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Megaprojektista 
megaprotestiksi
mistä Stuttgartin 
suunnittelukonfliktissa on kyse? 

Vivi Niemenmaa & Kaisa Schmidt-Thomé

Rautatieasema-alueet ovat olleet viime vuosikymmeninä voimak-
kaan kaupunkikehittämisen kohteina eri puolilla Eurooppaa. 
Saksassa viime vuosina julkisuuteen on noussut erityisesti Stutt-
gart 21 -hanke, jossa pyritään kehittämään junaliikennettä sekä 
hyödyntämään sen myötä aukeavia mahdollisuuksia laajamittai-
seen kaupunkiuudistamiseen. Hanke on aiheuttanut Saksan ja 
Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen voimakasta vastustusta. 
Esittelemme artikkelissa hankkeen sekä kuvaamme suunnittelu- 
ja vastustusprosessin etenemisen. Lisäksi analysoimme vastus-
tuksen motiiveja. Kiinnostavana konfliktin ratkaisupyrkimyksenä 
esittelemme työmarkkinaneuvotteluista omaksutun Schlichtung-
neuvottelumenettelyn. Lopuksi keskustelemme niistä Stuttgart 
21 -hankkeen myötä esille tulleista osallistumiseen liittyvistä 
kysymyksistä, jotka ovat nähdäksemme kiinnostavia suomalaisen 
suunnittelukeskustelun kannalta. 

Stuttgartissa on tapahtunut viime vuosina jotakin erikoista, sillä kaupungin 
rautatieasemaa koskeva suunnittelukonflikti on ylittänyt kansainvälisen uutis-
kynnyksen. Suomenkin tv-uutisissa nähtiin kuvia kaaoksesta, jossa mellakka-
poliisit taltuttivat kovaotteisesti mielenosoittajia. Päätimme ottaa konfliktista 
tarkemmin selvää. Verkosta löytyy aineistoa yllin kyllin vuosien varrelta. Se jätti 
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silti monia kysymyksiä avoimiksi. Mistä konfliktissa oikeastaan on kyse? Miten 
se on kehittynyt valtavaan mittakaavaansa? Miksi ihmiset ovat vaivautuneet 
kaduille hanketta vastustamaan? Miksi juuri konservatiivisessa Stuttgartissa, 
eihän mielenosoitusten jatkuminen vuodesta toiseen ole kaupunkisuunnit-
telun arkea Saksassakaan? 

Jalkauduimme heinäkuussa 2011 Stuttgartiin lisätäksemme ymmärrystämme 
konfliktin taustoista ja tutustuaksemme hankkeeseen ja sen kohtaamaan 
vastustukseen. Asennettamme voi luonnehtia pragmatistiseksi, sillä jaamme 
käsityksen suunnittelun kontekstiherkkyydestä (Bridge 2005; Healey 2009). Kiinnitämme 
tarkastelun niihin yhteiskunnallisiin ja tilanteisiin reunaehtoihin, jotka muok-
kaavat suunnittelutilannetta, ja yritämme ymmärtää hankkeen vastustajien 
kokemuksellista suhdetta kaupunkiinsa. Lähestymistapa edellyttää huolellista 
havainnointia ja huomion kiinnittämistä erilaisiin nyansseihin.

Koska seuraamme Saksan yhteiskunnallista keskustelua, Stuttgartin konflikti 
oli meille tuttu ja sen kehkeytymiseen oli suhteellisen helppoa päästä käsiksi 
esimerkiksi sanomalehtien Stuttgart 21 -teemasivujen kautta. Paikallisten 
lehtien ohella esimerkiksi valtakunnallisilla Die Zeit ja Süddeutsche Zeitung 

-lehdillä sekä Der Spiegel-aikakauslehdellä on omat Stuttgart 21 -teemasivustonsa. 
Tutustuimme huolellisesti niin suunnitteluasiakirjoihin kuin teemasivus-

toihinkin. Kaikesta etukäteisvalmistelusta huolimatta konflikti tuli kouriintun-
tuvaksi vasta käydessämme paikan päällä, nähdessämme vastustajien leirit ja 
havaitessamme keskusteluissa niin vastustajien kiihkeyden kuin vastakkain-
asettelun suhteen neutraaliksi ilmoittautuneen emäntämme neuvottomuuden 
konfliktin edessä. 

Artikkelissa esittämämme projektikuvaus perustuu suunnitteludokument-
teihin ja lehdistöanalyysiin. Niissä tapauksissa, joissa lähteenä on käytetty 
haastatteluita, tästä mainitaan erikseen. Sittemmin Stuttgart 21 -hankkeesta 
ovat kirjoittaneet perusteellisen kuvauksen myös Peters ja Novy (2012). Heihin 
viittaamme silloin, kun heidän tuloksensa ovat tuoneet uutta aiemmin laati-
maamme analyysiin (Niemenmaa & Schmidt-Thomé 2011).

Tutkimusmatkallamme heinäkuussa 2011 tutustuimme Stuttgart 21 -han-
ketta esittelevään näyttelyyn kaupungintalolla ja rautatieaseman tornissa. 
Kaupungintalolla perehdyimme myös hanketta vastustavaan näyttelyyn sekä 
haastattelimme hankkeen kannattajiin kuuluvaa FDP-puolueen edustajaa. Koska 
ensisijainen pyrkimyksemme oli ymmärtää hankkeen vastustuksen motiiveja, 
haastattelimme viittä vastustaa. Haastateltavat valitsimme listasta, johon oli 
koottu eri vastustajaryhmien yhteystiedot. Pyrimme saamaan mukaan eri syistä 
mukana olevia vastustajia. Heidän joukossaan oli BUND-luonnonsuojelujärjestön 
Baden-Württenbergin osavaltion puheenjohtaja, aktivismikouluttaja, puiston 
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puolustaja sekä kaksi Stuttgart 21 -hanketta vastustaneen yrittäjäryhmän 
edustajaa. Haastattelujen avulla täsmensimme prosessikuvausta, jäsensimme 
vastustuksen motiiveja ja pyrimme löytämään vastausta kysymyksiin: miksi 
niin valtava vastustus, ja miksi juuri Stuttgartissa? 

Rautatieasemaprojekit Euroopassa
Suuret rautatieasemaprojektit ovat yleistyneet Euroopassa viimeisten parin 
vuosikymmenen aikana (Peters & Novy 2012). Bertolini kollegoineen (2012) on nimennyt 
rautatieasemahankkeiden taustalta useita ajureita, jotka käytännössä usein 
limittyvät toisiinsa. Näitä ovat teknologian kehittyminen, kuten uudet suurno-
peusjunat ja logistiikkakeskusten siirtyminen teollisuustuotannon vanavedessä 
pois kaupunkien keskustoista. Institutionaalisia muutoksia edustavat rauta-
tieyhtiöiden yksityistäminen, niiden aiempaa vahvempi markkinaorientaatio 
sekä politiikka, jossa suuret kaupunkikehittämisalueet nähdään avaintekijöinä 
kaupungin vetovoiman lisäämisessä. Uudempi suuntaus on huoli kaupunkien 
kestävyydestä, hajautumisesta ja autoriippuvuudesta. Ympäristökysymysten 
rinnalla tässä etsitään ratkaisua kaupunkiseutujen ruuhkautumiselle. Viimei-
seksi tekijäksi Bertolini ja kumppanit (2012, 34) jäsentävät nyky-yhteiskunnan 
spatiaalisen dynamiikan, jossa yhä enemmän liikkuvat asukkaat ja yritykset 
tarvitsevat liikkuvuutensa tueksi nopeita yhteyksiä. Tällöin matka-aika ja 
saavutettavuus korostuvat etäisyyden sijaan ja keskeisiksi kohtauspaikoiksi 
nousevat liikenneverkkojen risteykset. Toisinaan nämä tekijät ovat ristiriidassa 
keskenään ja voivat johtaa pitkiin vastakkainasetteluihin, kuten Lontoon King’s 
Crossilla, tai välittömiin konflikteihin, kuten Stuttgartissa. 

