuksista johdetut suunnittelun lähestymistavat, joita 
vertaan myös erilaisiin muihin lähestymistapoihin ja 
näkemyksiin, jotka voivat olla liitettynä alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmiin. 

vahva 
”grid”

heikko 
”grid”

vahva 
”group”

heikko 
”group”

fatalismi

individualismi

hierarkismi

egalitarismi
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Näistä rationaalisuuksiin pohjaavista suunnittelun lähes-
tymistavoista käsittelen ensin hierarkistisen. Se pohjautuu 
hallinnollisesti keskitettyyn suunnittelutoimintaan, mikä 
asettaa puitteet tai viitekehyksen kaupunkikehitykselle. 
Tässä lähestymistavassa muut toimijat ovat valmiita yhtei-
siin toimiin sitoutumalla keskitetyn suunnittelutoiminnan 
muodostamiin puitteisiin. (Kosunen 2021, 46) Douglasiin 
(1999) viitaten kulttuuriteorian mukaan keskitetty toi-
minta tai instituutio ei kuitenkaan tarvitse olla valtiollinen 
tai julkishallinnollinen (Schmitt & Hartmann 2016). Hie-
rarkismin mukaisessa lähestymistavassa hallintotapa on 
sääntöjen ja määräysten mukainen, missä ”yhteisön jäsenet 
antavat vallan instituutiolle, joka hallitsee kaikkien hyvinvointia” 
(Schmitt & Hartmann 2016, 46) merkiten samalla sosiaalista 
sopimusta16, jossa samalla tämän muodostetun instituution 
koskemattomuutta on suojeltava, jotta se säilyttää toimin-
takykynsä (Kosunen 2021, 46; Davy 2012, 15, 51–53). Hierar-
kistisen näkökulman mukaan määräyksien tai ohjauksen 
lisääminen voidaan nähdä johtavan onnellisuuden määrän 
lisääntymiseen (Davy 2012, 53).  

Hierarkistisuus on liitettävissä utilitaariseen oikeu-
denmukaisuuden käsitteeseen, minkä nähdään pyrkivän 
suojelemaan enemmistön onnellisuutta. Tähän oikeuden-
mukaisuuden käsitteeseen Schmitt ja Hartmann liittävät 
hierarkistisen suunnittelun oikeutuksen. Utilitaarisessa 
oikeudenmukaisuudessa on pyrkimys maksimoida onnelli-
suus perustuen Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin aja-
tuksiin. Tässä oikeudenmukaisuuden käsitteessä keskeistä 
on hyötykäsitys (concept of utility), minkä keskiössä on eri-
laisten ratkaisujen vaikutuksien punnitseminen sen suhteen 
tuottaako se onnea vai kärsimystä tai esimerkiksi hyötyjä 
vai haittoja. Tarkoituksena on siis maksimoida onnellisuus ja 
minimoida kärsimys. Ongelmaksi muodostuu, että lopputu-
lemana olevan onnen ja kärsimyksen jakautuminen hyö-
dyttää usein enemmistöä, ja mahdollisesti vähemmistöjen 

16 Schmitt ja Hart-
mann (2016) ja Davy 
(2012) linkittävät 
hierarkkisen rationaa-
lin Thomas Hobbesin 
ajatuksiin sosiaali-
sesta sopimuksesta 
ja Leviathanista, kes-
kitetystä hallinnosta, 
jolle kansalaiset luo-
vuttavat vapautensa 
ja vallan, mutta jolta 
saavat suojelun.

4.3.1. Hierarkistinen suunnittelun lähestymistapa 
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kustannuksella. (Schmitt & Hartmann 2016) 
Utilitaarisen oikeudenmukaisuuden mukaisen 

yhdyskuntasuunnittelun voidaan ajatella kuvastavan suu-
rimman onnen kaupunkia suurimalle joukolle. Utilitaristiset 
yhdyskuntasuunnittelijat punnitsevat tuottaako suunni-
telma enemmän hyötyä vai haittaa ja samalla hyväksyvät 
uhrauksia, jos saadaan lisättyä maankäyttäjien etuja. Utili-
taarisen oikeudenmukaisuuden konsepti voidaan yhdistää 
hyvin funktionaaliseen kaupunkiin, joka on jopa hillitty, 
melko suoralinjainen, selkeät säännöt omaava ja jakautunut 
erillisiin toimintoihin. (Schmitt ja Hartmann 2016, 44) Utili-
taarisen oikeudenmukaisuuden mukainen kaupunki kuu-
lostaa mielestäni hyvin voimakkaasti suomalaiselta moder-
nistisin periaattein suunnitellulta kaupungilta. Artikkelissa 
se liitetäänkin Corbusierin kaupunkiin ja bauhauslaiseen 
suunnitteluperinteeseen. 

Utilitaarisen oikeidenmukaisuuden kritiikki jakautuu 
pääosin kahteen osaan. Kritiikkiä utilitaarinen oikeuden-
mukaisuuden käsitys saa muun muassa siitä, että on hyvin 
vaikeaa arvioida täysin kaikkia hyötyjä ja haittoja oikeuden-
mukaisella tavalla ja onnistua muodostamaan yksimieliset 
arviointimenetelmät. Toinen kritiikin muoto perustuu aja-
tukseen, jossa yksilön oikeudet ovat arvo itsessään, mihin ei 
utilitaarisessa käsityksessä keskitytä. (Schmitt ja Hartmann 
2016, 44) Lisäksi he yhtyvät Nicolai Steinøn näkökulmaan, 
jossa ”kaupunkien tulisi olla muutakin kuin funktionaalisia 
kokonaisuuksia, jotka täyttävät täyttävät vain utilitaariset tar-
peet” (Schmitt ja Hartmann 2016, 44; Steinø 2013, 73). 

Hierarkistisen ideaalikaupungin voidaan kuvata olevan 
hyvin järjestetty kaupunki  (Davy 2008, 308), joka on ohjattu 
yhdyskuntasuunnittelijoiden asiantuntijuuden kautta ja 
jonka on esitetty voivan näyttäytyä muiden rationaalien 
näkökulmasta jäykkänä tai jopa despoottisena (Davy 2008, 
308; Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020, 254). Hierarkisti-
sessa suunnittelun lähestymistavassa suunnitteluongelmat 
nähdään parhaiten ratkaistuksi ohjauksen ja kontrollin 
kautta (Davy 2012; Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020). 
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Suhteessa muihin rationaaleihin hierarkistisen rationaali-
suuden nähdään suosivan yleisen edun säätelyä markkina-
lähtöisyyden tai yhteisöprojektien sijaan (Schmitt ja Hart-
mann 2016).  

Kosunen esittää hierarkistisen suunnittelun lähes-
tymistavan tavoitteeksi hyvinvoinnin tasaisen jakamisen 
yhteiskunnassa, mikä aiheuttaa haasteen sen edellyttäessä 
samalla mahdollisuutta laatia kokonaisvaltainen suunni-
telma siitä, mitä yhteiskunnassa tarvitaan. (Kosunen 2021) 
Kosunen korostaa, että samalla täytyisi saavuttaa laaja 
yhteiskunnallinen yksimielisyys siitä, mitä hyvinvointi 
tarkoittaa (Kosunen 2021, 46; ks. myös Brindley ym. 1996; 
Schmitt & Hartmann 2016). Tämä yhdistyy mielestäni 
utilitaarisuuden kritiikkiin sen mahdottomuudesta arvioida 
kaikkia hyötyjä ja haittoja. Näitä hierarkismiin liitettyjä 
tavoitteita on yhdistetty muun muassa teknisrationaaliseen 
suunnitteluun, ”jossa suunnittelijat pyrkivät tekemään koko 
yhteiskunnan edun mukaisia päätöksiä perustuen objektiivisiin, 
tieteellisiin perusteisiin” (Kosunen 2021, 46), jotka perus-
tuvat kuten usein mitattavuuden mahdollistaviin määreisiin 
(Taylor 1998). Näitä mitattavuuteen liittyviä haasteita on 
myös kuvattu tämän työn luvussa 3.1.              

Kuten on jo tuotu esiin, yleisen edun yhtenäisen käsit-
teen muodostaminen ja edistäminen voidaan nähdä haas-
tavana. Kosunen mukaan esimerkiksi yhteiskunnallisten 
realiteettien voidaan väittää pirstoutuvan ja monipuolis-
tuvan, vallan voidaan esittää olevan yhteiskunnassa hajallaan 
valtion, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kesken sisältäen samalla lähtökohtaisesti rakenteellista 
epätasa-arvoisuutta. (Kosunen 2021, 47) Lisäksi on esitetty, 
kuten jo mainittu, että 1980-luvulta lähtien painopiste on 
siirtynyt yleisen edun tavoitteesta kohti tavoitetta kan-
sainvälisestä kilpailukyvystä (Puustinen ym. 2017), ja että 
kasvun tavoittelu voidaan esittää yleiseksi eduksi (Rajaniemi 
2006). Kuitenkin hierarkkinen lähestymistapa voidaan 
yhdistää Kosusen mukaan Brindleyn, Rydinin ja Stokerin 
(1996) esittämiin markkinakriittisiin suunnittelun tyyleihin, 
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joissa suunnittelun tehtäväksi nähdään myös korjata mark-
kinoiden luomaa epätasa-arvoa ja eriarvoisuutta (Kosunen 
2021, 46; ks. myös. Brindley ym. 1996, 8-12).  

Myös hierarkistisen rationaalin oikeutukseen 
liitetty utilitaarinen oikeudenmukaisuuden käsite 
on myös riippuvainen siitä, minkä asioiden hyötyjä ja 
haittoja valitaan punnittavaksi päätöksenteossa, jolloin 
se on liitettävissä mielestäni yhteiskunnan arvomaa-
ilmaan sekä esimerkiksi Rajaniemen esittämän holis-
tisen kaavoituksen kautta esiin tuotuihin haasteisiin 
liittyen yhdyskuntasuunnittelun tieteellistymiseen 
ja tehtävien selvityksien painoarvoon suunnittelussa. 
Suhteessa muihin esiteltyihin lähestymistapoihin 
hierarkistisen suunnittelun lähestymistavan oikeutus 
voidaan nähdä myös panosorientoituneena kuten Män-
tysalon, Saglien ja Carsin esittämässä hierarkkisessa 
suunnittelun tavassa sekä Rajaniemen heroistisessa-, 
hierarkkisessa- ja holistisessa kaavoitusstrategiassa. 

Kosunen osoittaa, että hierarkistisen suunnittelun 
lähestymistapa voidaan liittää myös kuntajohtoiseen17 (sta-
te-led) suunnittelutapaan, jolloin keskitetty suunnittelutoi-
minta on julkishallinnollinen (Kosunen 2021). Hierarkisti-
sesta suunnittelun lähestymistavasta onkin mielestäni 
löydettävissä yhteyksiä niin Rajaniemen tunnistamiin 
heroistiseen-, hierarkkiseen- ja holistiseen kaavoi-
tusstrategiaan kuin Mäntysalon, Saglien ja Carsin 
esittämään hierarkkiseen suunnittelun tapaan. Matalan 
kasvun kontekstiin Kosunen tähdentää hierarkistinen suun-
nittelun sopivan kuntajohtoisena silloin, kun tavoitteina on 
kaupungin kasvuhyödyn jakaminen uudelleen matalakasvui-
sille alueille tai supistumisen kielteisten vaikutuksien tasa-
painottaminen järjestämällä kaupunkirakennetta uudelleen. 
Kuntajohtoisena suunnitteluprosessin päätöstentekijäksi 
Kosunen esittää viranomaiset sekä yhteistyötahot, jotka 
ovat valmiita noudattamaan julkisen suunnittelun tavoit-
teita. (Kosunen 2021, 64)  

Kosunen liittää niin taloudellisen kuin väestöllisen 

17 Suomennos on 
kuntalähtöinen 
viitaten Suomen kon-
tekstiin, jossa kunnat 
toimivat pääasiallisina 
yhdyskuntasuunnitte-
lua hoitavina tahoina.
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kasvun keskeiseksi osaksi hierarkkista suunnittelun lähes-
tymistapaa, vaikka sitä voidaankin soveltaa ilman kasvu-
tavoitteita. (Kosunen 2021) Hierarkistisen suunnittelun 
lähestymistavan Kosunen ehdottaa soveltuvan kontekstiin, 
jossa ”kilpailevien näkemysten moninaisuus on vähäistä ja jossa 
kaikki toimijat ovat joko sitoutuneet vakiintuneisiin puitteisiin 
tai missä viranomaiset voivat toteuttaa suunnitellun kehittä-
misen itse” (Kosunen 2021, 53). Matalan kasvun kontekstissa 
hierarkistinen suunnittelun lähestymistapa kuntajohtoisena 
sopii Kosusen mukaan paikkoihin, missä ”suunnittelulla 
voidaan ohjata laajemman kaupunkikasvun hyödyt ei-kasvaville 
alueille tai hallita, kuinka nämä alueet reagoivat kutistumiseen” 
(Kosunen 2021, 64). Kuitenkin historiallisesti hierarkistinen 
suunnittelun lähestymistapa yhdistetään eurooppalaiseen 
sodanjälkeiseen ekonomisen kasvun aikakauteen, jolloin 
kasvu ennustettiin jatkuvaksi ja hyvinvointivaltioissa 
julkisen suunnittelun rooliksi nousi taloudellisen ylijäämän 
sosiaalinen uudelleenjako sekä kaupungin fyysisen kasvun 
ohjaaminen yhteiskunnassa. Kosusen mukaan hierarkistinen 
suunnittelun lähestymistapa onkin linkitettävissä kasvuriip-
puvaiseen suunnitteluun. (Kosunen 2021)  

”Tässä yhteydessä yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä oli säädellä 
kaupunkien kasvua strategisesti, ja taloudellisten toimijoiden odotettiin 
investoivan julkisten kaupunkisuunnitelmien mukaisesti (Healey, 1997, 
s. 146). Brindley ym. (1996) ja Rydin (2013) toteavat, että hierarkkisen 
suunnittelun lähestymistapa toimii parhaiten taloudellisesti eloisassa 
markkinatilanteessa, jossa taloudellisen toiminnan jatkuvuuteen 
voidaan luottaa julkisen kaupunkisuunnittelun tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja talouden toimijat ovat valmiita investoimaan julkisten 
kaupunkisuunnitelmien mukaisesti odotettujen voittojen vuoksi. Ilman 
markkinoiden kysyntää kaupunkikehityksen hierarkkisella suunnit-
telulla ei ole juurikaan vaikutusta (Brindley et al., 1996, s. 168–169), 
ellei julkinen viranomainen pysty toteuttamaan haluttua kaupunkike-
hitystä itse (Brindley et al., 1996, pp. 22–23).” (Kosunen 2021, 58) 
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4.3.2. Egalitaristinen suunnittelun lähestymistapa 

18 Davy (2012, 
18–19, 53–54) liittää 
egalitaristisen ratio-
naalin Jean-Jacques 
Rousseaun sosiaali-
seen sopimukseen, 
mikä kokoaa yhteen 
suhteellisen pie-
nen joukon ihmisiä 
muodostaen tiiviisti 
sidotun yhteisön, jolla 
on samankaltaisia 
mielipiteitä ja arvoja.

Toisena kulttuuriteoriasta johdetusta suunnittelun lähes-
tymistavasta tuon esiin egalitaristiseen rationaalisuuteen 
pohjaavan tavan, jossa ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa 
samanlaisten mielipiteiden ja arvojen kautta18 (Kosunen 
2021, 51; Davy 2012, 18–19, 53–54). Egalitarismiin liitetään 
vahva halu kuulua ryhmään samalla kuitenkin torjuen ajatus 
keskitetystä viitekehyksestä ohjaamassa toimintaa, sillä 
sen ei nähdä ottavan huomioon paikallisia erityispiirteitä 
(Kosunen 2021). Egalitaristisen rationaaliin liitetään yhtei-
söllinen suunnittelu, jossa suunnittelun tulisi olla keskit-
tynyt konsensukseen sekä yhteistyöhön lakien ja säännösten 
sijaan. (Schmitt & Hartmann 2016) Kuitenkin egalitaristisen 
näkökulman mukaan maksimaalisen onnellisuuden voidaan 
nähdä vaativan maltillisesti määräyksiä tai ohjausta (Davy 
2012, 53).  

Schmitt ja Hartmann esittävät egalitaristisen suun-
nittelun oikeutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
kautta, missä tarkastellaan hyvinvoinnin jakautumista 
yhteiskunnassa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 
näkökulmasta. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitys 
liitetään vahvasti John Rawlsin ajatuksiin 1970-luvulta, 
mutta siitä on myös tuoreempia variaatioita. Schmitt ja 
Hartmann viittaavat Heather Campbelliin (2006) esit-
täessään, että Rawlsin ideat sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden käsitteestä sisältävät samoja ajatuksia utilitaarisen 
oikeudenmukaisuuden käsitteen kanssa, ja Claudia Bastaan 
ja Stefano Moroniin (2013) tuodessaan esiin sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kritisoivan utilitaristista näkemystä 
siitä, että se keskittyy etsimään ainoastaan onnellisuuden 
kokonaissummaa katsomatta, kuinka se jakautuu yhteiskun-
nassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaan olisi tarve 
sosiaaliselle sopimukselle, joka perustuisi eettisiin näkökul-
miin perustuviin sääntöihin edistäen jokapäiväistä rinnak-
kaiseloa yhteiskunnassa. He tuovat esiin Rawlsin ajatuksen 
tietämättömyyden verhosta, jossa verhon takana kaikki 
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ovat tasa-arvoisia riippumatta arvosta, asemasta tai varal-
lisuudesta. Ideaalitilanteessa, kun verho nostetaan, ”kaikki 
oikeudet, mahdollisuudet ja tilaisuudet on jaettu tasa-arvoisesti 
yhteiskunnan kesken”. (Schmitt & Hartmann 2016, 45) 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukainen kaupunki 
voidaan ajatella olevan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon 
kaupunki, jonka suunnittelussa otetaan kaikki yhteiskunta-
ryhmät mukaan. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden konsepti 
voidaan yhdistää kaupunkiin, jossa on paljon isoja yhteisöl-
lisiä tiloja, kohtuuhintaista asumista sekä avoimia ja houkut-
televia julkisia tiloja. (Schmitt & Hartmann 2016, 45) 

Kritiikkiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden konsepti 
saa erityisesti liittyen sen todellisiin toteutumisen mah-
dollisuuksiin ja kalleuteen, vaikka monet näkevätkin sen 
luontaisesti ja intuitiivisesti moraalisesti parempana muihin 
oikeudenmukaisuuden käsitteisiin verrattuna. Yhdyskun-
tasuunnitteluun tarvittaisiin utilitaarisen kritiikin mukaan 
vahvaa ja voimakasta suunnittelua resurssien jakamisen ja 
kohdentamisen valvomiseksi ja edellä esiteltävän libertaa-
risen oikeudenmukaisuuden mukaan sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden mukaisesta maailmasta puuttuisi innovaati-
oiden ja suorituskyvyn kannustimet. (Schmitt & Hartmann 
2016) 

Egalitaristisen rationaalisuuden mukainen kaupunki 
voidaan esittää olevan jakamisen kaupunki (the sharing city)
(Davy 2008, 308). Egalitaristisen rationaalin mukaan suun-
nitteluongelmat pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryksen 
kautta paikallisella tasolla, jossa yhteisymmärrys tavoitteista 
voidaan saavuttaa avoimen osallistumisen ja pohdinnan 
avulla (Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020; Kosunen 2021). 
Kosunen ja Hirvonen-Kantola tuovat esiin, että egalita-
ristiseen suunnittelun lähestymistapaan on yhdistetty 
osallistavaa päätöksentekoa korostavat (Kosunen & Hirvo-
nen-Kantola 2020; ks. myös Hendriks 1999; Hartmann & 
Hengstermann) ja paikallisia aloitteita resurssina kaupunki-
kehityksessä pitävät suunnittelun tavat (Davy 2008, 2012, 
Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020 mukaan). Kuitenkin 
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osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavista pyrkimyksistä 
huolimatta muut rationaalit voivat pitää egalitaristista suun-
nittelua poissulkevana palvellen vain ryhmän periaatteisiin 
sitoutuvia (Davy 2008, 308; Kosunen & Hirvonen-Kantola 
2020). Kosunen tuo esiin myös sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden saavuttamiseen liittyvät haasteet, sillä yhteis-
kunnassa valtaa ja resursseja omaavat voivat saada äänensä 
helpommin kuulumaan suunnitteluprosessissa, ja tietyillä 
ryhmillä voi olla enemmän mahdollisuuksia itseorganisoitu-
miseen. (Kosunen 2021) 