Bertolini kollegoineen (2012) asettaa rautatiehankkeet myös ajalliseen jatku-
moon. 1980-luvun hankkeista erityisesti Lontoon Broadgatea leimasi kiinteistö-
pääoman kapitalisointi ja vastikään yksityistetyn rautatieyhtiön halu rahastaa 
maaomaisuudella. 1990-luvun megaprojektien tyyppiesimerkki on puolestaan 
Lille, jossa kaupunkikehittämisen kohteena oleva alue on laajentunut rauta-
tieasemaa ja sen välitöntä ympäristöä suuremmaksi. Useat näistä hankkeista 
tapahtuvat talouden rakennemuutoksen läpikäyneissä kaupungeissa, jotka 
pyrkivät hyötymään suurnopeusjunien lisäämästä saavutettavuudesta. Näissä 
hankkeissa julkinen sektori yleensä on kehittämisen moottorina rautatieyh-
tiön sijaan. 2000-luvun kehittämisen painopiste on muuttunut kohti koko 
kaupunkialueiden julkisen liikenteen raideverkostoja ja autoriippuvuuden 
vähentämistä. (Bertolini ym. 2012.) 

Edellä kuvatut kehityskulut näkyvät myös Saksassa. Saksan erityispiirteenä 
on Saksojen yhdistyminen vuonna 1990, jolloin käynnistettiin erittäin mittavia 
infrastruktuuriprojekteja. Vuonna 1994 yksityistetty, valtion omistama Saksan 
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rautatiet (Deutsche Bahn) halusi yhdistymisen jälkeen yhdistää Saksat myös 
raiteilla, parantaa yhteyksiä muuhun Eurooppaan, virtaviivaistaa rautatiever-
kostoa ja teknologiaa nykystandardeja vastaaviksi. Tyypillisesti maanpäälliset 
asemat pyrittiin muuttamaan maanalaisiksi asemiksi, jolloin rautatieaseman 
kiinteistöpotentiaali saatiin maksimoitua. Nämä muutokset ovat nostattaneet 
myös kritiikkiä (Brendgens 2005). Esimerkiksi rautatieasemien merkitys tärkeinä 
julkisina tiloina ja kaupunkielämän näyttämöinä on nähty uhattuna asemien 
muuttuessa enenevässä määrin kauppakeskusten kaltaisiksi vartiointiliikkeiden 
kontrolloimiksi tiloiksi (Niemenmaa 2002). 

Osana Deutsche Bahnin 26 rautatieaseman ohjelmaa Stuttgartista suun-
niteltiin uutta Euroopan sydäntä, linkkiä Pariisiin, Wieniin ja Budapestiin (Bun-

desbaublatt 1998). Stuttgartin hanke on yksi laajimmista ja kunnianhimoisimmista 
asemahankkeista Euroopassa. Jotkut asemasuunnitelmat ovat kohdanneet 
voimakasta vastustusta, kuten esimerkiksi Frankfurtissa kävi (Speck 2012). Mis-
sään muualla asemahankkeen vastustus ei ole kuitenkaan saanut sellaisia 
mittasuhteita kuin Stuttgartissa, jossa se on aikaansaanut ennennäkemätöntä 
kansalaisaktiivisuutta ja vaikuttanut koko Saksan liittotasavallan poliittiseen 
voimatasapainoon. (Dawson 2010, Novy & Peters 2012.)

Stuttgart ja rautatiehankkeen alku
Lounais-Saksassa sijaitseva Stuttgart on Baden-Württembergin osavaltion pää-
kaupunki. Kaupungissa asuu noin 600 000 ja laajemmalla Stuttgartin alueella 
noin 2,7 miljoonaa asukasta. Baden-Württemberg on Saksan vauraimpia alueita. 
Sen alueellisen innovaatiojärjestelmän institutionaalisia vahvuuksia, kuten 
yritysten välisiä verkostoja, monipuolista ammatillista koulutusjärjestelmää 
ja T&K -investointeja, kiiteltiin 1980- ja 1990-luvun tutkimuksissa (esim. Cooke & 

Morgan 1994; Sabel ym. 1987). Stuttgartin alueella on vahvat autoteollisuuden ja konetek-
niikan klusterit, joissa toimii DaimlerChryslerin, Porschen ja Boschin kaltaisia 
globaaleja markkinajohtajia, mutta myös pienempiä, oman alansa globaaleja 
huippuja (Koch & Stahlecker 2006, Strambach 2010). Vaikka globalisaatio ja teollisuuden raken-
nekriisit ovat koetelleet myös Stuttgartia, monet taloudelliset tunnusluvat 
kertovat hyvinvoinnista (Basten 2010). Esimerkiksi kaupungin työttömyysprosentti 
oli vuonna 2011 vain 4,2 prosenttia. Saksan julkisen talouden varojen osavalti-
oiden välisessä jaossa (Finanzausgleich) Baden-Württemberg on suurin netto-
maksaja heti Baijerin ja Hessenin jälkeen, ja jos tarkasteluun otetaan viimeisen 
kuudenkymmenen vuoden aikaiset nettomaksut, Baden-Württemberg on ollut 
kaikkein suurin maksaja. Stereotypioissa ”svaabeja” kuvataan säästäväisiksi 
ja konservatiivisiksi, ja konservatiivipuolue CDU:lla on ollut vuosikymmeniä 
itsestään selvä valta-asema osavaltiossa ja sen pääkaupungissa.
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Stuttgartissa on vuodesta 1994 lähtien suunniteltu uutta rautatielinjausta, 
joka muuttaisi oleellisesti päärautatieaseman ympäristöä. Nykyisin Stuttgart 
on pääteasema, jonne junat saapuvat pohjoisesta. Tämä hidastaa esimerkiksi 
pohjoisesta Frankfurtista Stuttgartin kautta etelään Münchenin suuntaan kul-
kevaa junaliikennettä. Lisäksi Stuttgartin 1920-luvun alussa valmistunut asema 
on tullut peruskorjausikään. Suunnitelmien mukaan Stuttgartin aseman raiteet 
siirrettäisiin maan alle ja ne alittaisivat aseman itä–länsi-suunnassa, jolloin 
Stuttgartista tulisi läpikulkuasema. Uusi linjaus korvaisi myös lentoasemalle 
vievän kaupunkiradan, ja matka-aika sinne kutistuisi nykyisestä 27 minuutista 
kahdeksaan minuuttiin. Lisäksi Stuttgartin ja Ulmin välinen rataosuus oikais-
taisiin ja rakennettaisiin huippunopeuksia ajaville junille sopivaksi. Stuttgartin 
aseman muuttaminen merkitsisi sitä, että nykyiset asemalle johtavat raiteet 
voitaisiin purkaa ja tilalle rakentaa uusi kaupunginosa, joka samalla yhdistäisi 
kaupunkikeskustan itä- ja länsipuolen (kuva 1). 

Hankkeen puolustajien mukaan suunnitelma on nerokas ja se tarjoaa Stutt-
gartille nopeammat liikenneyhteydet ja ainutlaatuisen kaupunkirakentamiseen 
liittyvän mahdollisuuden. Alkuperäisissä ennusteissa puhuttiin 24 000 uudesta 
työpaikasta ja viidestä miljoonasta autonomistajasta, jotka voisivat vaihtaa 
yksityisautoilusta joukkoliikenteen käyttäjiksi (DB AG 1994). Samalla vältyttäisiin 
siltä uhkakuvalta, että kaikkein suurimpia nopeuksia tavoittelevat junareitit 
eivät enää pysähtyisikään Stuttgartissa, vaan ne olisi vedetty kaupungin laidalta.

Ensimmäiset asemaa koskevat suunnitelmat julkaistiin huhtikuussa 1994. 
Alkuvaiheen tärkein asiakirja on Saksan rautateiden Deutsche Bahnin laatima 
18-osainen toteutettavuusarvio (Machbarkeitsstudie), joka esiteltiin päätöksen-
tekijöille tammikuussa 1995. Saman vuoden synergiakonseptissa (Synergie-
konzept) todetaan projektin olevan teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti 
tuottava. Valtaosa 4,9 miljardin Saksan markan (vajaan 2,5 miljardin euron) 
investoinneista todettiin voitavan kattaa kiinteistökehittämisen, raideliikenteen 
matkustajamäärien kasvun ja toimintakulujen vähenemisen avulla. Saman 
vuoden maaliskuussa solmittiin raamisopimus (Rahmenvereinbarung zur 
Finanzierung) kaupungin, osavaltion, liittovaltion ja Deutsche Bahnin välillä. 
Siinä hankkeen kustannukset sidottiin kaupunkikehittämiseen. Kaupunki 
takasi DB:lle rakennusoikeutta raiteiden alta vapautuvalta maalta noin mil-
jardin euron edestä, mikä kattaisi lähes DB:n investointien määrän. Hanketta 
edistettiin kuitenkin lähinnä liikenneprojektina. 

Monet pitivät Stuttgart 21 -ideaa nerokkaana, suorastaan vuosisadan pro-
jektina. Stuttgartin mahtimiehet (myöhemmin spätzle-mafiaksi kutsuttu kon-
servatiivipolitiikkojen klikki) hehkuttivat, kuinka ratapihan alta vapautuvan 
maan myymisestä saatavilla kuluilla katettaisiin kaikki projektista aiheutuvat 
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kustannukset (ks. myös Reuter 2001). Suurnopeusjunayhteyden myötä Stuttgartista tulisi 
oikea eurooppalainen metropoli, jossa elinkeinoelämä kukoistaisi. Kenelläkään 
ei tietenkään voisi olla mitään tällaista hanketta vastaan – vai voisiko? 

Projektin vastustus 
Kansalaisjärjestöissä hanketta vastaan organisoiduttiin pienellä viiveellä. Yhdis-
tys ”Leben in Stuttgart – Kein Stuttgart 21” perustettiin loppuvuodesta 1995 
eli sen jälkeen, kun kansalaisia oli muodollisesti kertaalleen kuultu. Vuonna 
1996 esiteltiin arkkitehtikilpailun tuloksena ratakiskojen alta vapautuvan 
maan käyttöä koskevan yleissuunnitelma (Rahmenplan), jonka kaupunki 
hyväksyi vuonna 1997 ja joka on edelleen suunnittelun lähtökohtana. Pian 
yleissuunnitelman julkaisemisen jälkeen Leben in Stuttgart – Kein Stuttgart 
21 -yhdistys toimitti kaupungille 13000 allekirjoittaneen vetoomuksen, jossa 
vaadittiin kansanäänestyksen järjestämistä hankkeesta. Silloinen ylipormestari 
väisteli vaatimusta vetoamalla siihen, ettei asiasta päättäminen ollut yksin 
Stuttgartin asia: ei ole mahdollista äänestää, jos äänioikeutettujen joukkoa 
ei voida määritellä. 

Kansanäänestyksen sijaan hankkeesta äänestettiin epäsuorasti ylipormes-
tarin vaaleissa vuonna 1996. Hanketta puoltanut ehdokas valittiin, ja Stuttgart 
21:n suunnittelu jatkui. Tällöin laadittiin ensimmäiset suunnitelmat ratapihan 
alta vapautuvien alueiden maankäytöstä. Arkkitehtuurikilpailun voittajaehdo-
tuksessa osa nykyisestä asemarakennuksesta tulee purkaa. ”Leben in Stuttgart 

– Kein Stuttgart 21” piti suunnittelun vuorovaikutusmenettelyjä puutteellisina 
ja toisti vaatimuksensa kansanäänestyksen järjestämisestä. 

Vuonna 1997 hankkeen suunnittelu kuitenkin tyrehtyi. Muiden suurhank-
keiden kustannuslaskelmissa oli havaittu ongelmia ja rautatieyhtiö Deutsche 
Bahnin taloudellinen tilanne oli heikentynyt. DB:n suhtautuminen hankkeeseen 
näyttääkin vaihdelleen taloudellisten suhteiden mukaan. Esimerkiksi 1990-
luvun lopussa Deutsche Bahn ei juuri edistänyt hanketta valtakunnan tasolla, 
jossa johdossa oli punavihreä hallitus ja jonka ilmeisiin prioriteetteihin eivät 
kuuluneet investoinnit vauraaseen etelään. Kaupunki ja osavaltio kuitenkin 
korostivat projektin merkitystä ja veivät hanketta eteenpäin. Vuonna 2002 
Stuttgartin kaupunki teki kaikkien aikojen suurimman tonttikauppansa DB:n 
kanssa, kun kaupunki osti vajaat sata hehtaaria ratapiha-aluetta 459 miljoo-
nalla eurolla. Myös suurnopeusjunan reititys maaseutumaisempien alueiden 
läpi eteni. 

Hankkeen vastustajien joukossa ympäristönsuojelijoista ja arkkitehdeistä 
koostunut ”Umkehr Stuttgart” (suunnanmuutos) toi esiin hankkeessa havait-
semiaan epäkohtia ja esitteli oman vastasuunnitelmansa. Vastasuunnittelu 
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alkoi jäsentyä lyhenteeksi K21, jolla viitataan nykyisen aseman kehittämisellä 
saavutettaviin parannuksiin ilman massiivisia maanalaisia rakennustöitä. 
Tämä malli olisi kustannustehokkaampi ja sallisi enemmän rautatieinvestoin-
teja muuallekin kuin Stuttgartiin. Keskeiset toimijat vastustajien takana ovat 
BUND Baden-Württemberg (Saksan suurimman ympäristöjärjestön alueellinen 
yhdistys), VCD (kestävän liikkumisen yhdistys) sekä ”Leben in Stuttgart - Kein 
Stuttgart 21”. Ne onnistuivat muun muassa rekrytoimaan useita asiantuntijoita 
mukaan toimintaan. Näin vastustajat pystyivät tuottamaan laaja-alaista infor-
maatiota vastasuunnitteluun. Lisäksi ryhmittymä on kerännyt vetoomuksia 
ja järjestänyt työpajoja ja yleisötapahtumia. 

Vaikka konflikti oli jo olemassa, se kulminoitui vuoden 2004 ylipormes-
tarin vaalien jälkeen. Ensimmäisellä äänestyskierroksella kävi selväksi, ettei 
hanketta vastustanut vihreiden ehdokas voinut yltää voittoon. Hän asettui 
tukemaan CDU:n ehdokasta sillä ehdolla, että tämä sitoutuisi kansanäänes-
tyksen järjestämiseen, jos kaupungin rahoitusosuus nousisi vielä yli 100 000 
euroa. Haastateltavamme kuvasivat sitä katkeraa pettymystä, joka koitui CDU:n 
ehdokasta äänestäneille, kun ylipormestari valintansa jälkeen kiemurteli ulos 
lupauksestaan.