Kosunen nojaa yhdyskuntasuunnittelun oikeudenmu-
kaisuutta tutkineeseen Susan S. Fainsteiniin muotoillessaan 
huomion egalitarismin suhteesta yhdyskuntasuunnittelun 
ajatukseen osallistumisesta ja osallisuudesta: ”(h)uomion-
arvoista on, että ajatus yhdyskuntasuunnitteluun osallistumi-
sesta syntyi alun perin pienituloisten ryhmien vastustuksesta 
hierarkkista suunnittelua kohtaan, joka ei ottanut huomioon 
paikallisia tarpeita” (Kosunen 2021, 51). Kosunen esittääkin 
egalitaristisen suunnittelun lähestymistavan voivan ilmetä 
yhteisölähtöisenä, missä suunnittelu lähtee esimerkiksi 
ulkopuolisuutta kokevasta ryhmästä organisoituen paikka-
kunnalle tärkeän asian ympärille (Kosunen 2021). Schmittin 
ja Hartmannin artikkelissa egalitarismin kuvataan laimin-
lyövän tai olevan välinpitämätön julkishallinnon interve-
ntioita ja markkinalähtöisyyttä kohtaan painottaen yhtei-
söllisyyttä. ”Yhdyskuntasuunnittelun tulisi tuottaa sosiaalisia 
paikkoja, jotka sallivat yhteisöjen kokoontua ja toimia yhdessä”. 
(Schmitt & Hartmann 2016, 46) Kosunen ja Hirvonen-Kan-
tola nostavat esiin erään syyn egalitaristisen suunnittelu-
tavan peräänkuuluttamalle paikalliselle päätöksenteolle: 
kulttuuriteorian mukaan egalitaristinen maailmankatsomus 
pitää ympäristöä hauraana, jolloin siihen puuttuminen vaatii 
varovaista asennetta johtaen välittämiseen ja vastuuseen 
perustuvaan toimintaan. (Kosunen & Hirvonen-Kantola 
2020) 

Kosunen yhdistää egalitaristisen suunnittelun lähes-
tymistavan myös yhteisöjohtoiseen (community-led) lähesty-
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mistapaan, mikä voidaan nähdä vaihtoehtona kuntajohtoi-
selle (goverment-led) tai omaisuusjohtoiselle (property-led). 
Yhteisöjohtoisessa lähestymistavassa paikalliset toimijat 
voidaan nähdä julkisen toimijan ja sen rajoitettujen resurs-
sien jatkeena tai suunnittelu voi olla lähtöisin yhteisöstä 
itsestään. Matalan kasvun kontekstissa egalitaristisen suun-
nittelun lähestymistavan yhteisöjohtoisen muodon suun-
nittelutavoitteeksi Kosunen esittää paikallisten tarpeiden 
täyttämisen ja kaupunkikehityksen tarkastelun sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden lähtökohdista. Suunnitteluprosessin 
päätöksenteossa voidaan esittää olevan osallisena viran-
omaiset sekä paikalliset yhteisöt, joiden päätöksenteko 
perustuu tahojen yhteiseen sitoutumiseen osaksi kaupunki-
kehitysprosessia. (Kosunen 2021) 

Egalitaristista lähestymistapaa ja sen oikeutusta 
ei nähdä sidottuna kasvuun, vaan sen lähestymistapana 
nähdään pyrkivän tukemaan sellaista kaupunkikehitystoi-
mintaa, mikä tuo suoraan ei-rahallista hyötyä paikkakun-
nalle käyttämättä talouskasvua välineenä niiden toteutta-
miseen (Kosunen 2021, 65). Kosunen nostaa egalitaristisen 
suunnittelun lähestymistavan sopivan kontekstiin, jossa 
”kilpailevien intressien määrä on vähäinen ja toimijoiden keski-
näinen kytkös on korkea, mikä mahdollistaa yhteisen kaupun-
kikehitysvision luomisen” (Kosunen 2021, 53). Yhdistäessään 
egalitaristisen lähestymistavan yhteisöjohtoiseen tapaan, 
Kosunen esittää sen sopivan matalan kasvun suhteen 
kontekstiin, jossa on paikallista motivaatiota tai yhdyskun-
tasuunnittelijat voivat tukea sen syntymistä (Kosunen 2021, 
64).  

Egalitaristisen lähestymistapavan oikeutuksen voi 
mielestäni esittää myös panosorientoituneena, kuten 
Mäntysalon, Saglien ja Carsin esittämän hierarkkisien 
suunnittelun tavan. Molempien oikeutus perustuu 
vahvasti sosiaalisesti tasa-arvoiseen osallisuuteen, 
mikä kuitenkin erottaa egalitaristisen lähestymistavan 
Rajaniemen tunnistamista kaavoitusstrategioista. Ega-
litaristinen lähestymistapa eroaa Rajaniemen esittä-
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4.3.3. Individualistinen suunnittelun lähestymistapa 

19 Davy (2012) liittää 
individualistisen 
rationaalisuuden 
John Locken indivi-
dualistiseen käsityk-
seen sosiaalisesta 
sopimuksesta, jossa 
keskeistä on ajatus 
yksilöistä lähtökoh-
taisesti vapaina ja 
tasa-arvoisina, joille 
työ mahdollistaa 
omistusoikeuden. 

20 kts. kohta 2.1.1. 
s. 54–55. 

Kolmantena suunnittelun lähestymistapana tuon esiin 
individualistisen, ”jossa suunnittelun toimijat eivät sitoudu kes-
kitetysti määrättyyn viitekehykseen ja jossa yhteistä toimintaa 
kaupunkikehitystavoitteiden toteuttamisessa ei pidetä tärkeänä” 
(Kosunen 2021, 48; ks. myös Davy 2012; Hartmann 2012). 
Individualistinen suunnittelun lähestymistapa luottaa 
yksilön vapauteen, yksityiseen omistusoikeuteen ja vapai-
siin markkinoihin sosiaalisena sopimuksena19 (Kosunen 
2021, 48; Davy 2012; Hartmann 2012). Individualistinen 
rationaalisuus näkee yksityisen omaisuuden (property) 
talouskasvun ja hyvinvoinnin liikkeellepanevana voimana 
nähden julkishyödykkeet ja yhteisen hyvän markkinoiden 
epäonnistumisen lähteenä (Schmitt & Hartmann 2016, 
46). Individualistisen näkökulman mukaan määräyksien 
tai ohjauksen (coercion) lisääminen voidaan nähdä joh-
tavan onnellisuuden määrän vähenemiseen (Davy 2012, 53). 
Individualistista maailmaa kuvataan myös vakaaksi. ”Tässä 
maailmassa yrityksen ja erehdyksen avulla voidaan tutkia uusia 
mahdollisuuksia.” (Schmitt & Hartmann 2016, 46) 

Individualistinen rationaalisuus yhdistetään Schmittin 
ja Hartmannin artikkelissa libertaristiseen oikeudenmukai-
suuteen, mikä korostaa yksilön vapautta ja itsemääräämis-
oikeutta. Libertaristinen oikeudenmukaisuus kannattaa 
vapaita markkinoita ja niin kutsuttua näkymättömän käden 
ohjausta20, minkä katsotaan johtavan oikeudenmukaisiin 
tuloksiin. Libertaristisen oikeudenmukaisuuden mukaan 
valtion tulisi puuttua mahdollisimman vähän markkinoiden 
toimintaan, sillä valtion interventioiden nähdään lisäävän 
markkinahäiriöitä. Käsitteen ytimessä on ajatus yksilön 

mistä kaavoitusstrategioista myös kasvun suhteen, sillä 
se ei ole kytköksissä taloudelliseen eikä väestölliseen 
kasvuun. 



142

oikeudesta elämään, vapauteen ja henkilökohtaisen onnen 
tavoitteluun. Schmitt ja Hartmann liittävät libertaristisen 
oikeudenmukaisuuden Milton Friedmanin, Robert Nozickin 
ja Friedrich A. Hayekin ajatuksiin sekä Yhdysvaltojen 
itsenäisyysjulistukseen. John Locke voidaan nähdä myös 
keskeisenä hahmona, sillä hänen nähdään liittäneen liberta-
ristisuuden maanomistusoikeuksiin. (Schmitt & Hartmann 
2016) 

Libertaristisen oikeudenmukaisuuskäsityksen 
mukaisen kaupungin voidaan kuvailla olevan vapauden ja 
mahdollisuuksien kaupunki. Myös yhdyskuntasuunnittelun 
kontekstissa libertaristinen oikeudenmukaisuus edellyttää 
mahdollisimman vähäistä ohjausta. Libertaristisen oikeu-
denmukaisuuden konsepti voidaankin yhdistää kaupunkiin, 
jossa maa/tontit ovat suurelta osin yksityisomistuksessa ja 
julkisia tiloja on vähän. Esimerkkinä libertaristisen oikeu-
denmukaisuuden mukaisesta yhdyskuntasuunnittelusta nos-
tetaan Hollannissa sijaitseva luovuudella ja mahdollisuuksilla 
markkinoitu projekti, jossa rakennusmääräykset minimoitiin 
mahdollistaen jokaiselle maanomistajalle mahdollisuuden 
kehittää omaa ideaansa. ”(T)äydellisessä libertaarisessa 
maailmassa libertaarinen kaupunki mahdollistaa yhteiskunnan 
jokaisen yksilön vapauden ja omaisuuden.” (Schmitt & Hart-
mann 2016, 44–45) 

Kritiikki tätä oikeudenmukaisuuden konseptia kohtaan 
liittyy eriarvoisuuden luontaiseen lisääntymiseen. Esimerk-
kinä libertaristisen oikeudenmukaisuuden mukaisen kau-
punkikehittämisen haitoista on, että sen nähdään johtavan 
yksityistämiseen ja gentrifikaatioon johtaen alueiden eriar-
voistumiseen. Lisäksi yksilön oikeutta elämään, vapauteen 
ja onnen tavoitteluun heikentää omistusoikeuden jakautu-
minen lähtökohtaisesti epätasa-arvoisesti yhteiskunnassa. 
(Schmitt & Hartmann 2016) 

Individualistisen ideaalikaupungin voidaan esittää 
olevan arkailematon kaupunki (the bold city) (Davy 2008, 
308). Kuten jo mainittu, myös individualistinen suunnit-
telun lähestymistapa luottaa yksilön vapauteen, yksityiseen 
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omistusoikeuteen ja vapaisiin markkinoihin. (Kosunen 2021; 
Schmitt & Hartmann 2016) Lähestymistavassa suunnit-
teluongelmat on esitetty ratkaistavan parhaiten kokeilun 
ja innovaatioiden kautta kilpailuympäristössä (Kosunen & 
Hirvonen-Kantola 2020). Kosunen ja Hirvonen-Kantola 
esittävätkin individualistisen ihannekaupungin tarjoavan 
mahdollisuuden riskien ottamiseen ja tulojen tuottami-
seen (Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020; Davy 2008). 
Lähestymistapa on siksi liitetty osaksi markkinavetoisiin 
kehitysprojekteihin kannustavaa yhdyskuntasuunnittelua 
(Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020, 254–255; ks. myös 
Hendriks 1999; Davy 2012; Hartmann & Hengstermann 
2014), mihin myös libertaristinen oikeudenmukaisuus 
liitetään. Schmitt ja Hartmann esittävätkin individualistisen 
suunnittelun edelliseen kahteen rationaalisuuteen verraten 
markkinavetoisena sääntelyn tai yhteisöllisyyden sijaan. 
(Schmitt ja Hartmann 2016) Kosunen liittää individualis-
tisen suunnittelun myös Brindleyn, Rydinin ja Stokerin esit-
tämiin markkinajohtoisiin suunnittelun tyyleihin mainiten 
vipuvarsisuunnittelun (leverage planning) ja private-manage-
ment –suunnittelun (Kosunen 2021, 48; ks. myös Brindley ym. 
1996).  

Tallaista kaupunkia voidaan pitää kuitenkin epäta-
sa-arvoisena niiden osalta, jotka eivät jaa esiteltyjä perus-
teita, sekä samoin perustein kuin libertaristista oikeuden-
mukaisuutta: ”yhteiskunnan resurssien alkuperäinen jako ei ole 
koskaan tasa-arvoinen, jolloin joillakin ihmisillä on parempia 
lähtökohtia onnellisuuden ja vaurauden tavoittelemiseen itse-
määräämisoikeuden kautta kuin toisilla.” (Kosunen 2021, 50; 
ks. myös Schmitt & Hartmann 2016) Kosunen tuo myös 
esiin, kuinka individualistinen suunnittelun lähestymistapa 
hyödyttää siten nimenomaan tahoja, jotka pystyvät hyödyn-
tämään kaupunkikehityksen mahdollisuuksia. Näitä tahoja 
voivat olla esimerkiksi yksityisen sektorin kehittäjät ja 
heidän asiakkaansa, ”joilla on varaa tuotettavaan kaupunkiym-
päristöön”. (Kosunen 2021, 50; ks. myös Brindley ym. 1996) 

Kosunen tuo esiin, että individualistinen lähestymis-
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tapa liitetään myös uusliberaaliin poliittiseen suuntaukseen, 
jolloin suunnittelun strategiaksi voidaan esittää painotusta 
hallinnon tehokkuuteen, yrittäjyyteen ja taloudellisiin 
vapauksiin demokraattisen poliittisen ohjauksen sijaan. 
(Kosunen 2021) ”Huomionarvoista on, että vaikka uusliberalis-
tinen retoriikka esittää hierarkkisen suunnittelun usein uhkana 
kaupunkien tehokkaalle organisoinnille, sille varataan silti eri-
tyinen rooli suunnitteluprosessissa markkinaprosessien tukemi-
sessa ja stimuloinnissa”21 (Kosunen 2021, 49; ks. myös Rydin 
2013; Sager 2011). Tämä tuo mieleen aikaisemmin viittaa-
mani Kari Määtän (1999)22 omistusoikeuskäsityksestä joh-
detun ajatuksen, kuinka liberalistisenkin oikeuskäsityksen 
voi ajatella tarvitsevan valtiota, joka vahvistaa omistuksen ja 
antaa sille suojan, sillä eikö ilman valtion suojaa omistuksen 
voisi ajatella anastavan joku muu?  

Kosunen liittää individualistisen suunnittelun 
omaisuusvetoiseen (property-led) suunnittelun tapaan 
kuntavetoisen (state-led) tai yhteisövetoisen (commu-
nity-led) sijaan (Kosunen 2021), josta löydän paljon 
yhtäläisyyksia aikaisemmin käsiteltyihin Rajaniemen 
tunnistamaan hektiseen kaavoitusstrategiaan ja Män-
tysalon, Saglien ja Carsin esittämään projektilähtöi-
seen suunnittelun tapaan. Näissä markkinavetoisuus 
ja talouskasvun aspekti nähdään keskeisenä. Kosunen 
tuo esiin Mäntysalon (1999) esittäneen, kuinka ”Suomessa 
talouskasvun ja kaupungistumisen hidastuminen 1990-luvun 
alussa johti asteittaiseen siirtymiseen rationalistisesti kokonais-
valtaisesta suunnittelusta markkinavetoiseen projektilähtöiseen 
suunnitteluun” (Kosunen 2021, 59; ks. myös Mäntysalo 1999). 
Markkinoiden toimimista perustellaan, kuten aikaisemmin 
on tuotu esiin, esimerkiksi sillä, että kiinteistösijoituksien 
nähdään elvyttävän tai parantavan paikallista taloutta ja sitä 
kautta tuovat lopulta alueelle myös sosiaalisia ja ympäristöl-
lisiä parannuksia (Kosunen 2021, 60; ks. myös Sager 2011). 
Tähän ajatukseen liittyy myös haasteita, kuten aiemmin olen 
tässä tutkimuksessa kuvannut. Kosunen kuitenkin ehdottaa 
individualistisen suunnittelun lähestymistavan sopivan 

22 kts. kohta 3.1. 
s. 54–55.

21 vrt. Rydin luvussa 
3.1. s. 72.
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4.3.4. Fatalistinen suunnittelun lähestymistapa 

Viimeisenä yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapana esit-
telen fatalistisen, mikä nähdään passiivisena lähestymista-
pana (Kosunen 2021, 91). Siinä missä kulttuuriteoria esittää 
hierarkistisen, egalitaristisen sekä individualistisen suun-
nittelun proaktiivisina lähestymistapoina, jotka pyrkivät 
muuttamaan todellisuutta, fatalistinen rationaali nähdään 
passiivisena katsoen, ettei todellisuuteen ole mahdollista 
vaikuttaa tarkoituksellisesti (Kosunen 2021; Schmitt & 
Hartmann 2016). Fatalistisen rationaalisuuden voidaan 
esittää suhtautuvan hallintoon laissez faire (antaa mennä) 
-mentaliteetilla, jossa yhteiskunta ei tarvitsisi minkäänlaista 
julkista ohjausta, ja sen voidaan ajatella hylkivän suun-

omaisuusvetoisena tapana matalan kasvun kontekstissa 
tilanteeseen, jossa suunnittelun keinoin olisi mahdollista 
houkutella yksityisiä kehittäjiä alueelle (Kosunen 2021, 64). 
Individualistinen lähestymistapa toimii Kosusen mukaan 
yleisesti erityisesti tilanteessa, ”missä on useita kilpailevia 
näkemyksiä ja toimijoiden keskinäinen riippuvuus on vähäistä, 
joten yksittäisten toimijoiden toimintaa ohjaavaa viitekehystä ei 
ole mahdollista muodostaa” (Kosunen 2021, 53). 

Individualistinen suunnittelun lähestymistapa 
voidaan siis Rajaniemen hektisen kaavoituksen ja 
Mäntysalon, Saglien ja Carsin projektilähtöisen tavan 
mukaisesti nähdä markkinavetoisena ja projekti-/han-
kelähtöisenä. Kaikki nämä lähestymistavat voidaan 
nähdä pohjaavan (uus)liberaaleihin arvoihin, ja liberta-
ristiseen oikeudenmukaisuuteen, jossa myös oikeutus 
voidaan hakea taloudellisista hyödyistä ja tuotostehok-
kuudesta. Oikeutustapa voidaan esittää tuotossuuntau-
tuneena, mutta panossuuntautuneesta näkökulmasta 
oikeutus voidaan mielestäni esittää myös yksilön oikeu-
tena oman maaomaisuuden suunnitteluprosessiin. 
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nittelua ”maailman monimutkaisuuden ja pahuuden vuoksi” 
(Schmitt & Hartmann 2016). Fatalistisen näkökulman 
mukaan määräyksien tai ohjauksen lisäämisellä ei nähdä 
suhdetta onnellisuuden määrään (Davy 2012, 53). Fatalistista 
rationaliteettia kuvataan lisäksi tasapainoltaan arvaamatto-
maksi (Schmitt & Hartmann 2016, 46). 

Schmitt ja Hartmann eivät yhdistä fatalistista rationali-
teettia mihinkään oikeudenmukaisuuden käsitteeseen, vaan 
sen ei esitetä uskovan oikeudenmukaisuuteen ollenkaan. 
Sen sijaan olisi olemassa vain onnea ja kohtaloa, mikä tekee 
tästä lähestymistavasta hyvin suunnitteluvihamielisen. 
(Schmitt & Hartmann 2016) Fatalistinen suunnittelu ei siis 
usko oikeudenmukaisuuteen, mutta fatalistisen suunnittelun 
tavalle ei myöskään löydy erityistä suhdetta kasvuun, vaan 
sen voisi esittää hyväksyvän todellisuuden sellaisena kuin se 
on. 

Lähestymistavan mukaan suunnitteluongelmia ei voida 
aina ratkaista ja todellisuus tulee hyväksyä sellaisenaan 
(Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020). Kosunen ehdottaa 
kuitenkin, että fatalismista voisi olla apua yhdyskuntasuun-
nittelussa mainitun kömpelön ratkaisun kautta, sillä yhdis-
tettynä taitavasti kolmen aktiivisen lähestymistavan kanssa, 
fatalistinen lähestymistapa voisi olla hyödyllinen auttaen 
hyväksymään tulevaisuuden epävarmuutta ja tilanteita, 
joissa proaktiiviset, ennakoivat, suunnittelutavat eivät johda 
haluttuihin tuloksiin. (Kosunen 2021, 91–94). Kosunen ja 
Hirvonen-Kantola esittävät, että ”fatalismia ei tulisi tun-
nistaa suunnitteluprosessissa välinpitämättömäksi kollektiivisen 
toiminnan suhteen, vaan tietoiseksi odottamattomista mahdol-
lisuuksista”. He tuovat esiin, että fatalistinen suunnittelun 
lähestymistapa tarvitsee kuitenkin muita aktiivisia suun-
nittelun lähestymistapoja toimiakseen. (Kosunen & Hirvo-
nen-Kantola 2020, 262)   

Myös Schmitt ja Hartmann nostavat esiin fatalismin 
hyödyt yhdyskuntasuunnittelussa kömpelön ratkaisun 
kautta, missä fatalismi voisi ilmentyä jättämällä joitain 
kaupunkisuunnittelullisia näkökulmia avoimeksi (Schmitt 
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ja Hartmann 2016). Palatakseni johdannossa käymääni kes-
kusteluun, jossa tuotiin esiin 2020-luvun kaupunkipolitiikan 
yhtenä keskeisenä sisältönä supistuvan alueet, merkittäväksi 
sisällöksi on esitetty myös tekemisen demokratia, jossa 
kaupunkitilan kontrollin vähentämisen kautta voisi syntyä 
mahdollisuus kaupunkitilan huokoisuuden muodostumi-
selle: huokoisuudella tarkoitetaan “kaupunkitiloja ja rakenteita 
improvisoiden (uudelleen)käyttöönottavaa ja uusivaa kaupun-
kielämää, jossa tilat ja toiminta limittyvät alati keskenään” 
(Hämäläinen 2019, 214). Esimerkiksi mainitsemani skeittaus 
voisi olla esimerkki tällaisesta kaupunkitiloja improvisoiden 
käyttävästä toiminnasta. Esimerkkinä on myös käytetty 
sekasortoiseksikin kuvattua Napolin kaupunkia (ks. esim. 
Hämäläinen 2019). 
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4.4. Yhdyskuntasuunnittelun oikeutus ja suhde kasvuun  
       erilaisten suunnittelun lähestymistapojen kautta: tarkastelukehikko

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykseni ovat TK1, 
miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, ja TK2, mitä 
haasteita yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuus muo-
dostaa supistuvassa kontekstissa. Tässä luvussa pyrin vas-
taamaan tutkimuskysymykseen TK1, kun taas viimeisessä 
varsinaisessa luvussa, 5 Kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuun-
nittelun haasteet supistuvassa kontekstissa, painopiste siirtyy 
tutkimuskysymykseen TK2 kooten kasvuriippuvaisuuden 
haasteita yhteen. 