Jälleen 2005–2007 projekti näytti hyllytetyltä. Hankkeen riskitekijöistä 
oli saatu uusia tietoja, eikä Deutsche Bahn vaikuttanut aina olevan tilanteen 
tasalla. Tietyissä tilanteissa DB tuntui vähättelevän riskejä, ja toisissa se vetäy-
tyi yksityisoikeudellisen asemansa taakse. Haastateltavamme kuvasivat sitä 
ärsyyntymistä, jota aiheutti DB:n tapa pelata kaksilla korteilla: välillä koros-
tettiin yrityksen asemaa valtionyhtiönä ja julkisena rahoittajana, mutta välillä 
puhuttiin pörssiyhtiöstä, jolla on oikeus vaieta sopimuksista liikesalaisuuteen 
vedoten. Vuonna 2007 osapuolet kuitenkin vahvistivat sitoutumisensa projektiin 
yhteisellä sopimuksella. Aiempien sopimusosapuolten (kaupunki, osavaltio, 
liittovaltio ja DB) joukkoon liittyi myös seutuorganisaatio (Verband Region 
Stuttgart). Samana vuonna 67 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen kansan-
äänestyksen järjestämisestä. Allekirjoittajien määrä ylitti kolminkertaisesti 
sen määrän, joka kansanäänestysaloitteeseen tarvitaan. Kaupunginvaltuusto 
kuitenkin sivuutti vetoomuksen, mikä lisäsi kansalaisten tyytymättömyyttä 
entisestään. 

Kun projekti sai taas vauhtia vuosina 2008–2009, tyytymättömyys tuli 
uudella tavalla näkyväksi kaupungissa. Hanketta vastustavat tahot organisoituvat 
entistä paremmin, ja erityisesti puistoa suojeleva ryhmittymä (Parkschützer) 
omaksui suoran toiminnan tapoja. Vuonna 2009 uudistettu rahoitussuunni-
telma, käsittäen nyt 4,1 miljardia euroa, hyväksyttiin. Samaan aikaan vastustajat 
järjestivät maanantaimielenosoituksia, joissa vaadittiin kansanäänestystä. 
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Paikallisen kulttuurieliitin edustajat liittyivät vastustajien riveihin, ja vastustus 
sai jo kansanjuhlan piirteitä. Elokuussa 2009 asemarakennuksen pohjoissiipeä 
alettiin purkaa. Samana päivänä asemarakennuksen ympärille muodostettiin 
20 000 hengen ihmisketju, joka marssi kaupungintalolle.

Syksyllä 2010 viikoittaisiin maanantaimielenosoituksiin osallistui jo 100 000 
henkeä. Syyskuun lopulla tilanne kärjistyi. Rautatieaseman viereinen puisto 
oli täynnä ihmisiä, jotka halusivat keskeyttää vanhojen puiden kaatamisen. 
Mielenosoittajat saivat vastaansa mellakkapoliisit, vesitykit ja kyynelkaasua. 
Yli sata ihmistä loukkaantui, joukossa koululaisia. ”Mustan torstain” symbo-
liksi on noussut kuva, jossa talutetaan vanhaa miestä, jonka silmät vuotavat 
verta. Kansalaiset kaikkialla Saksassa olivat pöyristyneitä, ja koko hanke joutui 
valtakunnan rajat ylittäen outoon valoon. 

Neuvottelumenettely ja kansanäänestys
Mustan torstain jälkeen tilanne oli pahasti lukossa ja viranomaisten oli nyt pakko 
omaksua sovittelevampi ote. Rakennustyöt keskeytettiin ja neuvotteluyhteyden 
luomiseksi etsittiin ulkopuolista sovitteluapua. Tähän valittiin työmarkkina-
neuvotteluissa käytetty Schlichtung-menettely. Saksan Schlichtung-käsitettä 
käytetään kollektiivisissa neuvotteluissa ja työmarkkinakiistoissa. Stuttgart 21 

-hankkeessa sitä käytettiin ensimmäistä kertaa lukkiutuneessa suunnittelupro-
sessissa. Kyse ei ole Yhdysvalloissa yleisestä sovittelusta (esim. Forester 2009; Peltonen ym. 

2012), joka käännettäisiin saksaksi Mediation. Mediation-tyyppisessä sovittelussa 
vetäjän olisi omaksuttava puolueeton rooli keskustelun koordinoimisessa. 
Schlichtung-tyyppisessä neuvottelussa hänen puolestaan odotettiin keskus-
telujen lisäksi esittävän mielipiteensä lukkiutuneista asioista. Neuvottelijaksi 
(Schlichter) valittiin Heiner Geissler, joka on laajasti arvostettu, pitkän linjan 
valtakunnan tason konservatiivipoliitikko.

Neuvottelumenettelyssä järjestettiin vuoden 2010 lopussa yhdeksän kes-
kustelutilaisuutta, johon eri osapuolet osallistuivat – vain puiston suojelijat 
jättäytyivät prosessista pois. Läpinäkyvyyden nimissä keskustelut välitettiin 
osavaltion television kautta internetissä. Keskusteluja oli mahdollista seurata 
myös kaupungintalon aulassa valkokankaalta. Parhaimmillaan lähetykset 
saavuttivat ällistyttävät miljoona katsojaa, mikä kertoo jotakin konfliktin 
laajuudesta ja ihmisten tiedonhalusta. 

Loppulausunnossaan Geissler piti hankkeen jatkamista oikeana ratkaisuna, 
koska sillä on muodollinen demokraattinen legitimiteetti ja se oli edennyt liian 
pitkälle, jotta sen pysäyttäminen olisi järkevää. Lisäksi hankkeesta vetäytyminen 
tulisi julkiselle sektorille liian kalliiksi. Geissler kuitenkin edellytti Deutsche 
Bahnia ottamaan huomioon vastustajien osoittamat tekniset heikkoudet ja 
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toteuttamaan niin sanotun stressitestin, jossa simuloidaan tulevan aseman 
kapasiteettia. Geissler ehdotti, että kehittämisen kohteena olevat alueet tulisi 
irrottaa omaksi säätiökseen kiinteistöspekuloinnin välttämiseksi. Geissler myös 
korosti, että vastustajien protestille oli hyvät syyt ja että neuvottelumenette-
lyssä käytiin sitä keskustelua, joka olisi pitänyt käydä jo vuosia aiemmin. Hän 
myös totesi, että Stuttgart 21:n jälkeen ei ole enää mahdollista, että missään 
[Saksassa] vastaavaa projektia voitaisiin viedä eteenpäin vastaavalla tavalla 
kuin Stuttgartissa tehtiin. (Schlichterspruch 2010). 

Vastustajien reaktiot lopputulokseen vaihtelivat. Lopputulokseen petty-
neetkin pääsääntöisesti pitivät neuvottelumenettelyä onnistuneena ja tar-
peellisena. Haastattelemamme osapuolet kuvasivat, miten sen avulla oli saatu 
avattua kasvokkainen keskusteluyhteys hankkeen vastustajien ja puolustajien 
välille. Tämän jälkeen mielenosoitusten osallistujamäärät alkoivat vähentyä. 
Vuoden 2011 osavaltiovaalit kuitenkin osoittivat ilmapiirin muuttuneen. Osin 
Fukushiman ydinturman, mutta varmasti Stuttgart 21 -tapahtumien myötä 
ensimmäistä kertaa Saksassa osavaltion, vieläpä patakonservatiivisen osaval-
tion, pääministeriksi nousi vihreän puolueen poliitikko, kun vihreät muodos-
tivat osavaltion hallituksen yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa. Puolueet 
ilmoittivat tämän jälkeen, että marraskuussa 2011 Baden-Württembergissä 
järjestetään kansanäänestys siitä, tulisiko Stuttgart 21 -hankkeesta luopua. 
Pian julkistettiin stressitestin tulokset, ja niiden mukaan Stuttgart 21 pystyy 
lisäämään aseman kapasiteettia vähintään 30 prosentilla. 

Kansanäänestyksen tulokset osoittivat vastustuksen laantumista. Koko 
osavaltion äänestäneistä vajaa 60 prosenttia vastusti hankkeesta luopumista. 
Myös Stuttgartin ja Ulmin kaupungeissa ei-äänet voittivat, sen sijaan joissakin 
muissa osavaltion kaupungeissa enemmistö olisi halunnut luopua hankkeesta. 
Pääministeri totesi, että äänestystulos hyväksytään. Näin vihreiden, jotka oli 
äänestetty pysäyttämään projekti, tuli jatkaa hanketta. Osavaltio lupasi viedä 
suunnitteluprosessia eteenpäin kriittis-konstruktiivisesti. Rakennustyöt luvat-
tiin aloittaa vasta seuraavan vuoden puolella, jotta tilanteen eskaloituminen 
vältettäisiin. Hanke kuitenkin edellyttää asemarakennuksen osittaista purka-
mista ja puiden kaatamista, mikä kuohuttaa edelleen. Tilanne on tulenarka: 
hankkeen radikaaleimmat vastustajat seuraavat rakennustyömaan tapahtumia 
tarkkaan. Myös maanantaimielenosoitukset jatkuvat. Esimerkiksi 18.6.2012 
pidetty, järjestyksessä 127. mielenosoitus veti kauppatorin ääriään myöten 
täyteen kaupunkilaisia. Siten viimeistä sanaa ei ole välttämättä vieläkään 
sanottu. Myös sveitsiläisen konsultin tekemän, asemasuunnitelman junien 
välityskykyä koskevan, stressitestin tulokset on kyseenalaistettu WikiReal-
tutkijayhteisössä (WikiReal 2012).
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Vastustuksen motiivit
Saapuessamme heinäkuussa 2011 junalla Stuttgartiin konfliktin laajuus kävi 
hyvin pian ilmeiseksi. Rautatieaseman tuntumassa oli värikkäillä iskulauseilla 
koristettu koju (kuva 2). Se perustettiin heinäkuussa 2010 ja siirrettiin raken-
nustöiden vuoksi keväällä 2012 Stuttgartin pääkadulle. Koju on ollut yli kaksi-
vuotisen olemassaolonsa ajan miehitettynä 24 tuntia vuorokaudessa, ja sitä 
pyörittää noin 300 vapaaehtoisen joukko. Rautatieasemalla oli myös seinämä, 
johon oli kiinnitetty vastalauseita, taideteoksia ja kriittisiä kommentteja, joissa 
monissa kutsutaan Deutsche Bahnia ja politiikkoja huijareiksi. Schlossparkin 
puistossa oli pysyvä telttaleiri, jossa niin ikään vastustettiin S21-hanketta (kuva 
2). Vastustajilla oli puistossa myös oma paviljonki, jossa esiteltiin vastasuun-
nitelmaa ja jossa oli vapaaehtoisia palvelemassa ohikulkijoiden tiedonjanoa. 
Hankkeen vastustajat puhuivat intohimoisesti hankkeesta, sen huonoista 
puolista ja poliittisista kytköksistä.

Rautatieaseman näyttelytiloissa S21-hanketta on esitelty jo kymmenen vuotta. 
Myös kaupungintalon aulassa esiteltiin projektia. Esitemateriaali heijastaa 
tilannetta. ”21 hyvää syytä Stuttgart 21 -hankkeen puolesta” summaa hankkeen 
etuja. Lisäksi kymmenkunta esitettä argumentoi mallilla ”On totta, että [vas-
tustajien argumentti]… Mutta on myös totta, että [projektin puolesta puhuva 
argumentti]”. Yhdessä esitteessä myönnetään, että rakennustyöt edellyttävät 
282 puun kaatamista, mutta toisaalta 293 uutta puuta tullaan istuttamaan 
niiden paikalle ja lisäksi 5000 uuttaa puuta istutetaan läheiselle alueelle. 

Keitä nämä kaupunkikuvassa näkyvästi esillä olevat vastustajat sitten oikein 
ovat? Mielenosoitukseen osallistuneiden joukossa tehdyn kyselytutkimuksen 
mukaan (Bebnowski ym. 2010) aktiiviset vastustajat olivat keskivertoa koulutetumpia. 
Vain viisi prosenttia ilmoitti osallistuvansa muuhun kansalaisjärjestötoimintaan. 

K U VA  2 .  
Vastustajien koju, Mahnwache sekä telttaleiri Schlossparkissa, 13.7.2011.
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Yli puolet ilmoitti äänestäneensä edellisissä vaaleissa vihreitä, ja 80 prosenttia 
olisi äänestänyt puoluetta kyselyn aikaan. Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyyty-
väisiä elämäänsä ja taloudelliseen tilanteeseensa, mutta olivat tyytymättömiä 
yleiseen poliittiseen tilanteeseen sekä sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaan. Vas-
taavaa selvitystä ei ole tehty hankkeen puolustajista. Hanketta kannattavassa 
Pro Stuttgart 21 -järjestössä on edustettuna paikallisia puoluejärjestöjä, kaup-
pakamareita sekä talouselämän näkyviä edustajia. Haastatteluissa todettiin, 
että teollisuuden napahenkilöt joko tukevat hanketta – tai eivät ainakaan 
vastusta sitä julkisesti. Kiinteistöala kannattaa hanketta voimakkaasti. Paikal-
liset kiinteistökehittäjät pitävät valitettavana, että hanke tunnetaan Saksassa 
liikenneprojektina, vaikka heille se edustaa ennennäkemätöntä mahdollisuutta 
nostaa kaupunki kiinteistöbisneksen ykkösliigaan (Unterreiner 2010). 

Puolustajat ovat nähneet S21-hankkeen ainutlaatuisena mahdollisuutena 
saada ikuiselle nettomaksajalle, Baden-Württembergille, kerrankin takaisin 
jotakin liittovaltiolta. Toisaalta liittovaltio on jo saanut tuottoja DB:n kautta, 
sillä kaupunki on jo suunnitellut 16 hehtaarin alueen DB:n omistamalle maalle. 
Kaupungin tulee sen sijaan odottaa DB:ltä ostamansa alueen vapautumista, tai jos 
hanke vesittyy, jopa myydä se takaisin. Onkin epäselvää, missä määrin Stuttgart 
21 -hankkeen motiivit ovat liikenne- vai kiinteistöpoliittisia. Myös rakennuste-
ollisuuden kytkennät eli niin sanottu ”Maultaschen-yhteys” S21-hankkeeseen 
on aiheuttanut epäluuloja. 

Vastarinta keräsi siis monitahoisen joukon riveihinsä. Hanketta vastaan 
osoitettu kritiikki kohdistuu niin sisällöllisiin kuin menettelyllisiin seikkoihin. 
Prosessikritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, että vaikka hanke periaatteessa 
täytti lain vaatimukset osallistumiselle, missään vaiheessa ei aidosti yritetty 
sitoa laajempaa yleisöä mukaan hankkeeseen. Osallistumismahdollisuuksia 
on tarjottu tärkeiden päätösten jälkeen, jolloin niiden funktioksi on jäänyt 
lähinnä prosessin legitimointi (Novy & Peters 2012, 135). 

Myös projektin sisältöä on kritisoitu eri näkökulmista. On kysytty, miten 
suunnitelman oletetaan ylipäätään pystyvän vastaamaan niihin ongelmiin, 
joita sen pitäisi ratkaista. S21:n kykyä ratkaista raideliikenteen pullonkaulaa 
on epäilty, ja hankkeen edustamat aikasäästöt junamatkoissa on nähty mini-
maalisina ainakin kustannuksiin verrattuna. Vastasuunnitelma K21:n mukaan 
aseman kapasiteettia voitaisiin nostaa pelkästään rationalisoimalla aikatauluja. 