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK1, miten suun-
nittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, olen tässä luvussa 4 
tarkastellut yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja suhdetta 
kasvuun yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskirjallisuudesta 
löytyneiden erilaisten yhdyskuntasuunnittelun lähesty-
mistapojen kautta. Tarkastelussa ovat olleet suomalaisesta 
alueiden käytön suunnittelun järjestelmästä tunnistetut 
kaavoitusstrategiat (Rajaniemi 2006), pohjoismaisista kaa-
voitusjärjestelmistä erotetut suunnittelutavat (Mäntysalo 
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ym. 2011) sekä kulttuuriteorian pohjalta johdetut suunnit-
telun lähestymistavat (Schmitt & Hartmann 2016; Kosunen 
2021), joita nimitän tässä työssä yhteisesti suunnittelun 
lähestymistavoiksi. Yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen 
ja kasvusuhteen tarkastelu näiden lähestymistapojen avulla 
tarjoaa erilaisten teoreettisten näkökulmien ja periaatteiden 
hyödyntämisen kautta mahdollisuuden tarkastelukehikon 
muodostamiseen. 

Seuraavaksi jäsentelen suunnittelun lähestymistapojen 
analyysini tuloksia suhteessa oikeutukseen ja kasvuun sekä 
muodostan supistuvan kontekstin yhdyskuntasuunnittelun 
suunnitelmien oikeutuksen ja kasvusuhteen tarkasteluke-
hyksen. Lisäksi vertailen lähestymistapoja oikeutuksen ja 
kasvusuhteen osalta tunnistaakseni niistä yhtymäkohtia. 
Vertailun lopputuloksena muodostan varsinaisen tarkas-
telukehikon rinnalle uudet oikeutuksen ja kasvusuhteen 
analysoinnin mahdollistavat lähestymistavat kohdistettuna 
suomalaiseen yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin, jossa 

suunnittelun-
lähestymistapa

suunnitelun 
oikeutus suhde kasvuun

kaavio 5: Tarkastelukehikon runko, jolla kuvataan suunnittelun lähestymistavan suhdetta 
suunnittelun oikeutukseen ja kasvuun. Vasemmalla suunnittelun lähestymistapa ja sen 
kuvaus, jonka jälkeen oikealla ensin suunnittelun oikeutus ja viimeisenä lähestymistavan 
suhde kasvuun.

lähestymistavan 
nimi

ja kuvaus

lähestymistavan 
oikeutustapa

lähestymistavan 
kasvusuhde

ja kuvaus ja/tai kuvaus



150

suunnittelua ohjataan keskitetysti erityisesti kuntien tasolla. 
Kehittämäni tarkastelukehys koostuu eritellyistä tau-

lukkomuotoon kootuista suunnittelun lähestymistavoista, 
niiden oikeutustavoista sekä suhteesta kasvuun. Taulukon 
runko on esitelty kaaviossa 5. Varsinaisen tarkasteluke-
hyksen muodostaa kolme taulukkoa (tarkastelukehikot 
1–3). Niissä on tässä työssä esitellyt suunnittelun lähesty-
mistavat ja työni teoreettinen viitekehys esitetty erillisinä 
omina lähestymistapoinaan. Tällä uudella tarkasteluke-
hyksellä tulee mahdolliseksi tehdä tapaustutkimusta: 
analysoida yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja 
ja erityisesti yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja 
kasvusuhdetta suunnittelutapauksissa.  

Näiden varsinaisen tarkastelukehikon muodostavien 
taulukoiden (tarkastelukehikot 1–3) kehittämisen jälkeen 
vertailen esiteltyjä lähestymistapoja ja taulukoita etsien 
niistä yhdistäviä tekijöitä. Yhdistäviä tekijöitä analysoin 
tarkastellen niitä pohjaten lähtökohtaan, jossa suunnittelua 
ohjataan keskitetysti ajatuksena Suomen konteksti, jossa, 
kuten mainittu, yhdyskuntasuunnittelua ohjaa lähtökohtai-
sesti kunta. Yhdistäviä tekijöitä sisältäviä lähestymistapoja 
koostan taulukoihin (vertailukehikot 1–4) ja niistä johdettuja 
lähestymistapoja kuvaan kaavioissa 6–9. Vertailun kautta 
muodostan tarkastelukehikon 4, jossa tehdyn vertailun 
kautta muodostetut uudet lähestymistavat on koottu tarkas-
telukehikon muotoon. 

Yhdyskuntasuunnittelun oikeutus ja suhde kasvuun 
erilaisissa suunnittelun lähestymistavoissa

Kaikissa esitellyissä suunnittelun lähestymistavoissa 
lähestyminen oikeutukseen on ollut erilainen. Rajaniemen 
esittämien kaavoitusstrategioiden oikeutustapojen voidaan 
nähdä olevan käytännönläheisiä: ne perustuvat suomalai-
sesta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä tunnistet-
tuihin tapoihin. Nämä oikeutustavat liittyivät suunnittelijan 
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professionalismiin, lakisääteiseen prosessiin, tieteelliseen 
työskentelytapaan tai myönteisiin talousvaikutuksiin. 
Mäntysalo, Saglie ja Cars liittivät suunnittelun tapojen 
oikeutuksen kahteen toisistaan poikkeavaan demokratiakä-
sitykseen, deliberatiiviseen ja liberalistiseen, ja yhdistivät 
ne panos- ja tuotossuuntautuneeseen legitimoinnin tapaan. 
Mary Douglasin kulttuuriteorian pohjalta johdettujen suun-
nittelun lähestymistapojen oikeutus voitiin taas yhdistää 
kolmeen erilaiseen oikeudenmukaisuuden käsitteeseen, eli 
utilitaariseen-, libertaristiseen- sekä sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden käsitteeseen.  

Nämä esiintuodut tavat oikeuttaa yhdyskuntasuunnit-
telua ja -suunnitelmia sisältävät myös ristiriitoja. Rajaniemi 
tuo tunnistamiensa kaavoitusstrategioiden kautta esiin mah-
dollisuuden löytää oikeutus kyseenalaisillekin hankkeille 
sekä kasvun tavoittelulle kontekstista riippumatta (Raja-
niemi 2006). Mäntysalo, Saglie ja Cars puolestaan esittävät 
erilaisten oikeutustapojen välisen ristiriidan olevan syvällä 
osana pohjoismaisia suunnitteluprosesseja, minkä johdosta 
yhdyskuntasuunnittelijan tai kaavoittajan olosuhteet voivat 
olla haastavat: ”Hän saattaa joutua purkamaan jännitystä 
ilman kykyä käsitellä sitä avoimesti noudattaen pohjoismaisten 
suunnittelujärjestelmien muodollisuuksia” (Mäntysalo ym. 
2011, 2111). Schmitt ja Hartmann käsittelevät oikeutusta kes-
keisenä osana kaupunkisuunnittelua tuoden esiin erilaisten 
oikeuskäsitysten ristiriitaisuuden, minkä johdosta epäoi-
keudenmukaisuutta on väistämättä kaupunkisuunnittelussa 
(Schmitt & Hartmann 2016).  

Tarkasteltaessa kasvusuhdetta, analysoimistani yhdys-
kuntasuunnittelun lähestymistavoista useat olivat jollain 
tavalla sidoksissa kasvuun: Rajaniemi esitti kaikki suoma-
laisesta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä tunnista-
mansa kaavoitusstrategiat kasvuun sidotuiksi. Mäntysalon, 
Saglien ja Carsin esittämistä suunnittelun tavoista erityisesti 
projektilähtöinen voidaan mielestäni esittää talouskasvu-
keskeisenä ja kulttuuriteoriasta johdetuista suunnittelun 
lähestymistavoista etenkin liberalistinen lähestymistapa voi-
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daan yhdistää kasvusidonnaisekseen yhdyskuntasuunnitte-
luun. Lisäksi yhdyskuntasuunnittelu historiallisesti voidaan 
yhdistää kaupunkien kasvun suunnitteluun ja ohjaukseen, 
mitä kautta myös Mäntysalon, Saglien ja Carsin esittämä 
toinen suunnittelun tapa, hierarkkinen, voidaan liittää 
osaksi kasvukeskeistä suunnittelun tapaa, samoin kuin kult-
tuuriteorian pohjalta johdettu hierarkistinen suunnittelun 
lähestymistapa erityisesti kuntajohtoisena suunnitteluna, 
kuten Kosunen (2021) esittää työssään. 

Rajaniemen tutkimista kaavoitusstrategiat muodos-
tavat tarkastelukehikkoon 1 käytännönläheiset oikeutustavat, 
joiden kautta kasvun tavoittelu voidaan oikeuttaa tilanteesta 
riippumatta. Ne toimivat samalla esimerkkeinä tavoista, 
joiden avulla voidaan rakentaa legitiimi peruste myös 
kyseenalaisina pidetyille suunnitteluratkaisuille. Vaikka 
oikeutustavat voidaan nähdä itsessään käytäntöihin sidot-
tuina, niiden taustalla on ajatus kaavoituksen abstrahoin-
nista kaavoitusprosessin ja kaavamerkintöjen tai -symbolien 
kautta (Rajaniemi 2006). Rajaniemi esitti kaavoituksen 
toimivan symboliuniversumien tasolla, jossa legitimaatio on 
täysin irtaantunut käytännönläheisten selitysmallien tasolta, 
johtaen kaavoituksen esineellistymiseen, jolloin se koetaan 
helposti oudoksi ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
olevaksi. Tällöin esimerkiksi asukkaat eivät edes välttämättä 
yritä vaikuttaa kaavoitukseen. (Rajaniemi 2006, s. 89–90) 

Rajaniemi esitti kaikki tunnistamansa kaavoitusstrate-
giat haasteellisiksi sovittaa supistuvaan kontekstiin niiden 
kaikkien perustuessa kasvuun. Hän esittääkin koko suo-
malaisen alueiden käytön suunnittelujärjestelmän kasvuun 
perustuvaksi. Kaikille Rajaniemen tunnistamille kaavoi-
tusstrategioille on kuitenkin löydettävissä oikeutustapa, 
joita Rajaniemen mukaan sovelletaan kontekstista riip-
pumatta ja kyseenalaisia tapojakaan kaihtamatta. Supis-
tuvassa kontekstissa kaava voi toimia esimerkiksi kasvun 
mahdollistajana tai keinona tavoitella kasvua. Rajaniemi tuo 
kasvuriippuvaisesta yhdyskuntasuunnittelusta esiin esimer-
kiksi niin uusien alueiden suunnittelun perustuen erityisesti 



kaavoitus-
strategia

heroistinen
kaavoitus

”(a)rkkitehdin 
ammattitaito 
kasvun 
kaavoituksen 
oikeuttajana”

”(h)allintoko-
neisto toteuttaa 
lakisääteistä 
tehtäväänsä”

”(t)arkat 
taustaselvitykset 
oikeiden 
kaavaratkaisujen 
takeena”

”(k)annatta-
via päätöksiä 
mahdollisimman 
nopeasti”

suunnittelijan 
professionalismi

lakisääteinen
kaavoitushierarkia

tieteellinen 
työskentelytapa

myönteiset talousvai-
kutukset

kasvu 
mahdollisuutena

kasvu 
yleisenä etuna

kasvu 
lähtökohtana

kasvu 
elinehtona

muut osapuolet ovat valmiita 
tunnustamaan kaavoittajan am-
mattitaidon, johon kuuluu kyky 
tehdä oikeita päätöksiä, jotka ovat 
poliittisen enemmistön hyväksyt-
tävissä

kaavojen oikeutus perustuu 
byrokratiaan, joka nojaa toimi-
valtansa viime kädessä lakiin 
– keskiössä on lakisääteisyys, 
säännöt ja normien 
noudattaminen

oikeutus perustuu todeksi 
osoittamiseen erilaisten 
ennusteiden ja selvitysten 
kautta, joiden taakse myös 
arvokysymykset on mahdollista 
verhota faktoina

perusteena usko hankkeiden 
taloudelliseen kannattavuuteen 
– tämän legitimoinnin on mah-
dollistanut talousjärjestelmän 
vapautuminen

pyrkimys kasvuun liittyy 
talouskasvujärjestelmän 
luonteeseen ja siihen, 
että kasvun tavoittelu 
saadaan näyttämään 
yleisen edun mukaiselta

kasvu toimii lähtökoh-
tana, joka pyritään 
osoittamaan todeksi

kasvu on kapitalistisen 
talousjärjestelmän kautta 
elinehto ja kaavoittajan 
hyveenä elinkeinoelämän 
palveleminen

kasvun kaavoittaminen 
antaa kaavoittajalle mah-
dollisuuden sankarillisiin 
suunnitelmiin ja toimii 
välineenä tavoitteiden 
saavuttamiseen

hierarkkinen
kaavoitus

holistinen
kaavoitus

hektinen
kaavoitus

suunnitelun 
oikeutus suhde kasvuun

tarkastelukehikko 1: Juho Rajaniemen väitöstutkimuksessaan (2006) tunnistamien neljän 
kaavoistusstrategian oikeutustavat ja suhde kasvuun. 
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väestönkasvuun tai sen tavoitteluun kuin yksittäiset mark-
kinavetoiset hankkeet perustuen erityisesti talouskasvun 
tavoitteluun (Rajaniemi 2006). Näitä kasvusuhteita kuva-
taan myös tarkastelukehikossa 1. 

Mäntysalon, Saglien ja Carsin esittämät suunnittelun 
tavat tarjoavat tarkastelukehikossa 2 oikeutuksen tarkaste-
luun panos- ja tuotossuuntautuneet legitimoinnin tavat, 
joissa on kaksi mahdollista fokusta: panossuuntautunut 
yhdyskuntasuunnittelu pohjaa prosessiin ja tuotossuun-
tautunut yhdyskuntasuunnittelu lopputulokseen.  Panos-
suuntautuneessa yhdyskuntasuunnittelussa oikeutus on 
riippuvainen riittävästä kansalaisten etujen edustuksesta 
päätöksentekoprosesseissa ja tuotossuuntautuneessa yhdys-
kuntasuunnittelussa legitiimiys taas siitä vastaavatko saavu-
tetut tulokset kansalaisten yhteisiä tavoitteita. Mäntysalo, 
Saglie ja Cars yhdistivät panos- ja tuotossuuntautuneen 
legitimoinnin kahteen demokratiakäsitykseen - deliberatii-
viseen ja liberalistiseen - sekä kahteen erilaiseen hallinnon 
tapaan - byrokraattiseen ja manageriaaliseen, joiden kautta 
he pyrkivät kuvaamaan 1980-luvulta alkaneiden yhteiskun-
nallisten muutosten vaikutuksia pohjoismaisissa yhdys-
kuntasuunnittelun prosesseissa. Heidän tavoitteenaan oli 
nostaa esiin tarve tunnistaa suunnittelujärjestelmissä oleva 
ristiriita ja jännite panoslähtöisen legitimiteetin (input 
legitimacy) ja tuotostehokkuuden (output efficiency) välillä. 
(Mäntysalo ym. 2011) He kuvaavat ristiriidasta aiheutuvaa 
haastetta esimerkiksi seuraavasti: 

”Suunnittelun uudistamisen tarve ja vastaava painopisteen 
siirtyminen markkinakriteereihin ja yksityisten investointien turvaa-
miseen voidaan avoimesti tunnustaa osana laajempaa julkista keskus-
telua. Mutta tällainen uudistus voidaan toteuttaa myös piilotetulla 
tavalla määrittelemällä ja tulkitsemalla olemassa olevia suunnittelu-
välineitä salakavalasti uudessa kontekstissa.” (Mäntysalo ym. 2011, s. 
2110) 



hierarkinen
– byrokraattinen 
johtamistapa 
→ lait ja normit 
säätelevät
– formaali ja 
osallistava prosessi

– manageriaalinen 
johtamistapa
→ yksityisen sektorin 
johtamismallit
– julkisen ja yksityi-
sen sektorin kump-
panuusneuvottelut ja 
-sopimukset

input legitimacy/
panoslähtöinen legitimiteetti

output efficiency/
tuotostehokkuus

– voidaan yhdistää deliberatiivi-
seen demokratian ulottuvuuteen
→ painottaa julkisuutta/julkista 
piiriä sekä tasa-arvoa
→ oikeutuksen keskiössä suunnit-
teluprosessin oikeudenmukaisuus
→ suunnittelupäätökset oikeutet-
tuja, kun ne heijastavat ihmisten 
tahtoa, eli ovat aidosti yhteisön 
jäsenten tahdon mukaisia
→ edellyttää avoimia ja 
osallistavia prosesseja
→ prosessi voi olla hidas ja jäykkä

– voidaan yhdistää (uus)lideraaliin 
demokratian ulottuvuuteen
→ painottaa yksilön oikeuksia, 
kuten (maan)omistusoikeutta, ja 
yksilön valintojen ja aloitteiden 
mahdollisuuksia
→ painottaa suunnittelu-
prosessien lopputulosta
→ päätökset oikeutettuja, jos ne 
edistävät tehokkaasti 
yhteisön hyvinvointia/etua
→ edistää vapaiden markkinoiden 
ihanteita ja mekanismeja sekä 
maanomistajien oikeuksia
→ voi johtaa suljettuhin neu-
votteluihin resursseja omaavien 
toimijoiden kesken

projekti-
lähtöinen

suunnittelun tavan 
yleistyminen voidaan 
liittää 1980-luvulla 
tapahtuneeseen 
muutokseen poliitti-
sessa ideologiassa
→ painopiste siirtyi 
poliittisella kentällä 
oikealle painottaen 
vapaita markkinoita 
ja yksityisomistusta
(Moisio 2012)
→ markkinat toimi-
vat kapitalistisessa 
talousjärjestelmässä, 
joka perustuu 
kasvuun
– voidaan liittää myös 
kuntien väliseen 
kilpailuun yrityksistä 
ja asukkaista

ei suoraa suhdetta 
kasvuun, heijastelee 
yhteiskunnan yleisiä 
tahtotiloja

sunnittelun
tapa suhde kasvuun

tarkastelukehikko 2: Raine Mäntysalon, Inger-Lise Saglien ja Göran Carsin (2011) pohjalta 
johdettu pohjoismaisten alueidenkäytön suunnittelujärjestelmien viitoittamien suunnitteluta-
pojen suhde oiketukseen ja kasvuun.

suunnitelun
oikeutus
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Mäntysalon, Saglien ja Carsin kaksijakoinen oikeutus-
tapa sekä kaksi suunnittelun tapaa, hierarkkinen ja projek-
tilähtöinen, kuvaavat siis samalla 1980-luvulta alkanutta 
muutosta poliittisessa ideologiassa ja hallintotavoissa: ne 
ovat merkityksellisiä näkökulmia, kun tarkastelen suunnit-
telun oikeutusta ja kasvusuhdetta rinnakkain. Heidän esittä-
millään yhdyskuntasuunnittelun tavoilla on erilaiset suhteet 
kasvuun edustaen samalla mielestäni Bridleyn, Rydinin ja 
Stockerin kaltaista tapaa jakaa yhdyskuntasuunnittelu mark-
kinakriittisiin ja markkinavetoisiin tapoihin. Hierarkkisen 
suunnittelun tavan esitän edustavan markkinakriittistä 
näkökulmaa pyrkien tasamaan markkinoiden aiheuttamaa 
epätasa-arvoa pohjaten keskustelevaan ja osallistavaan toi-
mintatapaan ja projektilähtöisen esitän perustuvan talous-
kasvuun markkinavetoisena suunnittelun tapana. Kuitenkin 
myös hierarkkinen suunnittelun tapa voidaan mielestäni 
liittää historiallisesti erityisesti väestönkasvuun pohjaa-
vaan yhdyskuntasuunnitteluun, jossa pyritään ohjaamaan 
kaupunkien kasvua. Näitä kasvusuhteita kuvataan myös 
tarkastelukehikossa 2. 

Moniarvoisemman katsannon yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutukseen tässä työssä tuo kulttuuriteorian pohjalta joh-
detut suunnittelun lähestymistavat, joita kuvataan tarkaste-
lukehikossa 3. Schmitt ja Hartmann toivat esiin, että kaikkiin 
neljään rationaalisuuteen sisältyy ajatus ainoasta uskotta-
vasta rationaalisuudesta, mikä voi johtaa haasteisiin yhdys-
kuntasuunnittelussa. Ne ovat siis sisäisesti johdonmukaisia, 
mutta irrationaalisia toisen rationaalisuuden näkökulmasta. 
Mary Douglasin kulttuuriteorian keskeinen olettamus kui-
tenkin on, että ”jokaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa kaikki 
nämä neljä rationaalisuutta ilmenevät toisinaan jollain tavalla”. 
Tämä olettamus esitetään niin sanottuna mahdottomuuslau-
seena, millä tarkoitetaan, että jos tilanne ilmentää vain yhtä 
rationaalisuutta, muut rationaalisuudet hylkäävät tilanteen. 
(Schmitt ja Hartmann 2016) Moniarvoiset tarjoaa analyyt-
tisen mallin suunnittelutilanteiden tarkasteluun (Schmitt 
ja Hartmann 2016; ks. myös Hartmann 2012) ”Yhdyskunta-



sunnittelun
lähestymistapa

hierarkistinen
– yleisen edun 
säätely
– keskitetty  
suunnittelutoiminta
– demokratia ja 
instituutio
– säännöt ja 
asetukset keskeisiä

– markkinavetoisuus
– yksilönvapaus, 
yksityisomistus-
oikeudet ja vapai-
den markkinoiden 
kilpailu
– mahdollisimman 
vähän sääntöjä

– yhteisöllisyys ja 
paikallisuus
– konsensus ja 
yhteistyö
– yhteisöllinen 
suunnittelu

utilitaarinen 
oikeudenmukaisuuden konsepti

libertaristinen 
oikeudenmukaisuuden konsepti

sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden konsepti

tavoitteena tuottaa positiivisia vaiku-
tuksia ja hyötyä mahdollisimman 
monille sekä negatiivisia vaikutuksia 
ja haittaa mahdollisimman harvoille
→ vaikeaa arvioida täysin kaikkia 
hyötyjä ja haittoja kaikille oikeuden-
mukaisella tavalla
→ suojelee enemmistön onnellisuutta

keskiössä yksilön oikeus onnen ja 
varallisuuden tavoitteluun 
itsemääräämisoikeuden kautta
→ näkemys vapaista markkinoista, 
mikä johtaa oikeudenmukaisiin tuloksiin
→ yksilöiden lähtökohdat yhteiskun-
nassa lähtökohtaisesti eriarvoiset 
→ yksityistäminen ja gentrifikaatio

tarkastelee hyvinvoinnin jakautumista 
yhteiskunnassa erityisesti heikoim-
massa asemassa olevien näkökulmasta
→ hintava konsepti
→ vaatii vahvaa ja voimakasta 
suunnittelua resurssien jakamiseen 
ja kohdentamiseen 

toimii kunnolla 
vain, jos on mah-
dollisuuksia edes 
jonkinlaiseen talou-
delliseen kasvuun 
→ yksityinen taho 
ei ole kiinnistunut 
taloudellisesti kan-
nattamattomasta 
sijoituksesta

lähestymistapa 
ei ole sidoksissa 
kasvuun
→ pyrkii tuomaan 
kaupunki-
suunnittelun avulla 
ei-rahallista hyötyä 
erityisesti paikalli-
selle yhteisölle

on historiallisesti 
yhdistettävissä sotien 
jälkeiseen ekonomi-
seen kasvun aikaan, 
joka pohjautuu 
jatkuvan kasvun 
olettamukseen → 
kaupunkisuunnittelun 
tehtävä ohjata 
kasvua strategisesti

individualistinen

egalitaristinen

suunnittelun 
oikeutus suhde kasvuun

fatalistinen
– passiivinen, välin-
pitämätön suunnit-
telua kohtaan 
→ kaikkia ongelmia 
ei voida ratkaista

ei uskoa oikeudenmukaisuuteen
kaikki pohjautuu onneen ja 
kohtaloon

ei suhdetta 
kasvuun 
→ todellisuus 
hyväksyttävä 
sellaisena kuin se on

tarkastelukehikko 3: Kulttuuriteorian pohjalta johdetut suunnittelun lähestymistapojen oikeu-
tustavat ja suhde kasvuun. Kaavio on koottu Kosusen väitöstyön (2021) ja Schmittin & Hart-
mannin artikkelin (2016) pohjalta. Lähestymistavat eivät ole sidottuja kaavoitusjärjestelmiin.
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suunnittelussa kulttuuriteoriaa on ehdotettu keinoksi käsitteel-
listää ja ymmärtää suunnittelutilanteiden polyrationaalisuutta” 
(Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020; ks. myös Davy 2008, 
2012). 

Schmitt ja Hartmann yhdistävät kulttuuriteorioiden 
oikeutuksen utilitaarisen-, libertaristisen- ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden käsityksiin. Hierarkistinen rationaa-
lisuuden he yhdistävät utilitaariseen oikeudenmukaisuuteen, 
mille keskeistä on hyötykäsitys ja tarkoituksena on maksi-
moida onnellisuus ja minimoida kärsimys. Egalitaristisen 
rationaalisuuden he yhdistävät sosiaaliseen oikeudenmu-
kaisuuteen, mikä painottaa sosiaalista tasa-arvoa ja hyvin-
voinnin jakautumista yhteiskunnassa erityisesti heikoim-
massa asemassa olevien näkökulmasta. Individualistisen 
rationaalisuuden he yhdistävät libertaristisen oikeuden-
mukaisuuteen, mikä korostaa yksilön vapautta ja kannattaa 
vapaita markkinoita. Schmittin ja Hartmannin esiintuomat 
kolme perustavanlaatuista oikeudenmukaisuuden käsitettä 
ovat keskenään ristiriidassa, mutta mikään konsepteista ei 
ole suoraa toista parempi kaikkien sisältäessä oman logiik-
kansa ja ongelmansa. Schmitt ja Hartmann tuovat esiin 
oikeutuksen käsitteen aina olleen osa yhdyskuntasuunnit-
telua ja, että suunnittelijoiden tulisi olla tietoisia erilaisista 
oikeudenmukaisuuden käsitteistä, sillä yhdyskuntasuunnit-
telussa on väistämättä mukana epäoikeudenmukaisuutta. 
(Scmitt & Hartmann 2016) Näitä oikeutustapoja osana 
kulttuuriteorian pohjalta johdettuja yhdyskuntasuunnitte-
lunlähestymistapoja kuvataan tarkastelukehikossa 3.

Muodostuvilla neljällä suunnittelun lähestymistavalla 
on erilainen suhde kasvuun. Hierarkistinen ei itsessään 
omaa suhdetta kasvuun, mutta voidaan liittää historiallisesti 
erityisesti väestönkasvukeskeiseen yhdyskuntasuunnit-
teluun ja kaupunkien kasvun ohjaukseen. Egalitaristinen 
suunnittelu on lähestymistavoista vähiten sidottu kasvuun: 
se ei ole pyrkimys eikä edellytys. Individualistinen suunnit-
telun lähestymistapa on linkitettävissä erityisesti talouskas-
vuun ja sen tavoitteluun. Fatalistinen suunnittelun lähes-
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tymistapa ei taas omaa minkäänlaista suhdetta kasvuun ja 
sitä voidaan kuvata myös välinpitämättömäksi suunnittelua 
kohtaan. Myös näitä kasvusuhteita kuvataan tarkastelukehi-
kossa 3. 

Esiteltyjen suunnittelun lähestymistapojen oikeutus-
tapoihin liitettävät oikeutustavat ja kasvusuhde mahdol-
listavat yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen tarkastelun 
suhteessa kasvuun sekä voivat auttaa erilaisiin kasvukon-
teksteihin sopivan lähestymistavan löytämistä. Merkityk-
sellistä tutkimuskysymyksen TK1, miten suunnittelu 
oikeutetaan suhteessa kasvuun, kannalta on, että kas-
vusuhde on erilainen yhdyskuntasuunnittelun lähesty-
mistavan oikeutustavasta riippuen.  

Seuraavaksi aion vielä syventää analyysiä vertailemalla 
esiteltyjä yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja keskit-
tyen erityisesti näkökulmaan, jossa yhdyskuntasuunnittelua 
ohjataan keskitetyn suunnittelujärjestelmän kautta, tar-
kastellen edelleen oikeutusta suhteessa kasvuun. Vertailun 
kautta muodostan tarkastelukehikon 4, jossa yhdistävistä 
tekijöistä muodostuu uudet lähestymistavat suomalaiseen 
yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin kohdistetusti.  

Yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapojen vertailu ja 
yhdistävät tekijät  

Kokoan vertailukehikoihin 1–4 yhdistäviä tekijöitä omaavia 
yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja. Yhdistävänä 
tekijänä voi olla suunnittelun toiminta-/hallintotapa, 
oikeutustapa tai suhde kasvuun. Vertailun tarkoituksena on 
syventää analyysiä sekä muodostaa yhdistävien tekijöiden 
kautta eri lähestymistapoja kokoavat uudet yhdyskunta-
suunnittelun lähestymistavat ja tarkastelukehikko 4. 

Vertailukehikkoon 1 olen koostanut esitellyt lähestymis-
tavat, joita yhdistää keskitetty byrokraattinen hallintotapa. 
Tällaisia suunnittelun lähestymistapoja esitän olevan hierark-
kinen kaavoitusstrategia, hierarkkinen suunnittelun tapa ja 



heroistinen
kaavoitus-
strategia

suunnittelijan 
professionalismi

lakisääteinen
kaavoitushierarkia

tieteellinen 
työskentelytapa

kasvu 
mahdollisuutena

kasvu 
yleisenä etuna

kasvu 
lähtökohtana

keskiössä on lakisääteisyys, 
säännöt ja normien 
noudattaminen

oikeutus perustuu todeksi 
osoittamiseen erilaisten ennusteiden 
ja selvitysten kautta

lähtökohta, joka 
pyritään 
osoittamaan todeksi

hierarkkinen
kaavoitus-
strategia

holistinen
kaavoitus-
strategia

hierarkinen
suunnittelutapa
– byrokraattinen 
johtamistapa 
→ lait ja normit 
säätelevät
– formaali ja 
osallistava prosessi

input legitimacy/
panoslähtöinen legitimiteetti
– voidaan yhdistää deliberatiivi-
seen demokratian ulottuvuuteen
→ painottaa julkisuutta/julkista 
piiriä sekä tasa-arvoa
→ suunnittelupäätökset oikeutet-
tuja, kun ne heijastavat ihmisten 
tahtoa, eli ovat aidosti yhteisön 
jäsenten tahdon mukaisia
→ edellyttää avoimia ja 
osallistavia prosesseja
→ prosessi voi olla hidas ja jäykkä

ei suoraa suhdetta 
kasvuun, 
heijastelee 
yhteiskunnan 
yleisiä tahtotiloja

hierarkistinen
lähestymistapa
– yleisen edun 
säätely
– keskitetty 
suunnittelutoiminta
– demokratia ja 
instituutio
– säännöt ja 
asetukset keskeisiä

utilitaarinen 
oikeudenmukaisuuden konsepti
tavoitteena tuottaa positiivisia 
vaikutuksia ja hyötyä 
mahdollisimman monille sekä 
negatiivisia vaikutuksia ja haittaa 
mahdollisimman harvoille
→ vaikeaa arvioida täysin kaikkia 
hyötyjä ja haittoja kaikille oikeu-
denmukaisella tavalla
→ suojelee enemmistön 
onnellisuutta

on historiallisesti
yhdistettävissä 
sotien jälkeiseen 
ekonomiseen 
kasvun aikaan, 
joka pohjautuu 
jatkuvan kasvun 
olettamukseen 
→ kaupunki-
suunnittelun tehtävä 
ohjata kasvua 
strategisesti

vertailukehikko 1: Lähestymistavat, joita yhdistää keskitetty byrokraattinen hallintotapa, 
koottu tarkastelukehysten 1-3 pohjalta. Yhdistävä osa-alue korostettu.

suunnitelun oikeutus suhde kasvuun
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keskitetty byrokraattinen suunnittelun lähestymistapa

perustuu hierarkkiseen keskitetysti ohjattuun byrokraattiseen hallintotapaan, 
jonka taustalla vaikuttaa edustuksellinen demokratia sekä säännöt ja asetukset:

–   pohjaa deliberatiivisen demokratian arvoihin ja 
     utilitaariseen oikeudenmukaisuuteen  
–   oikeutuksen taustalla yleisen edun ja tasa-arvon tavoite sekä 
     prosessin läpinäkyvyys
→ tehtyjä päätöksiä voidaan perustella kuitenkin myös 
     tieteellisen työskentelytavan, lakisääteisen prosessin tai 
     suunnittelijan professionalismin avulla sekä esittämällä kasvu 
     yleisenä etuna
–   suhde kasvuun on liitettävissä yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin 
     ja tahtotilaan sekä historiaan, jolloin kasvu voidaan myös esittää 
     lähtökohtana

kaavio 6: Vertailukehikon 1 pohjalta johdettu yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapa.

hierarkistinen suunnittelun lähestymistapa erityisesti kunta-
johtoisena, sekä lisäksi holistinen kaavoitusstrategia ja osittain 
myös heroistinen kaavoitusstrategia. Rajaniemen tunnistamat 
kaavoitusstrategiat on tunnistettu keskitetysti johdetun 
suomalaisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän sisältä. 
Hierarkkista kaavoitusta Rajaniemi käyttää esimerkkinä byro-
kraattisesta toimintatavasta ja holistisen kaavoituksen esitän 
rakentuvan hierarkkisen kaavoituksen käytäntöjen lomaan. 
Vaikka heroistinen kaavoitus ei vielä kuvaa Rajaniemen mukaan 
sitä hierarkkisuutta, mihin alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmä perustuu, siinä kuitenkin toimitaan päätöksenteon osalta 
keskitetysti. Mäntysalon, Saglien ja Carsin esittämä hierark-
kinen suunnittelun tapa puolestaan kuvaa hierarkkisia pohjois-
maisia yhdyskuntasuunnittelun järjestelmiä ja kulttuuriteorian 
hierarkistinen suunnittelun lähestymistapa edustaa hallin-
nollisesti keskitettyä suunnittelun lähestymistapaa ja voidaan 
esittää kuntajohtoisena julkishallinnollisesti keskitetyksi.  

Kun näitä lähestymistapoja vertailee rinnakkain, kuten 
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vertailukehikossa 1, on niistä johdettavissa monipuolinen 
näkemys oikeutustavoista ja huomattavissa yhteneväisyyksiä 
kasvusuhteessa. Ensinnäkin näiden hallintatapojen taustalla 
esitän kokonaisuudessaan vaikuttavan niin edustuksellinen 
demokratia kuin säännöt ja asetukset, jotka pohjaavat deli-
beratiivisen demokratian arvoihin ja utilitaariseen oikeuden-
mukaisuuteen. Edelleen, näiden oikeutuksen taustalla on 
julkisena prosessina yleisen edun ja tasa-arvon tavoite 
sekä prosessin läpinäkyvyys. Tehtyjä päätöksiä voidaan 
perustella kuitenkin myös tieteellisen työskentelytavan, 
lakisääteisen prosessin tai suunnittelijan ammattitaidon 
avulla. Lähestymistapojen suhde kasvuun on liitettävissä 
yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja tahtotilaan sekä 
historiaan, jolloin kasvu voidaan esittää yleiseksi eduksi 
tai lähtökohdaksi. Tällöin kasvun kautta voidaan myös 
oikeuttaa suunnittelu. Väestön- tai talouskasvu voi toimia 
myös yhdyskuntasuunnittelun mahdollistajana, kuten heroisti-
sessa kaavoituksessa. Näistä tekijöistä muodostuvaa yhdyskun-
tasuunnittelun lähestymistapaa luonnehdin nimellä keskitetty 
byrokraattinen suunnittelun lähestymistapa, jota kuvaan kaaviossa 
6, kuten esitin edellä. 

Supistuvaa kontekstia ajatellen on huomionarvoista, 
että keskitetty byrokraattinen lähestymistapa ei itses-
sään ole sidottu kasvuun, vaan sen suhde siihen on yhteis-
kunnallinen. Sen sopivuutta supistuvaan kontekstiin voisi 
kuvata Kosusen (2021) esittämällä tavalla, jossa hierakistisen 
lähestymistavan voi esittää sopivan kontekstiin, jossa ”kilpaile-
vien näkemysten moninaisuus on vähäistä ja jossa kaikki toimijat 
ovat joko sitoutuneet vakiintuneisiin puitteisiin tai missä viran-
omaiset voivat toteuttaa suunnitellun kehittämisen itse” (Kosunen 
2021, 53) sekä paikkoihin, missä ”suunnittelulla voidaan ohjata 
laajemman kaupunkikasvun hyödyt ei-kasvaville alueille tai hallita, 
kuinka nämä alueet reagoivat kutistumiseen” (Kosunen 2021, 64).

Vertailukehikkoon 2 olen koostanut esitellyt lähesty-
mistavat, joita yhdistää erityisesti (talous)kasvukeskeisyys ja 
markkinakonteksti. Tällaisia suunnittelun lähestymistapoja 
esitän olevan hektinen kaavoitusstrategia, projektilähtöinen 
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suunnittelun tapa ja individualistinen suunnittelun lähes-
tymistapa. Kasvu on Rajaniemen mukaan hektisen kaavoi-
tuksen elinehto sen perustuessa uskoon yksittäisten hank-
keiden taloudellisesta kannattavuudesta. Mäntysalo, Saglie 
ja Cars taas liittävät projektilähtöisen suunnittelun tavan 
kehittäjälähtöiseen suunnitteluun ja 80-luvulta alkaneisiin 
muutoksiin poliittisissa ideologioissa. Kulttuuriteorian poh-
jalta johdettu individualistinen suunnittelun lähestymistapa 
esitetään markkinavetoisena toimivan kunnolla vain, jos on 
mahdollisuuksia edes jonkinlaiseen taloudelliseen kasvuun. 
Nostan myös tässä yhteydessä esiin myös Rajaniemen esit-
telemän heroistisen kaavoituksen, sillä se voidaan mielestäni 
nähdä myös individualistisena sen edustaessa yksittäisen 
suunnittelijan tai suunnittelijatahon näkemystä. Kuiten-
kaan heroistinen suunnittelu ei omaa itsessään varsinaista 
suhdetta markkinakontekstiin tai talouskasvuun, sillä koska 
suunnittelija ei ole useinkaan suunnitelman toteuttajataho, 
se ei ole välttämättä kiinnostunut siitä, kuka suunnitelman 
toteuttaa ja millä ehdoilla. Sen sijaan väestönkasvun voidaan 
esittää mahdollistavan heroistisen kaavoituksen. 

   Kun näitä suunnittelun lähestymistapoja, joita ovat 
siis hektinen kaavoitus, projektilähtöinen suunnittelun tapa 
ja individualistinen suunnittelun lähestymistapa, vertailee 
rinnakkain, kuten vertailukehikossa 2, on niistä johdettavissa 
monipuolinen näkemys oikeutustavoista ja huomattavissa 
yhteneväisyyksiä lisäksi niiden toimintatavoissa. Ne näyt-
täytyvät projekti-/hankelähtöisinä, joissa on usein mukana 
yksityinen sektori, keskiössä lopputulos ja toimintamalleja 
on voitu ottaa yksityiseltä sektorilta. Niiden voidaan 
nähdä pohjaavan (uus)liberaaleihin arvoihin ja liber-
taristiseen oikeudenmukaisuuteen, jossa oikeutusta 
voidaan hakea taloudellisista hyödyistä ja tuotostehok-
kuudesta. Kasvun esitän olevan markkinakontekstin 
vuoksi vahvasti läsnä ja prosessin keskiössä, sillä se 
voidaan nähdä tavoitteena ja lähtökohtana. Näistä 
tekijöistä muodostuvaa yhdyskuntasuunnittelun lähestymis-
tapaa luonnehdin nimellä markkinavetoinen projektilähtöinen 



libertaristinen 
oikeudenmukaisuuden konsepti
keskiössä yksilön oikeus onnen ja 
varallisuuden tavoitteluun itse-
määräämisoikeuden kautta
→ libertalistinen näkemys täysin 
vapaista markkinoista, mikä johtaa 
oikeudenmukaisiin tuloksiin
→ yksilöiden lähtökohdat yhteis-
kunnassa lähtökohtaisesti eriarvoiset 
→ yksityistäminen ja gentrifikaatio

toimii kunnolla vain, 
jos on mahdollisuuksia 
edes jonkinlaiseen 
taloudelliseen 
kasvuun 
→ yksityinen taho ei 
ole kiinnistunut 
taloudellisesti 
kannattamattomasta 
sijoituksesta

myönteiset talousvai-
kutukset

kasvu 
elinehtona

perusteena usko hankkeiden 
taloudelliseen kannattavuuteen 
– tämän legitimoinnin on mah-
dollistanut talousjärjestelmän 
vapautuminen

kapitalistisen talous-
järjestelmän kautta 
elinehto ja kaavoittajan 
hyveenä elinkeino-
elämän palveleminen

output efficiency/
tuotostehokkuus
– voidaan yhdistää (uus)lideraaliin 
demokration ulottuvuuteen
→ painottaa yksilön oikeuksia, 
kuten (maan)omistusoikeutta, ja 
yksilön valintojen ja aloitteiden 
mahdollisuuksia
→ painottaa suunnittelu-
prosessien lopputulosta
→ päätökset oikeutettuja, jos ne 
edistävät tehokkaasti 
yhteisön hyvinvointia/etua
→ edistää vapaiden markkinoiden 
ihanteita ja mekanismeja sekä 
maanomistajien oikeuksia
→ voi johtaa suljettuhin neu-
votteluihin resursseja omaavien 
toimijoiden kesken

– markkina-
vetoisuus
– yksilönvapaus, 
yksityisomistus-
oikeudet ja vapaiden 
markkinoiden 
kilpailu
– mahdollisimman 
vähän sääntöjä

individualistinen
lähestymistapa

”(k)annattavia 
päätöksiä 
mahdollisimman 
nopeasti”

hektinen
kaavoitus-
strategia

– manageriaalinen 
johtamistapa
→ yksityisen 
sektorin johtamis-
mallit
– julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuus-
neuvottelut ja 
-sopimukset

projektilähtöinen
suunnittelutapa

suunnittelun tavan 
yleistyminen voidaan 
liittää 1980-luvulla 
tapahtuneeseen 
muutokseen poliitti-
sessa ideologiassa
→ painopiste siirtyi 
poliittisella kentällä 
oikealle painottaen 
vapaita markkinoita 
ja yksityisomistusta
(Moisio 2012)
→ markkinat toimi-
vat kapitalistisessa 
talousjärjestelmässä, 
joka perustuu kasvuun
– voidaan liittää myös 
kuntien väliseen 
kilpailuun yrityksistä 
ja asukkaista

vertailukehikko 2: Lähestymistavat, joita yhdistää erityisesti (talous)kasvukeskeisyys ja markki-
nakonteksti, koottu tarkastelukehysten 1-3 pohjalta. Yhdistävä osa-alue korostettu.

suunnitelun oikeutus suhde kasvuun
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markkinavetoinen projektilähtöinen suunnittelun lähestymistapa

perustuu markkinavetoisuuteen ja projektilähtöisyyteen, 
jossa suunnittelussa usein mukana yksityinen sektori, keskiössä lopputulos, ja 
toimintamalleja on voitu ottaa yksityiseltä sektorilta:

– pohjaa (uus)liberaaleihin arvoihin, ja libertaristiseen 
   oikeudenmukaisuuteen, oikeutusta voidaan hakea myös taloudellisista 
   hyödyistä ja tuotostehokkuudesta
→ nopeat ja tehokkaat päätökset, jotka voivat perustua uskoon yksittäisen
   hankkeen kannattavuudesta kokonaiskuvan sijaan
– kasvu (niin väestö- kuin talousnäkökulmasta) markkinakontekstin vuoksi
   vahvasti läsnä ja prosessin keskiössä, sillä kasvu on tavoite ja lähtökohta

suunnittelun lähestymistapa, jota kuvaan kaaviossa 7, kuten 
esitin edellä. 