Hankkeen kustannukset ovat olleet erityinen huolenaihe. Kustannusarviot 
ovat jo kaksinkertaistuneet eikä lopullisista kustannuksista ole varmuutta. Myös 
kustannusten painottumista osavaltioon ja kaupunkiin Deutsche Bahnin sijaan 
on kritisoitu. Luottamusta ei mitenkään lisännyt Der Spiegel -lehden kesällä 
2011 tekemä paljastus, jonka mukaan DB on vuodesta 2002 saakka tietoisesti 
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päättänyt olla julkaisematta uusia kustannusarvioita. Oletettu motiivi tälle 
oli DB:n pelko projektin kohtalosta, jos uudet arviot tulisivat julki (Der Spiegel 2011). 

Eräs tuntemamme kulttuuriperintöasiantuntija kuvasi, miten asemaraken-
nuksen rakennustaiteelliset arvot olisivat jo sinänsä syy hylätä koko projekti. 
Paul Bonatzin ja F.E. Scholerin 1920-luvulla suunnittelema asema on kuvattu 
moderniksi renessanssipalatsiksi (Dawson 2010), ja sen liittämistä Unescon maailman-
perintöluetteloon on esitetty (SWR 2009).

Myös hankkeen turvallisuuteen on kohdistettu epäilyjä. Näistä osa liittyy 
maanalaisen aseman järjestelyihin, kuten paloturvallisuuteen ja esteettömyy-
teen ja pitkiin tunneleihin, mutta osa myös hankkeen mukanaan tuomiin 
ympäristöriskeihin. Stuttgartin alla on mineraalivesiesiintymiä, jotka ovat 
Budapestin jälkeen Euroopan toiseksi suurimmat (Einsele & Ufrecht 1997). Mineraali-
vedet ovat pohjaveden alapuolella ja tunneliin tehtävät rakennelmat voivat 
kritisoijien mielestä aiheuttaa niiden saastumista tai jopa niiden häviämisen. 
Hankkeen puolustajien mielestä tämä pelko on turhanaikainen, sillä kyse 
on insinööriteknisesti ratkaistavissa olevasta ongelmasta ja Stuttgartissa on 
rakennettu aiemminkin esimerkiksi maanalainen metroverkosto, joka ei ole 
aiheuttanut mainittuja ongelmia. Ekologisen kritiikin lisäksi projektia on kriti-
soitu sosiaalisista vaikutuksista, kun on kysytty, kenelle uutta kaupunginosaa 
ollaan rakentamassa ja keitä kaupunkilaisia kiinteistökehittäminen lopulta 
hyödyttää (Basten 2011; Reuter 2010). 

Yksi keskeinen vastustuksen motiivi liittyy Schlossgartenin puistoon ja 
sieltä rakentamisvaiheessa kaadetuiksi suunniteltuihin, paikoin 200-vuotiaisiin 
puihin. Tähän liittyvät ehkä hankkeen tunnepitoisimmat konfliktit ja myös 
aktiivisin vastarinta. Stuttgart pommitettiin toisen maailmansodan lopussa 
monen muun saksalaiskaupungin tavoin lähes täydellisesti: 68 prosenttia 
asuinrakennuksista ja 75 prosenttia teollisuuslaitoksista oli sodan lopussa käyt-
tökelvottomia (Latzel & Hackenberg 2008). Schlossgarten kuitenkin säästyi pommituksilta 
ja edes sodan jälkeisessä ahdingossa ja polttoainepulassa stuttgartilaiset eivät 
kajonneet puihin. Kun rakennusprojekti edellytti puiden kaatamista, levisi 
tunnepitoinen protestiaalto. Vuodesta 2010 eteenpäin puistossa oli protestileiri 
(kuva 2), myös läpi talven. Suurin osa teltoissa asuvista oli kodittomia, jotka 
toki myös vastustivat hanketta, mutta olivat myös löytäneet konfliktialueelta 
hyvän asuinsijan itselleen. Räjähdysherkän tilanteen vuoksi telttaleiriä ei 
uskallettu poistaa ennen kuin kansanäänestyksen jälkeisenä talvena, jolloin 
puita jälleen ryhdyttiin kaatamaan. 

Päämotiivien lisäksi vastustajia ovat saaneet liikkeelle kokonaan muut, 
varsinaiseen rautatiehankkeeseen täysin liittymättömät seikat. Esimerkiksi 
kahden haastattelemamme pienyritysten edustajan motiivit liittyivät toisella 
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työelämän huonontumiseen, pätkätöihin ja yleiseen globalisaatiokriittisyyteen 
sekä vihreän puolueen kannattamiseen, kun taas toisen oli saanut vuonna 2010 
liikkeelle ydinvoimakriittisyys. Jälkimmäinen pienyrittäjä kertoi menneensä 
uteliaisuuttaan mielenosoitukseen ja innostuneensa aktivismista. Nyt hän 
toimii osana alaryhmää ”Pienyrittäjät Stuttgart 21:stä vastaan”. Onkin ilmeistä, 
että Stuttgartin konfliktissa ei ole kyse enää pelkästä rautatieasemasta, vaan 
se on ennen näkemättömällä tavalla kanavoinut ihmisten tyytymättömyyttä 
yleiseen maailman menoon, poliittiseen kulttuuriin ja demokratian tilaan. 

Hankkeen vastustus näyttää myös luoneen erityislaatuisen hyvän hengen 
protestoijien kesken. Osa haastattelemistamme kuvasi, miten innostavaa ja 
hauskaa esimerkiksi viikoittaisiin mielenosoituksiin osallistuminen on. Aktii-
visuudesta ja yhteishengestä saimme kokea jotakin itse, kun kävimme kesällä 
2011 haastattelemassa yhtä vastustajien keulahahmoa vastasuunnitelmaa 
esittelevässä paviljongissa. Haastattelun aikana paikalle ryntäsi muun muassa 
rakennushankkeita estävän ”blokkaajaryhmän” edustaja, joka oli itse asunno-
ton. Hän kertoi kiihkeästi muun muassa siitä, miten rakennustyöt aloitetaan 
jo kello viideltä, mikä tarkoittaa sitä, että vastustajien on yövyttävä puistossa 
ehtiäkseen riittävän ajoissa paikalle ”istumaan” hankkeen tielle.

Stuttgartin Schlossgartenista on lopulta yllättävän lyhyt matka Baden-
Württembergin sodan jälkeen kehkeytyneeseen poliittiseen järjestelmään ja 
koko Saksaa koskettaviin kysymyksiin. Stuttgart 21 on nostanut ”järjestelmän” 
ongelmia näkyvästi esiin, oli sitten kyse suunnitteluprosessista tai valtaapitä-
vien ja talouselämän vaikuttajien välisistä alliansseista. Kansalaisaktiivisuuden 
voimakkuus ja sen keräämät laajat joukot ovat kiinnostaneet, ällistyttäneet 
ja pelottaneet, puhumattakaan siitä, että Stuttgart 21 -hanke on jakanut jopa 
yksittäisiä perheitä. Jotkut väittävät, että Stuttgart 21 on parasta, mitä Saksassa 
on demokratian kannalta tapahtunut. Siten ruohonjuuritasolta ponnistaneet 
Stuttgartin tapahtumat ovat vaikuttaneet koko Saksan valtakunnan tason 
politiikkaan yllättävissäkin yhteyksissä, kuten energiapolitiikassa. 