Supistuvaa kontekstia ajatellen on huomionar-
voista, että markkinavetoinen projektilähtöinen lähes-
tymistapa on sidottu erityisesti talouskasvuun, ja että 
talouskasvukeskeisyyden on tunnistettu lisääntyneen 
yhdyskuntasuunnittelussa uusliberaalin ideologian 
aallossa (ks. esim. Rajaniemi 2006; Mäntysalo ym. 2011; 
Sager 2011). Rajaniemi (2006) kuvaa hektisen kaavoituksen 
legitimoinnin mahdollistuneen talousjärjestelmän vapau-
tumisen ja talousajattelun leviämisen kautta ja Mäntysalo 
kollegoineen (2011) esittävät projektilähtöisen suunnittelun 
tavan muodostuneen 1980-luvun jälkeen uusliberalistisen 
demokratian arvopohjalle. Talouskasvuriippuvaiset suun-
nittelun lähestymistavat ovat haasteellisia sovittaa 
supistuvaan kontekstiin, jossa ilmenee usein myös 
taloudellista taantumaa, johtuen esimerkiksi sekä 
niiden kykenemättömyydestä ohjata kehitystä ilman 

kaavio 7: Vertailukehikon 2 pohjalta johdettu yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapa.
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talouskasvua että niiden luonteesta pohjata päätöksen-
teko kilpailullisuuteen ja taloudellisiin näkökulmiin 
sosiaalisten näkökulmien tai yhdyskuntarakenteen 
pitkän ajan kestävyyden sijaan. (ks. esim. Jansen-Janssen 
2013) 

 Vaikka uusliberalismi esitetään haukkumasana ja 
harva tunnustaa kannattavansa uusliberalismia (Räsänen 
2015), on tässä työssä tunnistettu uusliberalismin vaikutus 
yhdyskuntasuunnitteluun ja sen kasvusuhteeseen. Se on 
mielestäni keskeinen käsite talouskasvukeskeisten suunnit-
telun lähestymistapojen oikeutuksessa, ja siten myös tutki-
muskysymykseni TK1, miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa 
kasvuun, kannalta. Tore Sager kuvaa uusliberalismin suh-
detta yhdyskuntasuunnitteluun seuraavasti: 

“Uusliberalismin käsite on hyödyllinen suunnitteluteorialle, koska se 
on olennainen kuvaaja poliittisille suuntauksille ja byrokraattisille 
muutoksille, jotka muodostavat suunnittelijoiden työskentelyolosuhteet. 
Uusliberalismi on avainsana kaupunkitilan ymmärtämiseen, sosiaa-
lidemokratian uudelleenajatteluun ja aikamme sääntelyjärjestelmiin. 
Uusliberalismi mobilisoi kaupunkitilaa markkinasuuntautuneen 
talouskasvun ja eliitin kulutuskäytänteiden areenaksi ja muuttaa siten 
poliittista taloudellista ympäristöä, jossa julkisia suunnitelmia ja hank-
keita toteutetaan.” (Sager 2011, 149)

Vertailukehikkoon 3 olen koostanut esitellyt lähestymis-
tavat, joita yhdistää erityisesti sosiaalisia näkökulmia koros-
tava oikeutustapa. Mäntysalon, Saglien ja Carsin esittämästä 
hierarkkisesta suunnittelun tavasta löydän yhtäläisyyksiä 
myös kulttuuriteorian pohjalta johdetun egalitaristisen 
suunnittelun lähestymistavan kanssa. Hierarkkinen suun-
nittelun tapa korostaa oikeudenmukaista prosessia, keskus-
televaa demokratian suuntausta ja osallistavia prosesseja. 
Egalitaristinen suunnittelun lähestymistapa pohjaa sosiaali-
seen oikeudenmukaisuuteen painottaen kaikkien yhteiskun-
taryhmien huomioimista. 

Kun näitä lähestymistapoja vertailee rinnakkain, 



167

kuten vertailukehikossa 3, on niistä johdettavissa näkemys 
keskitetystä toimintatavoista ja siihen istuvasta kasvusuh-
teesta. Hierarkkinen suunnittelun tapa on byrokraattinen 
ja keskitetysti ohjattu, kun taas egalitaristisen lähestymis-
tavan esitetään karttavan julkishallinnollisia interventioita ja 
ajatusta keskitetystä viitekehyksestä ohjaamassa toimintaa. 
Kuitenkin Kosusen (2021) esittämällä tavalla egalitaristinen 
lähestymistapa voidaan esittää yhteisöjohtoisena, jossa pai-
kalliset toimijat voidaan nähdä julkisen toimijan ja sen rajoi-
tettujen resurssien jatkeena tai suunnittelu voi olla lähtöisin 
yhteisöstä itsestään. Hierarkkisen suunnittelun tavan ja 
egalitaristisen lähestymistavan yhdistelmän luonnehtisinkin 
olevan keskitetysti ohjattu osallistava lähestymistapa, jonka 
keskiössä on paikallinen yhteisö ja yhteistyö. Tällaisen 
lähestymistavan esitän pohjaavan deliberatiiviseen 
demokratiaan sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuu-
teen, ja oikeutuksen keskiössä olevan avoin ja osal-
listava prosessi sekä yhteisöllinen suunnittelu. Tälle 
lähestymistavalle suhde kasvuun on toissijaista ja sen 
sijaan tärkeää on saada ei-rahallista hyötyä paikalliselle 
yhteisölle. Näistä tekijöistä muodostuvaa yhdyskuntasuun-
nittelun lähestymistapaa luonnehdin siis nimellä keskitetysti 
ohjattu osallistava lähestymistapa, jota kuvaan kaaviossa 8, 
kuten esitin edellä. 

Supistuvaa kontekstia ajatellen on huomionar-
voista, että keskitetysti ohjattu osallistava lähestymis-
tapa ei ole sidottu kasvuun, vaikka siihen vaikuttavat 
yhteiskunnalliset yleiset tahtotilat, ja että vuorovai-
kutuksen ja osallisen suunnittelun tärkeys nousi esiin 
myös luvussa 3.2. liittyen väestöllisen supistumisen 
huomioivaan yhdyskuntasuunnitteluun. Kosunen esittää 
egalitaristisen suunnittelun lähestymistavan yhteisöjohtoi-
sena sopivan kontekstiin, jossa on paikallista motivaatiota 
tai yhdyskuntasuunnittelijat voivat tukea sen syntymistä 
(Kosunen 2021, 64).

Näiden lisäksi vertailukehikkoon 4 olen nostanut esi-
tellyn fatalistisen suunnittelun lähestymistavan, vaikka sitä 



hierarkinen
suunnittelutapa
– byrokraattinen 
johtamistapa 
→ lait ja normit 
säätelevät
– formaali ja 
osallistava prosessi

input legitimacy/
panoslähtöinen legitimiteetti
– voidaan yhdistää deliberatiivi-
seen demokratian ulottuvuuteen
→ painottaa julkisuutta/julkista 
piiriä sekä tasa-arvoa
→ suunnittelupäätökset oikeutet-
tuja, kun ne heijastavat ihmisten 
tahtoa, eli ovat aidosti yhteisön 
jäsenten tahdon mukaisia
→ edellyttää avoimia ja 
osallistavia prosesseja
→ prosessi voi olla hidas ja jäykkä

ei suoraa suhdetta 
kasvuun, 
heijastelee 
yhteiskunnan yleisiä 
tahtotiloja

– yhteisöllisyys ja 
paikallisuus
– konsensus ja 
yhteistyö
– yhteisöllinen 
suunnittelu

sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden konsepti
tarkastelee hyvinvoinnin jakautumista 
yhteiskunnassa erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien 
näkökulmasta
→ hintava konsepti
→ vaatii vahvaa ja voimakasta 
suunnittelua resurssien jakamiseen 
ja kohdentamiseen 

lähestymistapa ei ole 
sidoksissa kasvuun,
→ pyrkii tuomaan 
kaupunkisuunnittelun 
avulla ei-rahallista 
hyötyä erityisesti 
paikalliselle yhteisölle

egalitaristinen
lähestymistapa

vertailukehikko 3: Lähestymistavat, joita yhdistää erityisesti (talous)kasvukeskeisyys ja markki-
nakonteksti, koottu tarkastelukehysten 1-3 pohjalta. Yhdistävä osa-alue korostettu.

suunnitelun oikeutus suhde kasvuun
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keskitetysti ohjattu osallistava lähestymistapa 

perustuu lähtökohtaan, jossa paikalliset toimijat voidaan nähdä julkisen 
toimijan ja sen rajoitettujen resurssien jatkeena tai suunnittelu voi olla 
lähtöisin yhteisöstä itsestään, ja keskiössä on paikallinen yhteisö ja yhteistyö:

– pohjaa deliberatiiviseen demokratiaan ja sosiaaliseen 
   oikeudenmukaisuuteen
→ oikeutuksen keskiössä on avoin ja osallistava prosessi sekä 
   yhteisöllinen suunnittelu
– suhde kasvuun on toisarvoinen, tärkeää on saada ei-rahallista hyötyä 
   paikalliselle yhteisölle

ei verrata mihinkään muuhun lähestymistapaan. Fatalis-
tisesta suunnittelun lähestymistavasta oli johdettavissa 
passiivinen lähestymistapa, mikä ei lähtökohtaisesti usko 
suunnittelun mahdollisuuksiin, mutta jolla on mahdolli-
suuksia yhdistettynä muihin lähestymistapoihin tuoden 
hyödyllisen näkökulman odottamattomien tapahtumien ja 
mahdollisuuksien huomioimisessa sekä kaupunkitilan imp-
rovisoivan käytön kannalta.  

Fatalistista näkökulmaa ja lähestymistapaa voidaan 
hyödyntää myös keskitetysti ohjatussa yhdyskuntasuunnit-
telussa Kosusen (2020) esittämällä tavalla keinona käsitellä 
muutoksia ja tulevaisuuden epävarmuutta koevolutiivisesti 
sekä Schmittin ja Hartmannin (2016) ehdottamalla tavalla 
jättäen yhdyskuntasuunnittelullisia näkökulmia avoimeksi. 
Fatalistinen lähestymistapa ei omaa erityistä oikeuskäsi-
tystä, vaan uskoo onneen ja kohtaloon, eikä omaa myös-
kään erityistä suhdetta kasvuun, vaan uskoo tulevaisuuden 
olevan sattumanvaraista tai muutoin hallinnan ulkopuolella. 

kaavio 8: Vertailukehikon 3 pohjalta johdettu yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapa.



fatalistinen 
lähestymistapa
– passiivinen, 
välinpitämätön 
suunnittelua kohtaan 
→ kaikkia ongelmia ei 
voida ratkaista,
mutta näkökulmasta 
voi olla hyötyä

ei uskoa 
oikeudenmukaisuuteen
kaikki pohjautuu onneen ja 
kohtaloon

ei suhdetta 
kasvuun 
→ todellisuus 
hyväksyttävä 
sellaisena kuin se on

suunnitelun oikeutus suhde kasvuun

vertailukehikko 4: Lähestymistapa, joka eroaa muista. Koottu tarkastelukehyksen 3 pohjalta. 
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Fatalistinen suunnittelun lähestymistapa

passiivinen lähestymistapa, joka ei itsessään usko suunnittelun 
mahdollisuuksiin, mutta voi olla hyödyllinen yhdistettäessä proaktiivisiin 
lähestymistapoihin:

– ei omaa erityistä oikeuskäsitystä, vaan uskoo onneen ja kohtaloon
– ei omaa erityistä suhdetta kasvuun, vaan uskoo tulevaisuuden olevan 
   sattumanvaraista tai muutoin hallinnan ulkopuolella 
→ voi olla hyödyllinen näkökulma odottamattomien tapahtumien ja 
   mahdollisuuksien huomioimisessa sekä kaupunkitilan improvisoivan 
   käytön kannalta

kaavio 9: Vertailukehikon 3 pohjalta johdettu yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapa.

Näistä tekijöistä muodostuvaa yhdyskuntasuunnittelun 
lähestymistapaa nimitän edelleen fatalistiseksi suunnittelun 
lähestymistavaksi, jota kuvaan kaaviossa 9, kuten esitin 
edellä. 

Supistuvaa kontekstia ajatellen on huomionar-
voista, että fatalistinen suunnittelun lähestymistapa 
ei ole sidottu kasvuun, vaan se on enemmänkin välin-
pitämätön sitä kohtaan. Fatalistinen näkökulma voi 
olla hyödyllinen supistuvassa kontekstissa, sillä kuten 
luvussa 3.2. tuotiin esiin, supistuminen voi aiheuttaa 
haasteita epävarman tulevaisuudenkuvan hyväksymi-
sessä. Fatalistinen lähestymistapa yksinään voi kuitenkin 
lamauttaa, mutta yhdistettäessä muihin proaktiivisem-
piin tapoihin, se voi tarjota käyttökelpoisen näkökulman 
supistuvan kontekstin yhdyskuntasuunnitteluun. (ks. esim. 
Kosunen 2021; Kosunen & Hirvonen-Kantola 2020)

Nämä edellä esitellyt lähestymistapojen vertailun 
kautta muodostetut uudet suunnittelun lähestymistavat 
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(kaaviot 6–9) olen koostanut tarkastelukehikkoon 4. Se 
toimii tarkastelukehikoiden 1–3 rinnalla kiteyttäen näiden 
uusien lähestymistapojen kautta yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutustapoja ja kasvusuhdetta. Mahdollisessa tapaustut-
kimuksessa on siis mahdollista käyttää sekä tarkastelukehi-
koita 1–3, joissa on tässä työssä esitellyt suunnittelun lähes-
tymistavat ja työni teoreettinen viitekehys esitetty erillisinä 
omina lähestymistapoinaan, että tarkastelukehikkoa 4, joka 
pyrkii tiivistämään tärkeimmät huomiot yhteen taulukkoon.

Tavoitteenani on ollut kehittää analyysikehys, 
jolla tehdä tapaustutkimusta: analysoida yhdyskunta-
suunnittelun lähestymistapoja ja erityisesti yhdyskun-
tasuunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta todellisissa 
suunnittelutapauksissa. Tarkastelukehikot 1–3 sekä 
vertailun kautta muodostettu tarkastelukehikko 4 ovat 
tutkimukseni päätulos; ne tarjoavat työkalun tapaus-
tutkimuksia varten. 

Edelleen, merkityksellistä tutkimuskysymyksen 
TK1, miten suunnittelu oikeutetaan suhteessa kasvuun, 
kannalta on, että kasvusuhde on erilainen yhdys-
kuntasuunnittelun lähestymistavan oikeutustavasta 
riippuen. Suunnittelussa ja sen oikeutuksessa voidaan 
painottaa erilaisia arvoja, joilla on omanlaisensa suhde kas-
vuun. Talouskasvupainotuksen voidaan nähdä kasvaneen 
1980-luvun taitteen jälkeen uusliberaalin arvomaailman 
myötä, jolloin kasvu itsessään on voinut riittää suunnittelun 
oikeutukseksi. Väestönkasvukeskeisyys liittyy niin kaupun-
kien väliseen kilpailuasetelmaan kuin yhdyskuntasuunnit-
telun historiaan kaupunkien kasvun ohjaamisen välineenä. 
Huomionarvoista on myös, että kasvun kautta voidaan myös 
oikeuttaa kyseenalaisia suunnitteluratkaisuja.  

Kiinnostavaa on myös, kuten luvussa 3.1. tuli esiin, 
kuinka talouskasvua itsessään on nähty käytettävän oikeu-
tuksena ja tavoitteena yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdys-
kuntasuunnittelu voi myös olla riippuvainen taloudellisesta 
kasvusta olettaen talouskasvun ohjaavan markkinavetoista 
kehitystä haluttuun suuntaan. Tätä talouskasvun mahdolli-



tarkastelukehikko 4: Vertailun kautta muodostettujen yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapojen 
oikeutustavat ja suhde kasvuun lähtökohtana suomalainen yhdyskuntasuunnittelun konteksti.

2   markkina-
vetoinen 
projektilähtöinen 
suunnittelun 
lähestymistapa 
– usein mukana 
yksityinen sektori
– keskiössä 
lopputulos

3   keskitetysti 
ohjattu osallistava 
suunnittelun 
lähestymistapa 
– keskiössä paikallinen 
yhteisö ja yhteistyö

4   fatalistinen
lähestymistapa
– ei usko suunnittelun 
mahdollisuuksiin, 
mutta voi 
näkökulmana olla 
hyödyllinen

1   keskitetty 
byrokrattinen
suunnittelun 
lähestymistapa 
– demokratia
– säännöt ja 
asetukset

(uus)liberaali demokratia ja 
liberitaarinen oikeudenmukaisuus
– oikeutusta voidaan hakea 
taloudellisista hyödyistä ja 
tuotostehokkuudesta
– nopeat ja tehokkaat päätökset, 
jotka voivat perustua uskoon 
yksittäisen hankkeen kannatta-
vuudesta kokonaiskuvan sijaan

deliberatiivinen demokratia ja
sosiaalinen oikeudenmukaisuus
– avoin ja osallistava prosessi
– yhteisöllinen suunnittelu

ei oikeudenmukaisuuden 
käsitettä
– onni ja kohtalo

deliberatiivinen demokratia ja 
utilitaarinen oikeudenmukaisuus
– yleisen edun ja tasa arvon tavoite
– prosessin oikeudenmukaisuus ja 
   läpinäkyvyys
– tehtyjä päätöksiä voidaan perustella 
suunnittelijan professionalismin, 
lakisääteisen prosessin tai 
tieteellisen työskentelytavan kautta

suhde kasvuun on 
liitettävissä 
yleiseen yhteis-
kunnalliseen 
ilmapiiriin ja 
tahtotilaan sekä 
historiaan

kasvu on 
markkina-
kontekstin vuoksi 
vahvasti läsnä ja 
prosessin 
keskiössä, sillä 
se on tavoite ja 
lähtökohta

suhde kasvuun 
on toisarvoinen: 
tärkeää on saada 
ei-rahallista 
hyötyä yhteisölle

ei suhdetta 
kasvuun: 
tulevaisuus sattu-
manvarainen tai 
muutoin hallinnan 
ulkopuolella

suhde kasvuun
suunnitelun
oikeutus
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suutta ei kuitenkaan välttämättä ole väestöllisesti supistu-
vassa kontekstissa. Myös ylipäänsä jatkuvan talouskasvun 
epävarmuudet on esitetty asettavan yhdyskuntasuunnit-
telun talouskasvukeskeisyyden kyseenalaiseksi. Tärkeää 
onkin huomioida, ettei yhdyskuntasuunnittelu ei ole talous-
kasvusta ja kapitalismista tai yhteiskunnallisesta kehityk-
sestä irrallista toimintaa.  