Stuttgartin tapaus: voimmeko oppia jotakin?
Kun Stuttgartin hanketta verrataan Bertolinin ja kollegoiden (2012) jäsennykseen 
rautatiehankkeiden ajureista, näyttää siltä, että Deutsche Bahnin ensisijainen 
motiivi hankkeessa on tuoton maksimoiminen maaomaisuudesta. Stuttgar-
tin kaupungin näkökulmasta kyse on puolestaan ennen kaikkea Stuttgartin 
kilpailuasetelmasta. Sen sijaan kestävän kehityksen kysymykset tai se, että 
asemahankkeen avulla pyrittäisi ratkomaan seudullisia liikennekysymyksiä, 
ovat olleet toissijaisia ja jääneet lähinnä vastustajien huolenaiheeksi. 
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Stuttgartin 21 -hanke ja sen vastustaminen avaavat useita kiinnostavia 
näkökulmia ja analyysimahdollisuuksia nykyajan suurhankkeisiin, julkisen 
ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön, osallistumiseen ja demokratiaan 
laajemminkin. Heijastelemme seuraavassa Stuttgartin tapausta kolmesta eri 
perspektiivistä, jotka liittyvät osallistumiseen ja ovat mielestämme kiinnostavia 
myös suomalaisen käytännön suunnittelun ja suunnittelukeskustelun kannalta. 

Suunnittelujärjestelmätaso
Stuttgart 21 -prosessi noudatti Saksan rakennuslakia – tosin joidenkin mielestä 
vain rimaa hipoen. Periaatteessa kyse ei ole siten juridisesta ongelmasta. Kri-
tiikki asettuukin koko lainsäädäntöä vastaan: miten on mahdollista, että tämän 
kokoluokan hanke voidaan viedä läpi niin niukalla julkisella keskustelulla? 
Vastaako lainsäädäntö lainkaan nykykäsityksiä ihmisten oikeuksista osallistua 
yhteisen ympäristön suunnitteluun? 

Keskeisiä ongelmia Stuttgartissa ovat olleet suunnittelun vaihtoehdottomuus 
ja pitkä aikaväli suunnitelman laatimisen ja sen toteuttamisen aloittamisen 
välillä. Vuonna 1994 esitelty suunnitelma on ollut ainoa vaihtoehto, jota on 
korkeintaan päivitetty uusien kysymysten ilmannuttua. Esimerkiksi suun-
nitelmien ympäristövaikutusten tai sosiaalisten vaikutusten arviointitavat 
olivat 20 vuotta sitten varsin nykyisistä poikkeavat. Voiko siis 1990-luvulla 
läpiviedyn prosessin tulos olla legitiimi edelleen 2010-luvulla? Kahdessakym-
menessä vuodessa maailma on muuttunut – samoin kuin ymmärrys hyvästä 
suunnittelusta ja kansalaisyhteiskunnan painoarvosta (esim. Bäcklund & Mäntysalo 2009). 
Siten aika on rapauttanut suunnitelman muodollista oikeutusta. 

Schlichtung-neuvottelumenettelyn jälkeen Saksan lehdistössä esitettiin 
kysymys siitä, mitätöikö menettely edustuksellista demokratiaa. Neuvotte-
lumenettelyn vetäjä Heiner Geissler myönsi, että kysymys on validi, mutta 
internetin ja sosiaalisen median aikakaudella demokratia ei voi toimia samoilla 
periaatteilla kuin edellisellä vuosisadalla. Parlamentin päätökset on mahdollista 
kyseenalaistaa, erityisesti jos niiden toimeenpano vie vuosikausia tai -kymmeniä. 
Tällöin päätökset pitää pystyä perustelemaan aina uudelleen (Schlichterspruch 2010).

Stuttgartin tapauksessa ajastaan jäljessä oleva suunnittelujärjestelmä on ollut 
siten erottamaton osa ongelmaa. Stuttgartin tapahtumat ovatkin vaikuttaneet 
keskusteluun Saksan rakennuslain uudistamistarpeesta (esim. Böhm 2011, Kuklinski 2011). 
Osallistumismahdollisuuksien laajentamista vaaditaan. Samaan aikaan suun-
nittelupiireissä ollaan huolissaan siitä, saadaanko tärkeitä hankkeita toteutettua 
enää lainkaan sen jälkeen, mitä Stuttgartissa on tapahtunut, vai tuleeko kaikista 
suurhankkeista karnevalistisia vastustusjuhlia? Osallistumisen lisääminen ja 
toisaalta pyrkimys nopeuttaa prosesseja näyttävät asettuvan helposti keske-
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nään ristiriitaiseen suhteeseen. Myös Suomessa kaavoitusprosesseja on pyritty 
virtaviivaistamaan rajaamalla valitusoikeuksia (HE 81/2006). Stuttgartin tapaus 
kuitenkin osoittaa, että kansalaiskeskustelun laiminlyönnillä suunnittelua ei 
ainakaan nopeutettu. Lisäksi on ilmeistä, että prosessin laatuun ja avoimuuteen 
satsaamisella olisi myös säästetty merkittävästi rahaa. Esimerkiksi tulehtuneen 
prosessin rauhoittamisessa välttämättömän neuvottelumenettelyn kustannuk-
set olivat noin puoli miljoonaa euroa. Kuten Geissler (2010) totesi, suurhankkeet 
etenisivät rauhallisemmin, demokraattisemmin ja nopeammin, jos niissä olisi 
aitoa osallistumista. Stuttgartin tapaus vahvistaa, että prosesseilla itsellään, 
niiden läpinäkyvyydellä ja oikeudenmukaisuudella on arvo sinänsä. Jopa epä-
mieluinen lopputulos on helpompi hyväksyä, jos siihen johtanut prosessi on 
ollut oikeudenmukainen (Hillier 2002, Peltonen ym. 2008, Bäcklund & Mäntysalo 2009). 

Suomessakin on esimerkkejä suunnitteluhankkeista, jotka ovat olleet vireillä 
pitkään. Esimerkiksi Helsingin Pisararadan esisuunnitelma valmistui 1998 
ja se otettiin pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2002. 
Yleissuunnitelma ratahankkeesta valmistui vuonna 2011. Kiinnostavasti Hel-
singin kaupungin lausunnossa esiintyvät monet samat huolenaiheet kuin 
Stuttgart 21 -hankkeessakin, kuten riski kustannusten aliarvioimisesta, raken-
nushankkeen vaativuudesta ja syvien tunneleiden turvallisuudesta (Liikennevirasto 

2012). Myös erilaisten vaihtoehtojen vertailussa on nähty heikkouksia (Kaupunkiliikenne 

2011). Pisararadan yleissuunnitelman laatimisvaiheessa on järjestetty kolme 
yleisötilaisuutta. Yleisesti Suomessa osallistuminen liikennesuunnittelussa 
on kuitenkin tapahtunut perinteisesti vasta kaavoituksen kautta. Esimerkiksi 
osallistuminen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ottaa vasta ensi askeliaan 
(Hanhijärvi 2011). 