Yhdyskuntasuunnittelun ja väestönkasvun suhteen 
kannalta keskeistä on lisäksi huomata, kuten luvussa 3.2. 
tuli esiin, kuinka merkittävässä roolissa väestönkasvu ja sen 
tavoittelu tai sen mahdollistaminen on esiintynyt yhdyskun-
tasuunnittelussa, yhdyskuntarakenteen muodostumisessa 
sekä niiden kautta fyysisessä ympäristössä ja asukkaiden 
arkielämässä. Väestölliseen kasvuun pohjautuva yhdyskun-
tasuunnittelu voi aiheuttaa esimerkiksi yhdyskuntarakenteel-
lisia, ympäristöllisiä ja sosiaaliseen epätasa-arvoon liittyviä 
haasteita. Nykykehityksen valossa on perusteltua kyseen-
alaistaa kaikkien kuntien mahdollisuus kehittää ympäris-
töään pyrkimällä väestönkasvuun: kaupungistumiskehitys 
on esitetty jatkuvaksi ja väestönkehitys kokonaisuudessaan 
laskevaksi (Tilastokeskus 2021) ja myös maahanmuutto 
on altis keskittymään pääosin suuriin kaupunkeihin (Aro 
2019b; Koste ym. 2020). Mielestäni supistuvassa konteks-
tissa yhdyskuntasuunnittelun oikeutukseksi ei edellä esitet-
tyyn nojaten riitä väestöllinen tai taloudellinen kasvu.
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5  kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun haasteet
    supistuvassa kontekstissa

 5.1. Lähestymistavan sovittaminen supistuvaan kontekstiin
 5.2. Oikeudenmukaisuuskäsitysten ilmeneminen ja oikeutus
 5.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön laatuun
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5  kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun haasteet
    supistuvassa kontekstissa

Vastatakseni tutkimuskysymykseen TK2, mitä haasteita 
yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuus muodostaa supistu-
vassa kontekstissa, kokoan kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuun-
nittelun haasteita kolmen tunnistamani pääkohdan kautta. 
Haasteiden tunnistaminen on mielestäni keskeistä, jos yhdys-
kuntasuunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta supistuvassa 
kontekstissa on tarkoitus analysoida supistuvien kontekstien 
yhdyskuntasuunnittelua kehittävällä tavalla.  

Johdannossa keskustelin, kuinka jatkuvan kasvun ihan-
netta ja kasvuriippuvaista kaupunkisuunnittelua on alettu 
kyseenalaistaa, ja on tunnistettu yhdyskuntasuunnittelun kas-
vukeskeisyyden muodostavan haasteen väestöltään matalan 
kasvun tai supistumisen kontekstissa (mm. Rajaniemi 2006; 
Jansen-Janssen 2013; YM 2020; Kosunen 2021). Supistuvien 
taajamien kehittäminen on esitetty ajankohtaiseksi ja uuden-
laiseksi haasteeksi suunnittelijoille, sillä supistuvassa konteks-
tissa suunnittelun ei tulisi perustua kasvun ideologiaan, vaan 
olevan olevaa ympäristöä tulisi esimerkiksi sovittaa muut-
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tuneeseen tilanteeseen ja tarpeisiin (esim. Pidot-työryhmä 
2002; Mönkkönen 2006a; Tintera 2019; Taegen ym. 2020).  

Esitän tutkimukseni perusteella yleiseksi suureksi 
yhdyskuntasuunnitteluun ja supistuvaan kontekstiin 
liittyväksi haasteeksi kahden kehityksen suunnan 
yhdistelmän: samaan aikaan on tunnistettavissa sekä 
kiihtyvän kaupungistumisen (esim. MDI 2021; Aro 
2019b; Moisio 2012) ja yhä voimakkaammin globaaliin 
kilpailuun perustuva aikakausi (esim. Moisio 2012; Aro 
2019b) että yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskunta-
suunnittelun lähestymistapojen painottuminen mark-
kinavetoisuuteen ja tuotostehokkuuteen (Rajaniemi 
2006; Mäntysalo ym. 2011) palvellen talouskasvun 
vaatimusta ja vahvistaen sen narratiivia (Ferreira & 
Schönfield 2020). Näiden kahden kehityskulun yhdistel-
mässä yhdyskuntasuunnittelun painopiste siis siirtyy kohti 
(talous)kasvukeskeisimmäksi tunnistamiani suunnittelun 
lähestymistapoja samalla, kun iso osa kunnista on väestön-
kasvultaan supistuvia ja yhteiskunnallinen kehitys nähdään 
hyvin kilpailullisena keskittyen kasvukeskuksiin. Kuitenkin 
markkinavetoisten suunnittelun lähestymistapojen on 
esitetty olevan haasteellisia sovittaa supistuvaan konteks-
tiin (esim. Rydin 2013; Kosunen 2021). Seuraavaksi avaan 
tätä ajatusta ja kasvuriippuvaisuuden haasteita supistuvassa 
kontekstissa hieman enemmän. 

Kuvasin johdannossa ja luvussa 3, kuinka poliittinen 
ilmapiiri ja aluekehitys on siirtynyt 1980-luvulta lähtien 
kohti (uus)liberaalia ajatusmaailmaa, mikä kannattaa vapaita 
markkinoita (esim. Haimi 2000; Rajaniemi 2006; Mäntysalo 
ym. 2011; Moisio 2012), ja sen esitettiin lähtökohtaisesti vält-
televän suunnittelua ja ohjausta (esim. Haimi 2000; Harvey 
2008) tai ainakin toivovan yhdyskuntasuunnittelun proses-
seihin kevennystä ja nopeutta omaksumalla toimintamalleja 
yksityiseltä sektorilta pyrkien tuotostehokkuuteen (Raja-
niemi 2006; Saglie & Cars 2011). Samoin julkisen yhdyskun-
tasuunnittelun oikeutuksen keskiössä olleen yleisen edun 
tavoitteesta on nähty siirtymä kohti tavoitetta kansain-
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välisestä kilpailukyvystä (Puustinen ym. 2017), ja samalla 
kasvu itsessään on voitu esittää yleiseksi eduksi (esim. 
Rajaniemi 2006). Tällaisessa yhteiskunnassa kasvu nähdään 
positiivisena ja tavoiteltavana asiana (esim. Jansen-Janssen 
2013; Rajaniemi 2006; Kosunen 2021), kun taas supistu-
minen tai taantuma aiheuttaa negatiivisen mielleyhtymän 
ja näyttäytyy uhkakuvana (Rajaniemi 2006). Kapitalisti-
sessa järjestelmässä pääoma ja hyvinvointi kasautuu (esim. 
Jackson 2009), ja nykyisessä kaupungistumiskehityksessä 
väestö ja markkinatoimijat kasautuvat ja keskittyvät suu-
riin kaupunkeihin ja metropoleihin (mm. Moisio 2012; Aro 
2019a; 2019b). Tässä kehityksessä supistuvat alueet uhkaavat 
jäädä yleisestä kehityksestä sivuun toimintamallinaan 
supistumisen kontekstiin vaikeasti sovitettavat suunnittelun 
lähestymistavat, minkä esitän itsessään haasteeksi yhdys-
kuntasuunnittelussa supistuvassa kontekstissa. 

Edellisten päähuomioiden lisäksi jaan tunnistamani 
kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun haasteet 
kolmeen osa-alueeseen, jotka auttavat haasteiden selkeässä 
havainnollistamisessa supistuvassa kontekstissa: 1) haasteet 
liittyen itse suunnitteluun tai sen lähestymistapaan ja sen 
supistuvaan kontekstiin sovittamiseen, 2) haasteet liittyen 
oikeudenmukaisuuskäsityksiin ja oikeutukseen sekä 3) 
haasteet yhdyskuntarakenteessa sekä ympäristöön liitty-
vissä laatutekijöissä. Nämä pääkohdat liittyvät ja limittyvät 
toisiinsa, mutta auttavat haasteiden jäsentelyssä. Kolme pää-
kohtaa on koottu myös kaavioon 10. Pääkohtien tarkastelun 
kautta kaavioon 11 on koottu haasteet tiivistetysti luvun 5 
loppuun. Kaavio 11 toimii tarkastelukehikon tukena, jotta 
yhdyskuntasuunnittelun oiketusta ja kasvusuhdetta voidaan 
analysoida yhdyskuntasuunnittelua kehittävällä tavalla.

Näitä kolmea pääkohtaa avaan seuraavaksi. Keskityn 
tuomaan esiin nimenomaan kasvuriippuvaisen yhdyskun-
tasuunnittelun haasteita tarkoittamatta sitä, etteikö olisi 
positiivisia esimerkkejä tai muitakin kuin kasvuriippuvaisia 
lähestymistapoja. Tiedostan lisäksi, että kuntien yhdyskunta-
suunnittelua ohjaavat monet erilaiset strategiat ja ohjelmat23. 

23 Maankäyttöä ohjaa 
yleisesti maan-
käyttö- ja rakennus-
laki, kolmiportainen 
kaavajärjestelmä sekä 
esimerkiksi valta-
kunnalliset maan-
käyttötavoitteet. 
Kunnan maankäyttöä 
strategisesti ohjaa-
vana asiakirjana voi 
toimia esimerkiksi 
kuntastrategia, stra-
teginen yleiskaava tai 
erillinen maankäytön 
toteuttamisohjelma. 
Isoimmilla kaupun-
kiseuduilla on lisäksi 
esimerkiksi muun 
muassa maankäy-
tön, asumisen ja 
liikenteen (MAL) 
sopimuksia valtion 
kanssa. MAL-sopi-
musta voidaan myös 
laajentaa kattamaan 
lisäksi palvelujen ja 
elinkeinojen kehittä-
misen (MALPE). 
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Tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvan 
kontekstin haasteiden kolme osa-aluetta:

1) suunnittelun lähestymistavan sovittaminen

2) oikeudenmukaisuuskäsitykset ja oikeutus

3) yhdyskuntarakenne ja ympäristön laatutekijät

kaavio 10: Tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvan kontekstin 
haasteiden kolme osa-aluetta.
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Ensimmäinen haaste kytkeytyy itse suunnitteluun tai sen 
lähestymistapaan. Kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnit-
telun haasteeksi hahmottuu ensiksi sen kasvusidonnaisuus 
kontekstista riippumatta. ”Kasvun suunnitelmien toteut-
taminen muodostuu kuitenkin vaikeaksi, kun väkiluku alkaa 
laskea, sillä kaavoitus kasvun järjestelmänä pystyy reagoimaan 
taantumaan vain yhdellä tavalla: kasvun tavoittelulla.” (Raja-
niemi 2006, 186). Kosunen esittää Jansen-Janseniin ja Rydi-
niin vedoten, että kasvuun perustuvaa kaupunkipolitiikkaa 
käytetään mahdollisesti one-size-fits-all ratkaisuna ilman 
kriittistä tarkastelua siitä sopiiko toimintatapa erilaisiin 
markkinakonteksteihin (Kosunen 2021, 14; ks. myös Jan-
sen-Janssen 2013; Rydin 2013).  

Jansen-Janssenin mukaan yhdyskuntasuunnittelua 
hallitseva kasvuparadigma vaatii perusteellista uudel-
leenarviointia Euroopassa muun muassa niin taloudellisen 
epävarmuuden ja taantuman kuin supistuvien alueiden ja 
ikääntyvän väestön vuoksi (Jansen-Janssen 2013). Kosunen, 

5.1.  Lähestymistavan sovittaminen supistuvaan kontekstiin 
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Atkova ja Hirvonen-Kantola tuovat myös esiin, kuinka 
kasvuriippuvaisen suunnittelun rajoitukset voivat tulla 
konkreettisiksi talouskriisien vuoksi pysähtyneissä suurissa 
kehitysprojekteissa tai supistuvilla alueilla (Kosunen ym. 
2020, 552). Jansen-Janssenin mukaan Euroopassa täyden-
nysrakentamisen hankkeita viivästyy ja peruuntuu johtuen 
kaupunkien maa- ja kiinteistömarkkinoiden häiriintymisestä 
muun muassa yhä enemmän säätelemättömien yksityisten 
rahoitusresurssien vuoksi ja julkisten menojen supista-
misesta taantuman ja velan vuoksi (Jansen-Janssen 2013). 
Talouskasvuun sidotut lähestymistavat voidaankin 
esittää mielestäni periaatteiltaan lähtökohtaisesti 
haasteellisiksi supistuvaan kontekstiin liittyen niiden 
kykyyn toteuttaa suunniteltua tai haluttua ympäristöä.  

Esimerkkinä tästä haasteesta nostan esiin Kosusen 
(2021) ilmi tuoman näkökulman. Kosunen esitti hierarkkisen 
ja individualistisen suunnittelun lähestymistavan kasvu-
riippuvaisina, joita voi olla haasteellista soveltaa sellaisissa 
paikoissa, joissa ei ole markkinakysyntää uudelle kaupun-
kirakentamiselle. Näitä lähestymistapoja hyödynnettäessä 
suunnittelijoilla on taipumus luottaa talouskasvuun kaupun-
kipolitiikan toteuttamiseksi: ”suunnittelijat soveltavat sään-
telyvaltaansa markkinavetoiseen kaupunkikehitykseen yhteis-
kunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta vain siihen 
pisteeseen, jossa kehitys pysyy taloudellisesti kannattavana” 
(Kosunen 2021, 61; ks. myös Rydin 2013). Markkinavetoisuu-
teen pohjaavan lähestymistavan haasteena taantuvassa kon-
tekstissa on esimerkiksi se, että se vaatii mahdollisuuksia ja 
näkymiä taloudelliselle kasvulle (Rydin 2013; Kosunen 2021). 
Taloudellisen laskusuhdanteen aikana yksityiset kiinteistö-
kehittäjät usein välttelevät haasteellisia sijainteja investoin-
tien epävarmuuksien vuoksi, vaikka kehitetyt tontit olisivat 
kaupunkien strategisissa suunnitelmissa ja kaupunki pyrkisi 
tekemään kehittämismahdollisuudesta houkuttelevamman 
(Kosunen 2021, 60; Janssen-Jansen 2013). Supistuvassa ja 
usein taloudellisesti taantuvassa kontekstissa talouskasvu-
vetoisen suunnittelun vaikuttavuus on perustellusti esitetty 
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kyseenalaiseksi (esim. Rydin 2013; Janssen-Jansen 2013; 
Kosunen 2021).  

Haasteena kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun 
sovittamisessa supistuvaan kontekstiin erityisesti talouskas-
vukeskeisissä suunnittelun lähestymistavoissa voi mieles-
täni myös nähdä niiden suhteen kunnan kokonaisvaltaisen 
kehityksen ohjaukseen. Rajaniemi toi esiin asemakaavatason 
valintojen, jotka on voitu tehdä yksityisen toimijan vaiku-
tuksen mukaisesti julkisesta vastustuksesta huolimatta, 
vaikuttavan hyvinkin voimakkaasti kunnan rakennettuun 
ympäristöön jopa yleiskaavatason tavoitteiden vastaisesti 
(Rajaniemi 2006). Rajaniemi toi myös esiin Mäntysalon ja 
Nymanin (2001) tekemän havainnon, jossa yleiskaavasta 
voidaan tehdä joko niin suurpiirteinen, ettei se todellisuu-
dessa ohjaa kehitystä, tai se voidaan tehdä vasta sitten, kun 
tuleva rakentaminen on jo tiedossa, jolloin se ei myöskään 
toimi kehityksen ohjaajana. (Mäntysalo & Nyman 2001, 44; 
ks. myös Rajaniemi 2006) Myös Kosunen kritisoi, kuinka 
kasvuun voidaan pyrkiä esimerkiksi luopumalla yhdyskun-
tasuunnittelun strategisista tavoitteista yksittäisten hank-
keiden toteuttamisen edistämiseksi tai hyväksikäyttämällä 
taantuman diskurssia kasvun motivoimiseen: ”taantuman 
kehystäminen negatiiviseksi saa kasvun tuntumaan tärkeältä” 
(Kosunen 2021, 15; Beauregard 2003, 7). Kaikissa Mäntys-
alon, Saglien ja Carsin tutkimassa kolmessa pohjoismaassa 
alueellisen kaavan, Suomessa maakuntakaavan, vaikutus 
kunnan sisäiseen suunnitteluun on tunnistettu varsin hei-
koksi ja myös kuntien omat yleiskaavat ovat näyttäytyneet 
strategisen ohjauksen osalta yleisesti heikkoina, vaikkakin 
kuntakohtaisia eroavaisuuksia on löydettävissä (Mäntysalo 
ym. 2011). Yleiskaavojen osalta he esittävät kehityksen olleen 
usein kehittäjälähtöistä ja ad hoc, eli suunnittelu tehdään 
usein tiettyä tarkoitusta varten, ja projektit voivat olla suu-
rempien linjojen vastaisia (Mäntysalo ym. 2011). Haasteena 
voi siis olla, että määritellyistä suuntaviivoista huoli-
matta maankäytön kehitys määräytyykin erityisesti 
talouskasvun tavoittelun kautta. 
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Samalla, kun kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnit-
telun vaikuttavuutta ohjata kehitystä voidaan kritisoida, 
toisaalta voidaan esittää supistuvissa konteksteissa tarve 
tunnistaa tulevaisuuden epävarmuus osana suunnittelua. 
Esimerkiksi Marja Mönkkönen on korostanut, kuinka 
väestöltään supistuvassa kontekstissa tulevaisuuden suunni-
telmien tulisi perustua olevaan tilanteeseen ja resursseihin, 
ja kuinka olisi ensiarvoisen tärkeää ensiksi tunnistaa ja 
tunnustaa supistumiskehityksen olemassaolo (Mönkkönen 
2006). Kosunen puolestaan on hahmotellut koevolutiivisen 
lähestymistavan mahdollisuutta, jolloin suunnittelulla ei 
välttämättä pyrittäisikään ennalta määrättyyn lopputulok-
seen: 

”(H)itaan kasvun olosuhteissa yhdyskuntasuunnittelun tarkoitus ei 
välttämättä ole ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttaminen, vaan 
jonkin uuden synnyttäminen. Tämä tarkoittaa tarvetta arvioida suun-
nittelua paitsi toteutuksen perusteella myös sen perusteella, kuinka 
hyvin suunnittelu pystyy luomaan uusia tilanteita ja reagoimaan 
niihin.” (Kosunen 2021, 108) 

Näin ollen voidaan huomata, että supistuvassa 
kontekstissa yhdyskuntasuunnittelu voi joko aikaansaada 
haasteita tai synnyttää uusia mahdollisuuksia – riippuen 
suunnittelun lähestymistavasta. 

Näitä edellä esitettyjä yhdyskuntasuunnittelun lähes-
tymistavan kontekstiin sovittamisen ongelmia kuvataan 
tiivistetysti myös kaaviossa 11. Kaavio toimii tarkasteluke-
hikon tukena, jotta yhdyskuntasuunnittelun oiketusta ja 
kasvusuhdetta voidaan analysoida yhdyskuntasuunnittelua 
kehittävällä tavalla.
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Toiseksi haluan nostaa lyhyesti esiin erilaisista oikeuden-
mukaisuudenkäsityksistä muodostuvia haasteita. Ensiksi 
esitän haasteeksi supistuvan kontekstin kannalta, kuinka 
kasvuriippuvaiset yhdyskuntasuunnittelun lähes-
tymistavat voivat tarjota mahdollisuuden oikeuttaa 
kontekstiin sopimattomia suunnittelutapoja ja –tavoit-
teita. Rajaniemi vihjasi koko suomalaisen alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän olleen kokonaisuudessaan kasvuun 
pohjaava antaen mahdollisuuden oikeuttaa kasvuun poh-
jaavat suunnitelmat kontekstista riippumatta (Rajaniemi 
2006). Haasteen voi aiheuttaa myös Mäntysalon ja kolle-
goiden tunnistama erilaisten oikeutustapojen muodostama 
jännite ja ristiriita pohjoismaisissa suunnitteluprosesseissa, 
johtaen esimerkiksi suunnittelun tapoihin, jotka painottavat 
taloudellisia hyötyjä avoimien ja osallistavien prosessien 
sijaan (Mäntysalo ym. 2011). Tämä on huomionarvoista 
supistuvassa kontekstissa sikäli, että kuitenkin supistuvien 
alueiden suunnittelussa on nähty tärkeäksi esimerkiksi juuri 

5.2.  Oikeudenmukaisuuskäsitysten ilmeneminen ja oikeutus
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asukkaita osallistava suunnittelu (esim. Ryhänen 2006b; 
Taegen ym. 2020). Tähän pohjaa osaltaan myös suomalainen 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä (mm. Perustuslaki 2 
§; MRL 63 §; Haila 2002; Mäntysalo ym. 2011).  

Haasteena supistuvassa kontekstissa näyttäytyy mielestäni 
myös isommasta mittakaavasta katsottuna libertaristista oikeu-
denmukaisuutta tai talouskasvua ja uusliberalismia painottava 
kehityssuunta. Esimerkiksi talouskasvuun pohjaava individualis-
tinen suunnittelu hyödyttää nimenomaan tahoja, jotka pystyvät 
hyödyntämään talousvetoisen kaupunkikehityksen mahdol-
lisuuksia (Kosunen 2021), jolloin on mielestäni perusteltua 
esittää, että aluekehityksestä voivat jäädä kokonaan syrjään 
supistuvat alueet, jotka eivät pysty tarjoamaan tarpeeksi 
houkuttelevia lähtökohtia yksityiselle sektorille. Tähän 
kehityssuuntaan viittaa myös jo johdannossa esiintuotu yleinen 
uusliberalismia painottava kehityssuunta, jossa aluekehityksessä 
huomio kehittyy elinvoimaisiin kasvukeskuksiin ja lähtökohta 
on kilpailullinen (esim. Moisio 2012; Aro 2019b). Myös Rajaniemi 
toi esiin näkökulman, jossa väestöltään supistuvat kunnat eivät 
ole tasapuolisessa asemassa suhteessa kasvaviin, kun katsotaan 
yritysten houkutteluun pohjaavaa maankäytön taktiikkaa (Raja-
niemi 2006, 172–173). Tähän liittyy myös yhdyskuntasuunnit-
telun suhde maan arvon nostamiseen sekä yksityiseen maan-
omistukseen, joita tässä työssä on sivuttu (ks. esim. Rajaniemi 
2006; Savini 2019; Määttä 1999). 

Kehityssuunta aiheuttaa oikeutukseen liittyvän haasteen 
liittyen myös sosiaaliseen eriarvoistumiseen. Talouskasvuriippu-
vaisen yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta on perusteltu muun 
muassa talouskasvun positiivisilla vaikutuksilla liittyen sosiaali-
seen hyvinvointiin (esim. Kosunen 2021; Ravorth 2017). Kui-
tenkin esimerkiksi Rydin ja Kosunen ovat tuoneet esiin talous-
kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun voivan vahvistaa 
taloudellista eriarvoisuutta, sillä markkinamekanismista johtuen 
suunnittelu voi painottua vastaamaan paremmin toimeentu-
levien kaupunkilaisten tarpeita (Rydin 2013; Kosunen 2021). 
Eriarvoistumiseen liittyvä ongelma ei ole sidottu supistuvaan 
kontekstiin, mutta johdantoon ja lukuun 3.1. viitaten esitän tämän 
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eriarvoisuuden näkyvän esimerkiksi myös aluekehitystasolla. 
Soininvaara tuo esiin, kuinka kasvukeskuksiin painottuva 
kehitys on johtanut osattomuuden kokemuksista kärsiviin 
seutuihin (Soininvaara 2019). 

Huomioitavaa mielestäni on, että yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutus on pohjannut yleisesti yleiseen etuun, jonka käsitettä 
olen avannut aikaisemmin tässä tutkimuksessa. Yhteiskunnalli-
sessa kehityksessä yleisen edun käsityksestä on tunnistettu kui-
tenkin siirtymä kohti tavoitetta kansainvälisestä kilpailukyvystä 
(esim. Puustinen ym. 2017), ja tähän siirtymään esitän erityisesti 
johdantoon ja lukuun 3.1. viitaten myös esimerkiksi Rajaniemen 
tunnistaman hektisen kaavoituksen sekä Mäntysalon, Saglien ja 
Carsin esittämän projektilähtöisen suunnittelun tavan pohjau-
tuvan. Mäntysalo kollegoineen ovatkin esittäneetkin tarpeen 
tunnustaa erilaisten oikeutusnäkökulmien aiheuttama ristiriita 
osana suunnitteluprosesseja. Haasteeksi esitänkin, että tavoit-
teen muuttumisen yleisestä edusta talouskasvuun pohjaa-
vaan kansainväliseen kilpailukykyyn voi johtaa eriarvois-
tuvaan kehitykseen. Rajaniemi esittää hektisen kaavoituksen 
mahdollistavan myös taloudellisen keinottelun, joka voi näkyä 
esimerkiksi painotuksena kuunnella kasvualojen, -yritysten 
tai –kuntien mielipiteitä esimerkkinä Rajaniemen esittelemät 
Raahen automarketkaavat (Rajaniemi 2006). Mäntysalo kolle-
goineen liitti projektilähtöisen suunnittelun manageriaaliseen 
hallintotapaan, jolloin pääpaino on lopputuloksissa ja oikeutus 
muutokseen liittyvään yksityistämiseen löytyy markkinoiden 
tehokkuudessa tuottaa rakennettua ympäristöä. (Mäntysalo ym. 
2011) Janssen-Jansen (2013) on myös tuonut esiin yleisen edun 
tavoitteen ristiriitaisuuden suhteessa yksityisiin kiinteistökehittä-
jiin ja paikallisdemokratiaan. Hän esittää, että “kehittäjät, sijoittajat 
ja heidän sijoitetun pääomansa tai pääoman maksimaalisen tuoton 
liiketoimintamallit ovat tärkeässä, mutta jatkuvasti aliarvioidussa 
roolissa maankäytön suunnittelun päätöksenteossa (Sagalyn, 2007; 
Janssen-Jansen, 2011)” (Janssen-Jansen 2013, 427). 

Mielestäni on tärkeää tiedostaa, että yhdyskuntasuunnit-
telijoiden tekemät valinnat ja päätökset vaikuttavat ihmisten eli-
nympäristöön (Hentilä ym. (toim.) 2006; Schmitt & Hartmann 
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2016), niin suoraan kuin välillisesti maan arvoon (Rajaniemi 
2006) sekä esimerkiksi ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen 
(Hentilä ym. (toim.) 2006). Schmitt ja Hartmann käsittelevät 
oikeutusta keskeisenä osana kaupunkisuunnittelua tuoden esiin 
erilaisten oikeuskäsitysten ristiriitaisuuden, minkä johdosta epä-
oikeudenmukaisuutta on väistämättä kaupunkisuunnittelussa. 
He korostavat tarvetta olla tietoisia erilaisista oikeudenmukai-
suuden käsitteistä. 

Palaten lukuun 3.1. sekä lukuun 5.1, talouskasvuun poh-
jautuva yhdyskuntasuunnittelu on haasteellinen supistuman 
ja taantuman kontekstiin johtuen esimerkiksi sen kykenemät-
tömyydestä ohjata kehitystä ilman talouskasvua, mutta lisäksi 
sen luonteesta pohjata päätöksenteko kilpailullisuuteen ja 
taloudellisiin näkökulmiin osallistavuuden ja sosiaalisten 
näkökulmien tai yhdyskuntarakenteen pitkän ajan kestä-
vyyden sijaan. Yhdistettynä ajatukseen, jossa yhdyskun-
tasuunnitteluun väistämättä liittyy oikeutukseen liittyviä 
kysymyksiä, esitän niiden korostuvan erityisesti talouskas-
vupainotteisessa yhdyskuntasuunnittelussa supistuvassa 
kontekstissa.

Näitä edellä esitettyjä yhdyskuntasuunnittelun 
oikeudenmukaisuuden käsitteisiin ja oikeutukseen liittyviä 
ongelmia kuvataan tiivistetysti myös kaaviossa 11. Kaavio 
toimii tarkastelukehikon tukena, jotta yhdyskuntasuunnit-
telun oiketusta ja kasvusuhdetta voidaan analysoida yhdys-
kuntasuunnittelua kehittävällä tavalla.
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5.3.  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön laatuun

Kolmantena nostan esiin kasvuriippuvaisen yhdyskun-
tasuunnittelun ja edellisissä kohdissa esiintuotujen valin-
tojen aiheuttamia haasteita yhdyskuntarakenteeseen ja 
ympäristön laatuun supistuvassa kontekstissa. Esitän, että 
kasvukeskeinen yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön 
käyttö kasvun tavoittelun välineenä voivat johtaa niin 
yhdyskuntarakenteellisiin kuin ympäristön laadullisiin 
haasteisiin.  

Yhteiskunnallinen kehitys on asettanut kunnat 
kilpailuasetelmaan, jota haastava taloudellinen tilanne voi 
voimistaa, ajaen kunnat voimakkaaseen kasvun tavoitte-
luun. Fyysisen ympäristön kehitys voidaan uhrata kilpailu-
välineeksi ja jättää olevien alueiden laadullinen kehittäminen 
toissijaiseksi. Väestö- tai talouskasvukeskeisten suunnitel-
mien on esitetty voivan johtaa esimerkiksi heikkoon palve-
lutasoon, keskeneräisen oloiseen ympäristöön, rakennetun 
ympäristön laiminlyöntiin (esim. Rajaniemi 2006; Taegen 
ym. 2020) tai kunta-/kaupunkirakenteen hajautumiseen 
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(esim. Mäntysalo ym. 2011). Muun muassa Ympäristömi-
nisteriö onkin tuonut esiin yhdyskuntarakenteen ongel-
mina ylimitoitetut tai vanhentuneet kaavat, keskeneräiset 
alueet, yksittäiset yhdyskuntarakennetta hajauttavat kaavat, 
vajaakäyttöiset ja käyttämättömäksi jääneet alueet, pirsta-
leiset viherkäytävät osana yhdyskuntarakennetta, paineet 
kuntien raja-alueiden kaavoituksessa sekä suunnittelematon 
lieverakentaminen24 (YM 2013, 13). Näitä ongelmia avaan 
seuraavaksi.  

Väestönkasvun suhteen optimisten yhdyskunta-
suunnittelu voi johtaa ylimitoitettuun kaavavarantoon, 
jota ei päivitetä vastaamaan olevaa tilannetta, sekä 
keskeneräisiin tai vajaakäyttöisiin alueisiin johtaen 
niin yhdyskuntarakenteellisiin kuin ympäristön laa-
dullisiin haasteisiin. Esimerkkinä voi toimia Rajaniemen 
tutkima Raahe, jossa suureen kasvuennusteeseen pohjaavaa 
kaavavarantoa tai kaavoja ei ollut kumottu tai tiivistetty, 
vaikka väestönkehitys oli ollut useamman vuosikym-
menen supistuva. Rajaniemen mukaan Raahessa yhdys-
kuntarakenne levisi tarpeettoman laajalle ja yksittäisten 
kaava-alueiden toteutus jäi keskeneräiseksi johtaen hajanai-
suuteen kaupungin reuna-alueilla. Esimerkiksi Rajaniemi 
nosti Palokylän alueen, joka jäi palveluiltaan sekä asunto- ja 
asukasmääriltään suunniteltua vajaammaksi ja Rajaniemen 
mukaan miljööltään keskeneräisen oloiseksi. Hän esitti, että 
väestöltään supistuvilla alueilla asuinympäristöön liittyvät 
haasteet liittyvät ainakin osin epärealistisiin väestönkasvu-
tavoitteisiin ja niihin kytköksissä oleviin liian suuriin kaava-
varantoihin, johon voi liittyä asukkaiden tavoittelu uusien 
houkuttelevien alueiden suunnittelun kautta, joiden riskinä 
on asuntoalueiden ja palvelujen toteutuminen vajaina, mikä 
voi hankaloittaa asukkaiden arkea hyvinkin pitkään. (Raja-
niemi 2006) Myös Kosunen, Atkova ja Hirvonen-Kantola 
ovat tuoneet esiin, kuinka kasvuriippuvaisen suunnittelun 
rajoitukset voivat konkretisoitua supistuvilla alueilla, jossa 
”menneiden mahdollisuuksien säilyttäminen on estänyt sopeutu-
mista uuteen tilanteeseen” (Kosunen ym. 2020, 552). 
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Tällainen toimintatapa voi Rajaniemen mukaan johtaa 
noidankehään, jossa kaavoitetut alueet eivät rakennu täyteen 
ja/tai muodostuu alueellista eriytymistä, mikä johtaa heik-
koon kaupunkirakenteeseen ja odotettua heikompaan palve-
lutasoon, suureen liikkumistarpeeseen. Lisäksi alueet ovat 
keskeneräisen näköisiä, mistä johtuen asukkaat eivät viihdy 
elinympäristössään ja alueiden houkuttelevuus laskee, 
jolloin hyväosaiset muuttavat pois, sosiaaliset verkostot 
rapautuvat ja asukasrakenne yksipuolistuu, mikä voi johtaa 
jälleen uusien entistä houkuttelevimpien alueiden suunnit-
telun (Rajaniemi 2006, 146–147) kierteeseen. Jos vähemmän 
resursseja omaavat alueet unohdetaan, huonosti toimiva 
yhdyskuntarakenne voi johtaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen, 
sekä uhata rakennetun ympäristön kestävyyttä resurssien 
jäädessä vajaakäyttöisiksi (Kosunen ym. 2020). Ylimitoi-
tettu rakennettu ympäristö ja rakenteiden vajaakäyttö 
aiheuttaakin sosiaalisia, toiminnallisia, ympäristöllisiä 
sekä taloudellisia ongelmia (esim. Raatikainen 2004; 
Hentilä ym. (toim.) 2006; Taegen ym. 2020). Onkin esitetty 
paradoksaalisesti, kuinka väestömäärän vähetessä maan-
käyttö ei yleensä vähene (Kroll & Haase 2010, Tintera 2019 
mukaan; ks. myös Rajaniemi 2006). 

Haasteensa supistuvaan kontekstiin aiheuttaakin 
yhdyskuntasuunnittelun rooli välineenä Suomen kaupun-
kien välisessä kasvukilpailussa. Mainittuja uusia asuinalueita 
on voitu käyttää väestönkasvun tavoitteluun, jossa kuntien 
toiveena on ollut houkutella erityisesti maksukykyisiä asuk-
kaita omakotiasumisen tarjoamisen kautta, mutta kilpailun 
kääntöpuolena on näyttäytynyt esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteen hajautuminen, kaupunkiseutujen sisäinen pola-
risaatio ja segregaatio, heikko palvelutaso, keskeneräisen 
näköinen ympäristö sekä uusien mainittu houkuttelevien 
alueiden suunnittelun noidankehä (Rajaniemi 2006, 146–
147; ks. myös Ryhänen 2006a; Soudunsaari 2006). Kunnat 
voivat lisäksi pyrkiä vastaamaan kilpailuun mahdollisista 
sijoittajista vähentämällä alueiden käytön ohjausta mahdol-
lisimman houkuttelevien yritystonttien kautta (Rajaniemi 
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2006; Mäntysalo ym. 2011) johtaen mahdollisesti yhdys-
kuntasuunnittelun laajemmista strategisista tavoitteista 
luopumiseen (esim. Rajaniemi 2006; Mäntysalo, ym. 2011; 
Jansen-Janssen 2013). Kasvukilpailussa ympäristön kehit-
täminen voikin määräytyä kasvun tavoittelun kautta 
laadullisten tekijöiden sijaan. 

Mäntysalo, Saglie ja Cars toivat artikkelissaan esiin 
keskuskaupunkien ja pienempien naapurikuntien välisen 
jännitteen Suomessa, mikä monissa tapauksissa on johtanut 
kiivaaseen kilpailuun niiden välillä yrityksistä ja asukkaista 
edistäen yhdyskuntarakenteen hajaantumista. Artikkelin 
mukaan pienempien kuntien taipumus kehittäjä- ja maan-
omistajalähtöiseen suunnittelupolitiikkaan johtuu histo-
riallisista, ideologisista ja poliittisista syistä sekä kuntien 
julkisomisteisen maa-alan puutteesta ja on voinut johtaa 
erilaisien kannustimien käyttöön ja suunnittelubyrokratian 
kevennyksiin toimijoiden houkuttelemiseksi. Keskuskunnat 
ovat voineet omaksua näitä samoja keinoja vastatakseen kil-
pailuun saadakseen toimijat sijoittumaan oman kuntaansa. 
(Mäntysalo ym. 2011, 2113–2114) Tästä voi mielestäni johtaa 
myös ajatuksen, jossa talouskasvuriippuvaisen yhdyskun-
tasuunnittelun taipumus johtaa maan yksityistämiseen 
(esim. Mäntysalo ym. 2011; Schmitt & Hartmann 2016), voi 
heikentää myöhemmin kunnan mahdollisuuksia kehittää 
alueita muutoin kuin talouskasvuvetoisesti. 

Kunnat ovat innokkaita turvaamaan myös inves-
toinnit, jotka voivat olla ristiriidassa ylempien kaavatasojen 
kanssa. Tyypillisinä esimerkkeinä toimivat yksityisautoi-
luun pohjaavat keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat kaup-
pakeskukset, (Rajaniemi 2006; Mäntysalo ym. 2011) jotka 
ovat olleet myös kaupunkipolitiikan ihanteena erityisesti 
1990-luvulla esimerkkinä Yhdysvallat (Hokkanen 2019). 
Rajaniemi on esittänyt ehdotelman mahdollisen ajatusketjun 
valintojen taustalla nojaten Bent Flyvbjergin Aalborgin 
kaupungin esimerkkiin: “1) mikä on hyvää kaupankäynnille, 
on hyvää myös Aalborgille; 2) mikä on hyvää autoilijoille, on 
hyvää kaupankäynnille; 3) siksi se, mikä on hyvää autoilijoille, 



194

on myös hyvää Aalborgille” (Rajaniemi 2006, 164). Rajaniemi 
tuo myös esiin, kuinka väestönkasvu voi antaa kunnalle 
enemmän valtaa yritysten sijoittumisen ohjaukselle kas-
vavan kunnan ollessa houkutteleva kohde yritykselle, kun 
taas supistuva kunnalla ei välttämättä ole mahdollisuuksia 
valita vaan ainoastaan pyrkiä luomaan yrityksille myönteisiä 
olosuhteita kuntaan sijoittumiseksi (Rajaniemi 2006, 173). 
Investointien turvaamisen tarve on voinut johtaa ristirii-
toihin kuntien ja alueellisten sekä valtion toimijoiden välillä: 
yhden kunnan etu voi olla yhteensopimaton laajemman 
rakenteellisen toimivuuden ja kestävyyden kanssa (Män-
tysalo ym. 2011, 2113–2114).  

Päätösten taustalla voi olla myös taantuman aiheut-
tama paniikki, joka voi johtaa Rajaniemen mukaan hek-
tiseen kaavoitukseen lähtien liikkeelle detaljeista uskoen 
yksittäisten hankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen. 
Tällöin kunta voi tarttua esimerkiksi elinkeinoelämän 
ajamiin hankkeisiin nopealla aikataululla. Taloudellinen 
taantuma voi ajaa kunnan paniikinomaisiin pikaratkai-
suihin taloudellisen hyödyn saamiseksi elinympäristön 
kustannuksella. (Rajaniemi 2006) Taloudellisten ongelmat 
voivat aiheuttaa vaaraa myös ympäristöön liittyvässä 
päätöksenteossa, jossa haasteet voivat liittyä esimerkiksi 
luonnonvarojen käyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja 
kulttuuriympäristöihin: 

“Supistuvat alueet painiskelevat taloudellisten ongelmien kanssa. Tästä 
syystä vaarana on, että ahdas taloudellinen tilanne voi ajaa kunnan 
tai sen toimijat kestämättömiin ratkaisuihin luonnonvarojen käy-
tössä. Samalla myös monimuotoisuus vaarantuu. Luonnonresurssien 
liikakäytön tai huonosti suunnitellun käytön lisäksi monimuotoisuutta 
uhkaa kulttuuriympäristöjen vähentyminen.” (Mönkkönen 2006, 77) 

Hankelähtöisessä tai hektisessä yhdyskuntasuunnit-
telun lähestymistavassa kunnan aktiivisuus voi lisäksi olla 
vaarassa typistyä keskittymään uusien yritysten, toimijoiden 
ja asukkaiden haalimiseen, jolloin reagoidaan yksityisen 
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toimijan aloitteisiin sen sijaan, että proaktiivisesti suunni-
teltaisiin toivottavaa maankäyttöä. Rajaniemi esitti hektisen 
kaavoituksen johtaneen ristiriitaisiin odotuksiin, jolloin 
”toisaalta pitäisi varjella kaupunkirakennetta kasvun 
aiheuttamilta ongelmilta, toisaalta tukea kasvua” (Raja-
niemi 2006, 171–172). Fyysisen ympäristön liian yksipuo-
linen käsittely taloudellisen kasvun tuottamisen kenttänä 
on kärjistetty voivan johtaa rakennetun ympäristön hoidon 
laiminlyöntiin tai jopa sen tuhoamiseen (Rajaniemi 2006, 
172; Hankonen 1994, 475). 

Ympäristön laadullisen haasteen voi aiheuttaa talous-
kasvuriippuvainen yhdyskuntasuunnittelu, jos sen keinoin ei 
supistuvassa kontekstissa onnistuta toteuttamaan suunni-
teltua tai haluttua ympäristöä talouskasvumahdollisuuksien 
puuttuessa, kuten kohdassa 5.1. tuotiin esiin. Tällöin supis-
tuvassa kontekstissa ei välttämättä saada aikaan niitä 
muutoksia, joille olisi tarvetta. Olennaiseksi taantuvassa 
tilanteessa olevan alueen kehittämiseksi on esitetty muun 
muassa olevan keskustaympäristön sopeuttaminen olevalle 
asukasmäärälle sopivaksi, mikä voi tarkoittaa jopa fyysisen 
rakennetun ympäristön supistamista, kuten reuna-alueiden 
purkamista ja maisemointia (esim. Pidot-työryhmä 2002; 
Mönkkönen 2006a; Mäntysalo 2006; Tintera 2019; Taegen 
ym. 2020), mille ei välttämättä ole kuitenkaan markkina-
kysyntää. Tärkeäksi on myös esitetty asukkaiden osallista-
minen (esim. Ryhänen 2006a; Etelä-Savon maakuntaliitto 
2019; Taegen ym. 2020), jolle ei markkinavetoisessa yhdys-
kuntasuunnittelussa ole välttämättä tilaa (Rajaniemi ym. 
2011). 