Osallistuminen suurhankkeissa
Suomalaisessa kaavoitusta koskevassa lainsäädännössä prosessit on periaat-
teessa tehty osallistuviksi 2000-luvun alusta lähtien. Sen sijaan kiinnostavaa 
on se, missä määrin Suomenkaan lakiin kirjatut osallistumismahdollisuudet 
soveltuvat Stuttgart 21:n kaltaisiin jättiprojekteihin. Suomalainen esimerkki 
suuresta rautatieasemahankkeesta voisi olla Tampereen asemanseudun kehit-
täminen, jossa kysymys tavanomaisen kaavaosallistumisen riittävyydestä voi 
olla hyvinkin aiheellinen. Varsinkin julkisen ja yksityisen sektorin yhteispro-
jekteissa esimerkiksi merkittävät taloudelliset sopimukset jäävät helposti jul-
kisuudelta piiloon. Stuttgartin tapauksessa on ilmeistä, että Deutsche Bahnilla 
ei ole ollut mitään intressiä laajempaan kansalaiskeskusteluun (ks. myös Speck 2012). 
Lisäksi rautatiehankkeissa rautatieyhtiöt ovat yleensä huomattavan vahvoilla 
kaupunkiin verrattuna (Speck 2012). Rautatieyhtiöiden on mahdollista valita inves-
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tointien kohde, mutta kaupungit ovat maantieteellisesti sidoksissa kiskoihin 
ja asemiinsa. Erityiskysymyksenä ovat julkisomisteiset yhtiöt ja niiden tapa 
operoida kahdella eri logiikalla. Jossakin tilanteessa voidaan toimia ikään kuin 
osana julkista sektoria ja oikeuttaa toimia yleisen edun turvaamisella. Toisissa 
tilanteissa voidaan turvautua voittoa tavoittelevan yrityksen logiikkaan, vaikka 
toimitaankin monopoliaseman turvin. Myös Suomessa on havaittu tilanteita, 
joissa erityisesti liikelaitosten kohdalla raja julkisen ja yksityisen toimijan 
välillä saattaa hämärtyä (VTV 2010, 95–99). 

Suunnitteluosallistuminen on perinteisesti liitetty pienemmän kokoluokan 
projekteihin, kuten asuinalueiden suunnitteluun (esim. Harju 1988, Staffans 2004, Leino 2006). 
Ihmisten mukaan ottaminen suuriin projekteihin vaatii erilaisia lähestymista-
poja ja menetelmiä. Saksassa on kehitetty muun muassa kaupunkifoorumeita 
strategisen tason suunnitteluosallistumisen tueksi (Niemenmaa 1997). Tässä hengessä 
Schlichtung-neuvottelumenettely on kiinnostava uusi menetelmällinen avaus, 
olkoonkin että sitä käytettiin vasta vaiheessa, jossa konflikti oli halvaannuttanut 
suunnittelun. Myös kansanäänestys – kun sen vihdoin järjestettiin – toi legi-
tiimiä tukea sille, mitä enemmistö kansalaista haluaa. Jälkikäteen tuntuukin 
perin erikoiselta, miksi kansanäänestystä ei järjestetty jo vuosikausia aiemmin.

Yksi keskeinen argumentti suuren kokoluokan hankkeisiin osallistumisesta 
vastaan on se, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä keskustelemaan 
vain omista takapihoistaan. Tämä ei välttämättä ole näin (Niemenmaa 2005), kuten 
Stuttgartin tapaus osoittaa. Hankkeen vastustajat ovat pystyneet tuottamaan 
huomattavan määrän vastatietoa suunnitelmien toteutettavuudesta sen kaikessa 
monimutkaisuudessaan (ks. Staffans 2004). Myöskään henkilökohtaista kokemuksellista 
tietoa ei tulisi vähätellä (Healey 1997, Hillier 1997). Päinvastoin, olisi mahdollista ajatella, 
että suunnittelun kannalta on vain positiivista, jos rakennettuun ympäristöön 

– kuten vanhoihin puiston puihin – liittyvät asiat herättävät intohimoja. Joskus 
ne saattavat olla ainoita konkreettisia asioita, joihin tarttua, jos muista asioista 
ei tarjota mahdollisuutta keskustella.

Stuttgartissa aktivismi ei kuitenkaan rajoittunut puiston puihin. Kansalais-
keskustelu kohdistui moniulotteisesti ympäristöön, ihmisten kaupunkiin ja 
verovarojen käyttöön. Hankkeen vastustus onkin kiinnostavalla tavalla nostanut 
esille julkisen hallinnon tilivelvollisuuden suurhankkeiden kustannuksista ja 
niiden läpinäkyvyydestä (Novy & Peters 2012). 

Kansalaisaktivismi
Stuttgart 21 -hankkeen vastustus on kasvanut suunnitteluhankkeen kritiikistä 
yleiseksi demokratialiikkeeksi ja tyytymättömyyden manifestaatioksi. Yksittäistä 
suunnitteluprosessia ei voida ymmärtää irrallaan sen poliittisesta kontekstista. 
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Stuttgartissa on ollut yhtä lailla kyse rautatieasemasta kuin edustuksellisen ja 
osallistuvan demokratian välisestä suhteesta sekä koko poliittisen kulttuurin 
kritiikistä (Selle 2010). Nähdäksemme Stuttgart 21 -hankkeen vastustus nousi niin 
merkittäväksi, koska se pystyi kanavoimaan pitkään kytenyttä tyytymättömyyttä 
paikallista politiikkaa ja toimintatapoja kohtaan. Vastustuksella otettiin kantaa 
yhden puolueen valta-asetelmaa, taloudellisia kytköksiä ja kansalaisyhteiskunnan 
mitätöimistä vastaan. Lisäksi vastustus sai aikaan innostusta ja energiaa, eikä 
se päättynyt poliittisten voimasuhteiden muutokseen. Stuttgart 21 -hankkeen 
vastustus loi kanavan purkaa hyvin monenlaista turhautumista ja kritiikkiä 
yhteiskuntaa kohtaan.Kansalaisaktiivisuus ei jäänyt marginaalien asiaksi, vaan 
se onnistui mobilisoimaan laajat massat mukaansa. Samassa rintamassa oli 
niin ekologista, sosiaalista, kulttuurihistoriallista kuin radikaalimpaa yhteis-
kuntakritiikkiä. Juuri vastustuksen ja vastustajien heterogeenisyys saattaa 
selittää liikehdinnän vahvuutta (Novy & Peters 2012, 142). 

Tutkimalla yhtä suunnittelutapausta olemme tulleet kuvanneeksi pai-
kallisen kansalaisaktivismin syntyä. Tässä mielessä konfliktin tulkitseminen 
pelkästään suunnittelunäkökulmasta olisi kapea-alaista. Ottaen huomioon 
ihmisten uskon kansalaisyhteiskunnan voimaan, konfliktin voi nähdä myös 
demokratian riemuvoittona. Konflikteilla voi olla positiivinen ulottuvuutensa: 
ne ovat osa ihmistoimintaa (Flyvbjerg 1998:6) ja erottamaton osa moniäänistä suun-
nittelua. Suunnittelua tuleekin tarkastella yhteiskunnan ja demokratian osana, 
mikä edellyttää demokratia- ja suunnitteluteorioiden tiiviimpää nivomista 
yhteen (Bäcklund & Mäntysalo 2009). 

Jää nähtäväksi, miten tilanne Stuttgartissa etenee. On kiinnostavaa seurata, 
miten kansalaisaktiivisuuden vire pysyy yllä jatkossa. Tapaus on muuttanut 
poliittista karttaa, kun koko osavaltion lisäksi myös Stuttgartin kaupungin 
johtoon valittiin vihreän puolueen poliitikko lokakuussa 2012. Pidemmällä 
aikavälillä kiinnostavia, mutta vaikeasti todennettavia asioita on muun muassa 
se, missä määrin tapaus muuttaa totuttua poliittista kulttuuria, kuten yritys-
ten ja vallanpitäjien välisiä koalitioita. Suunnittelujärjestelmätasolla konflikti 
saattaa vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen. Uusia suunnittelumenettelyjä 
lakisääteisten vaatimusten rinnalle on jo alettu etsiä. 

Y  
Rakennustyömaa Stuttgartin 
päärautatieaseman pohjois-
portin vieressä 16.8.2012.
k u va : m i c h a e l  b e c k e n k a m p
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