Supistuvaan kontekstiin liittyvät kasvuriippuvaisen 
yhdyskuntasuunnittelun haasteet liittyvät myös vahvasti 
jo aiemmin tehtyihin valintoihin: modernistisin ihantein 
rakennettu ympäristö on ollut väestön kasvun suhteen 
optimistista ja pohjannut muun muassa toimintojen eriyt-
tämiseen ja yksityisautoiluun johtaen hajanaiseen ja väljään 
yhdyskuntarakenteeseen. Autoistumisen on myös esitetty 
mahdollistaneen kaupunkirakenteen hajoaminen ja sekä 
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suuriin yksiköihin keskittyneet vähittäiskauppapalvelut 
(Hankonen 1994). Henkilöauton vaikutus kaupunkiraken-
teeseen on nähtävissä yhdyskuntasuunnittelun lähihisto-
riassa myös siinä, kuinka muut liikkumismuodot, kuten 
jalankulku, polkupyöräily tai joukkoliikenne, sovitettiin 
autoilun määrittämiin ehtoihin (Hankonen 1994, 473). Tämä 
näkyy myös edelleen supistuvien kuntien taajamissa, mitkä 
ovat rakentuneet pitkälti autoilijoiden ehdoilla. Lähtökohta 
muodostaa haasteen supistuville alueille, jossa palvelujen 
vähentäminen ja keskittäminen lisäävät yksityisauton 
tarvetta aiheuttaen haasteen erityisesti ikääntyvän väestön 
kannalta palvelujen saavutettavuuden kannalta. (Taegen 
ym. 2020) Esimerkiksi palvelujen puute voi johtaa eriarvois-
tavaan kehitykseen (Rajaniemi 2006; Taegen ym. 2020). 
Samalla pienenevän väestön myötä suuremmalle asukas-
määrälle suunniteltu ympäristö muuttuu ylimitoitetuksi ja 
väljäksi sekä vajaasti käytetyksi (Raatikainen 2004; Taegen 
ym. 2020). 

Näitä edellä esitettyjä kasvuriippuvaisen yhdyskun-
tasuunnittelun yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön 
laatuun aiheuttamia ongelmia kuvataan tiivistetysti myös 
kaaviossa 11. Kaavio toimii tarkastelukehikon tukena, jotta 
yhdyskuntasuunnittelun oiketusta ja kasvusuhdetta voidaan 
analysoida yhdyskuntasuunnittelua kehittävällä tavalla.

Haluan nostaa tämän työn loppuun vielä lainauksen 
Rajaniemen tutkimuksesta. Rajaniemi käsitteli tutkimukses-
saan kasvuriippuvaisen yhteiskuntasuunnittelun ja ympä-
ristön laadun suhdetta, mihin liittyviin sanoihin hän myös 
lopussa tiivisti työtään:  

“Kasvuyhteiskunnalle kasvu on tärkeintä. Kaavoituksen avulla 
ympäristö voidaan muuttaa numeroiksi, rakennusoikeudeksi, mitoiksi 
ja aloiksi ja siten luoda illuusio ympäristön kasvamisesta. Suunnit-
telujärjestelmä, joka alistaa ihmisen elinympäristön yhteiskunnan 
ja yritysten kasvutarpeille, ei kuitenkaan ole ihmisarvon mukainen. 
Ympäristömme ei ole mitään muuta kuin laatua. Se ei kasva. Se voi 
vain muuttua.” (Rajaniemi 2006, 193) 



Tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvan 
kontekstin haasteiden kolme osa-aluetta:

1) suunnittelun lähestymistavan sovittaminen
    → talouskasvuun sidotut lähestymistavat ovat periaatteiltaan haasteellisia
    sovittaa supistuvaan kontekstiin liittyen niiden kykyyn toteuttaa suunniteltua 
     tai haluttua ympäristöä ilman talouskasvua
    → yhteiskunnallisessa kehityksessä maankäytön kehitys voi määritellyistä 
    suuntaviivoista huolimatta määräytyä erityisesti talouskasvun tavoittelun 
    kautta 

2) oikeudenmukaisuuskäsitykset ja oikeutus
    → ristiriitaiset oikeudenmukaisuuden käsitykset osana suunnittelujärjestelmää
    → kasvuriippuvaiset yhdyskuntasuunnittelun lähestymistavat voivat 
    tarjota mahdollisuuden oikeuttaa kontekstiin sopimattomia suunnittelu-
    tapoja ja –tavoitteita
    → aluekehityksestä voivat jäädä kokonaan syrjään supistuvat alueet, jotka 
    eivät pysty tarjoamaan tarpeeksi houkuttelevia lähtökohtia yksityiselle sektorille
    → kasvukeskuksiin painottuva kehitys on johtanut osattomuuden 
    kokemuksista kärsiviin seutuihin
    → päätöksenteko voi painottua kilpailullisuuteen ja taloudellisiin näkökulmiin 
    osallistavuuden ja sosiaalisten näkökulmien tai yhdyskuntarakenteen pitkän 
    ajan kestävyyden sijaan

3) yhdyskuntarakenne ja ympäristön laatutekijät
    → väestönkasvuun pohjautunut yhdyskuntasuunnittelu on voinut johtaa 
    ylimitoitettuun rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteen 
    hajautumiseen ja vaajaakäyttöön aiheuttaen sosiaalisia, toiminnallisia, 
    ympäristöllisiä sekä taloudellisia haasteita
    → väestönkasvuun pohjautunut yhdyskuntasuunnittelu voi johtaa sosiaaliseen
    eriarvoisuuteen esimerkiksi heikon palvelujen saavutettavuuden kautta
    → kasvukilpailussa ympäristön kehittäminen voi määräytyä kasvun 
    tavoittelun kautta laadullisten tekijöiden sijaan
    → taloudellinen taantuma voi ajaa kunnat paniikinomaisiin pikaratkaisuihin 
    elinympäristön kustannuksella vaikuttaen mahdollisesti negatiivisesti myös 
    luonnonvarojen käyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja 
    kulttuuriympäristöihin 
    → talouskasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnitteluun mahdollisesti liittyvä 
    maan yksityistäminen voi heikentää mahdollisuuksia kehittää alueita myöhemmin 
    muutoin kuin talouskasvuvetoisesti

kaavio 11: Tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvan kontekstin 
haasteiden kolme osa-aluetta sekä niiden tiivistys tarkastelukehikon tueksi.



198198



199199



200

Pohdinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella kriit-
tisesti yhdyskuntasuunnittelun suhdetta kasvuun supistu-
vassa kontekstissa, tutkia yhdyskuntasuunnittelun oikeutus-
tapoja ja niiden suhdetta kasvuun sekä tunnistaa mahdollisia 
kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvaan 
kontekstiin aiheuttamia haasteita. Tutkimuskysymyksinä 
ovat toimineet kysymykset TK1, miten yhdyskuntasuunnittelu 
oikeutetaan suhteessa kasvuun, ja TK2, mitä haasteita yhdys-
kuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuus muodostaa supistuvassa 
kontekstissa. Keskeistä on ollut muodostaa tarkastelukehys, 
joka mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja 
kasvusuhteen analysoimisen, sekä koostaa ja jäsentää aineis-
tosta tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuun-
nittelun muodostamia haasteita yhteen tarkastelukehikon 
tueksi.  

Tutkimuksen kautta muodostetulla tarkastelukehyk-
sellä tulee mahdolliseksi tehdä tapaustutkimusta: analysoida 
yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja ja erityisesti 
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yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta 
suunnittelutapauksissa. Keskeistä tässä tutkimuksessa on 
tulosten esittäminen tarkastelukehikon muodossa. Tarkas-
telukehys onkin erityisesti työni panos metodologisesti. 
Kolme erillistä taulukkomuotoista tarkastelukehikkoa 
mahdollistaa analyysin esittäen työni teoreettisen viiteke-
hyksen erillisinä lähestymistapoina (tarkastelukehikot 1–3) 
ja vertailun kautta muodostettu tarkastelukehikko (tarkas-
telukehikko 4) tiivistää tehdyn vertailun kautta tärkeimmät 
huomiot yhteen taulukkoon.   

 Tutkimuksen voidaan nähdä myös osallistuvan 
yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen keskusteluun teoreet-
tisesti liittämällä suunnittelun lähestymistapojen tarkastelu 
supistuvaan kontekstiin sekä suunnittelun oikeutuksen ja 
kasvusuhteen tarkasteluun. Keskeinen teoreettinen kontri-
buutio on yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuh-
teen tarkasteleminen rinnakkain, mikä on uusi näkökulma 
tarkastelukehikon lähteisiin nähden. Lisäksi oikeutuksen ja 
kasvusuhteen tarkastelu kohdistetaan supistuvaan konteks-
tiin. 

Käytännön suunnittelutyöhön tutkimus tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella suunnittelun oikeutusta ja 
kasvusuhdetta, mitä voi hyödyntää esimerkiksi käytännön 
suunnitteluntyön tavoitteiden asettelussa sekä suunnitel-
mien arvioinnissa. Tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa erilaisista 
lähestymistapojen tarjoamista mahdollisuuksista suunnitte-
lutyön tueksi supistuvassa kontekstissa. Vaikka tutkimus on 
teoreettinen, se voidaan nähdä tavoitteellisena pyrkien hyö-
dyllisen näkökulman muodostamiseen supistuvien kuntien 
käytännön yhdyskuntasuunnittelutyöhön. 

Tutkimus onnistui tavoitteessa muodostaa tarkas-
telukehikko, jota on mahdollista hyödyntää supistuvien 
tapauskuntien yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kas-
vusuhteen analysoinnissa. Mahdollisen jatkotutkimuksen 
aikana kirjallisuusaineiston analyysiä voisi kuitenkin olla 
hyödyllistä syventää ja tarkastelukehikkoa jatkokehittää. 
Tarkastelukehikon osalta on myös huomioitava, että sitä ei 
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ole vielä testattu tapausten analysoinnissa. Tarkasteluke-
hikon testaaminen käytännössä olisikin luonteva jatkumo 
sen työstön suhteen.  

Tämä tutkimus tarjoaa luonnollisen mahdollisuuden 
jatkotutkimukselle. Jatkotutkimussuunnitelmana on hyö-
dyntää muodostettua tarkastelukehikkoa tapaustutkimuk-
sessa keskittyen supistuvan kontekstin yhdyskuntasuun-
nittelun oikeutukseen suhteessa kasvuun sekä haasteiden 
tunnistamiseen erilaisissa supistuvissa konteksteissa ja 
eriluonteisissa suunnittelutapauksissa. Mahdollisia jatko-
tutkimuskysymyksiä voisivat olla esimerkiksi kysymykset, 
miten supistuvan kunnan yhdyskuntasuunnittelu ja siihen liit-
tyvät kunnan maankäytön kärkihankkeet oikeutetaan suhteessa 
kasvuun, ja, millaisin yhdyskuntasuunnittelun keinoin koko-
naisvaltaista kunta-/kaupunkikehittämistä tulisi supistuvassa 
kunnassa lähestyä? 

Jatkotutkimusaiheena sekä toisaalta tämän tutki-
muksen rajoitteena näyttäytyy mielestäni maanomistus-
oikeuksien huomioiminen osana yhdyskuntasuunnittelun 
oikeutusta. Tämä työ sivuaa maanomistuksen aihepiiriä, 
mutta se esiintyy merkittävässä roolissa maankäytön 
suunnittelussa, -politiikassa ja sekä sen oikeutuksessa (esim. 
Mäntysalo ym. 2011; Virtanen 2003). Sen merkitys korostuu 
etenkin väestöllisesti supistuvalla maaseudulla, jossa voi pai-
nottua yksityinen maaomistus (esim. Mäntysalo ym. 2011), 
jonka kiinteistöjaot ovat muotoutuneet mahdollisesti jo 
isojaossa (esim. Lehtinen 2005). Yhdistettynä yhteiskunnal-
lisen kehityksen painottumiseen (uus)liberaaleihin arvoihin, 
kuten maanomistusoikeuteen, muodostaa maaomistus-
oikeuteen liittyvät kysymykset mielenkiintoisen, mutta 
haastavan lähtökohdan, supistuvan kontekstin yhdyskunta-
suunnittelun tarkastelulle. 

Lisäksi tulevaisuuden tutkimuksessa huomioitavana 
näkökulmana oikeutukseen liittyen näyttäytyy esimer-
kiksi autoriippuvaisuuden rooli yhdyskuntasuunnittelussa 
suhteessa supistumiseen. 1900-luvun puolivälistä lähtien 
yksityisautot ovat näytelleet suurta roolia ympäristömme 
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muokkaamisessa (esim. Hankonen 1994; Männistö-Funk 
2021). Oikeutuksen kannalta kiinnostavaa on, että kui-
tenkin voidaan esittää, että yksityisautoiluun pohjautuva 
yhdyskuntasuunnittelu aiheuttaa väestön eriarvoistumista 
esimerkiksi supistuvissa taajamissa (esim. Taegen ym, 2020) 
ja, että se on ollut lähtökohtaisesti hyvin sukupuolittunutta 
lähtökohtana miehille tyypilliset liikkumisen tavat (Männis-
tö-Funk 2021). Edellisten ohella yksityisautoiluun pohjautu-
mattomien liikkumismuotojen huomioiminen on ajankoh-
taista myös ilmastokriisin näkökulmasta (vrt. Sitra 2022). 
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Lopuksi

Tämä tutkimus onkin ennen kaikkea tutkimusmatkani tutkimuksen tekemiseen. 
Kiinnostus perehtyä asioihin perusteellisesti on osoittanut käytännössä, kuinka 
tarpeellista tutkimuksen rajaaminen on. Tämä työ muodostui lopulta osaksi mah-
dollista isompaa kokonaisuutta, josta tämä työ voidaan ajatella olevan irrotettu. 
Tutkimuksen tekemisen prosessi on ollut itselleni hyvin opettavainen, vaikkakin 
työn tekeminen ajallisesti venyi. Tekeminen on myös auttanut sijoittamaan arkkiteh-
tina tehtävää yhdyskuntasuunnittelua isompaan yhteiskunnalliseen kontekstiin sekä 
toiminut eräänlaisena esikouluna mahdollisiin jatko-opintoihin. Ajanjakso on ollut 
sekä raastava ja aiheuttanut epäonnistumisen tunteita että innostava ja loputonta 
mielenkiintoa herättävä. 

Tätä tutkimusmatkaa tutkimuksen tekemiseen voisin kuvata myös japanilaisen 
sananlaskun kautta, sillä tämän tutkimuksen tekeminen on myös opettanut minua 
siinä, kuinka vähän lopulta tästä aihepiiristä vielä tiedän. Japanin kulttuuria tutkinut 
Minna Eväsoja keskittyy teoksessaan Shoshin – aloittelijan mieli japanilaisiin ajatuk-
siin, joissa oppimista kuvataan muun muassa vuorten ja jokien avulla: 

“Sensei sanoi oppimisesta näin: aluksi vuoret näyttävät vuorilta ja joet 
joilta. Kun tiedon tiellä etenee, tulee hetki, jolloin vuoret eivät enää 
näytäkään vuorilta, eivätkä joet joilta. Kun sinnikkäästi jatkaa opin-
toja, saavuttaa lopulta kirkkauden tilan, jolloin vuoret näyttävät jälleen 
vuorilta ja joet joilta. Aloittelija on varma ja vahva mielipiteissään. 
Hänelle kaikki on selkeää ja yksiselitteistä. Kokemuksen ja tiedon kart-
tuessa asiat eivät näytä enää niin yksiselitteisiltä ja suoraviivaisilta. 
Tulkintoihin tulee sävyjä ja syvyyttä. Myöhemmin asiat näyttäytyvät 
jälleen todellisessa muodossaan, mutta silloin ymmärryksemme niiden 
olemuksesta on perustavanlaatuisesti muuttunut.” (Eväsoja 2018, 23) 

Tällä tutkimusmatkalla vuoret eivät näyttäneen enää vuorilta, eivätkä joet 
joilta. En ole vielä saavuttanut kirkkauden tilaa, enkä toisaalta tiedä voinko sitä saa-
vuttaa koskaan. Työni saattaa näyttäytyä myös aloittelijan varmuutena, mutta olen 
itse kuitenkin tullut tietoiseksi tietoni rajallisuudesta.  

En esimerkiksi osaa sanoa, voisiko työtäni sanoa aloittelijan varmuudeksi 
kasvukriittisyyden käsittelyn suhteen - onko se liian yksipuolista? Tämä työ on 
kuitenkin ennen kaikkea oppimisprosessi ja olen halunnut avoimesti tuoda esiin, että 
tässä työssä suhtaudun jatkuvan kasvun ideologiaan kriittisesti. Se on myös erään-
lainen rajaus työn tekemiseen: tämän tutkimuksen näkökulma on jatkuvan kasvun 
tavoittelun suhteen kriittinen. Kasvun kyseenalaistaminen on tuntunut supistuvan 
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kontekstin lisäksi myös ilmastokriisin, lajikadon sekä sosiaalisen eriarvoisuuden 
kasvun vuoksi merkitykselliseltä.  

Työn tekemisen lomassa uuden tiedon omaksuminen on vaatinut omien 
olettamuksieni ja asenteideni tiedostamista. Etenkin ennen tämän työn varsinaista 
aloittamista Yhdyskuntasuunnittelun erityiskurssilla tekemäni selvitys taantuman 
ohjaamisesta ja haja-asutusalueiden suunnittelusta sai minut kyseenalaistamaan ja 
muuttamaan monia aikaisempia käsityksiäni. 

Työn tekemisen aikana huomasin konkreettisesti olemassa olevan tiedon ja 
jo tehdyn tutkimuksen määrän. Tämä huomio jatkui työn loppumetreille saakka. 
Tutkimuksen ollessa teoreettinen ja laadullinen, ja sen pohjatessa kirjallisuuskatsa-
ukseen, prosessia väritti osittain koko matkan ajan epävarmuus siitä, onko työstä 
jäänyt pois joku merkittävä lähde ja olenko huomioinut vain omia asenteitani tukevia 
lähteitä. Huomionarvoista on myös, että aineisto on tutkimuksen tekemisen suhteen 
aloittelijan läpikäymä niin näkökulmien ja tarkastelutapojen suhteen. Tarkastelu-
kehikon muodostamisessa pyrin käyttämään teoriatriangulaatiota hyödyntämällä 
useita teoreettisia näkökulmia, mikä kuitenkin samalla johti työn teoriaosuuden 
laajentumiseen ja tapausosan poisjättämiseen. 

Kirjoittamisen osalta tämä työ ja prosessi on ollut myös varsin opettavainen. 
Kirjoittamisen alussa minun oli vaikea nähdä tekstin tuottamista luonnosmaisena 
hahmotelmana, jota voi työstää jatkuvasti, kuten skissipaperille tehtäviä piirros-
maisia luonnoksia. Kirjoitusprosessin sekä tutkimuksen tekemisen prosessin kan-
nalta olennainen oppi on ollut myös tutkimuskysymysten, työn rakenteen ja sisällys-
luettelon hiominen hyvin pitkään ja myös prosessin varrella. Työssäni ansiokkaana 
pidänkin muun muassa tutkimusongelman tunnistamista ja tutkimuskysymysten 
asettelua, joista keskustelimme ohjaajani kanssa käytännössä koko prosessin ajan. 

Loppujen lopuksi on todettava, että tällä työllä olen halunnut korostaa vas-
tuuta, joka liittyy yhteisen ympäristön suunnitteluun. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi, 
että supistuvaa kehitystä ei tarvitsi tarkastella vain negatiivisuuden kautta, tai että 
myös supistuvien alueiden sekä siellä asuvien ja elävien huomioimisessa on arvo. 
Supistuminen ja kasvuton tai kasvusta riippumaton katsontakulma voisi tarjota 
mahdollisuuden kehittää ympäristöä rauhassa pienilläkin interventioilla. Se voisi tar-
koittaa, että ei tarvitse kiirehtiä – rakennettu ympäristöhän on jo olemassa. Pysähty-
mistä voisi käyttää positiivisella tavalla: ilman kasvupaineita voisi olla aikaa levähtää 
hätiköinnin sijaan. Aikaa miettiä, mitä oikeasti tarvitaan. Tai mikä voisi olla mukavaa 
ja ympäristön laatua parantavaa.  

Loppuun nostan vielä yhden Eväsojan esittelemän japanilaisen ajatuksen kau-
neuteen liittyen. Se liittyy japanilaisen runouden, taiteen ja kauneuden käyttämään 
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kolmeen esteettisyyden tasoon, joita ovat viileä, lakastunut ja nahistunut. Supistumi-
seen liittyvät mielikuvat voi olla mahdollista nähdä myös hyvin esteettisesti kauniina 
sisältäen monia muistoja. Nahistuneen estetiikkaa Eväsoja kuvaa seuraavasti: 

“Nahistuneen kauneus, yase (瘦せ), kuvastaa kauneutta sen ylimmällä 
tasolla. Se kuvaa harjaantuneen silmän ja esteettisen herkkyyden 
kehitystä läpi viileän ja lakastuneen vaiheen huipennusta eli nahistu-
neen kauneutta. Nahistuneen kauneutta on vanhassa kirjallisuudessa 
kuvattu sellaisilla ilmauksilla kuin lumi vuoren rinteillä tai kuin puut 
keskitalvella, kuin lumen peittämän persimoni-puun oksasta roikku-
maan jäänyt edellisen kesän hedelmä, nyt pakkasen nahistama, tumma 
ja ryppyinen.” (Eväsoja 2018, 114)

Oulussa 21.10.2022
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