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Teksti ja kuvat: Jonne Hytönen

Kun kaupunkisuunnittelusta ja oikeudenmukaisuudesta puhutaan samassa yhte-

ydessä, painotetaan usein kaavoituksen vuorovaikutuksen ja reilun osallistumis-

prosessin merkitystä. Mutta voiko kaavoitusprosesseihin tai esimerkiksi kuulemis-

menettelyihin keskittyä liikaa? Toinen, enemmän tai vähemmän vaihtoehtoinen 

tapa on kiinnittää huomio suunnitteluun osana laajempaa yhteiskunnallista koko-

naisuutta, asukkaan näkökulmasta.

Tässä pro graduun (Hytönen 2009) pohjautuvassa kirjoituksessa pohditaan proses-

sikeskeisyyden riskejä. Tutkielman aineisto koostuu teemahaastatteluista, joissa 

paneuduttiin asukkaiden kokemuksiin täydennysrakentamisesta ja sen vaikutuk-

sista Jyväskylän Korterinteellä. 

Haastatteluissa esiin nousseet seikat tukevat tapaa lähestyä kaupunkisuunnittelun 

oikeudenmukaisuutta tapauskohtaisesti, suunnittelun reunaehdot huomioiden. 

Asukkaiden kokemukset liittyivät nimittäin reilun prosessin ja kuulemismenette-

lyjen lisäksi käsityksiin Korterinteen suunnittelun laajemmasta kehyksestä. Esiin 

nousseet asiayhteydet osoittavat näennäisen vuorovaikutteisuuden ongelman: 

osa haastateltavista koki kaavoitusprosessin lähtökohdiltaan epätasa-arvoiseksi, 

eikä osallistumisen vaikuttavuuteen uskottu. 

Asukkaan näkökulma 
täydennys
rakentamisen 
oikeuden
mukaisuuteen
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tutkimusKaikkiaan 12 haastattelusta viisi tehtiin alueen uusille asukkaille, viisi suunnit-

teluun osallistuneille vanhoille asukkaille ja kaksi alueella vaikuttavien asukasyh-

distysten edustajille. Myös asukasyhdistysten edustajat asuvat Korterinteen lähellä; 

heidän ja vanhojen asukkaiden haastatteluista muodostui pro gradun ydinaineisto. 

Kaikki kirjoituksessa olevat lainaukset ovat poimintoja tästä seitsemän haastattelun 

ydinaineistosta. Korterinnettä ei tule sekoittaa läheiseen Korteniittyyn, jota myös 

on tutkittu viime vuosina. 

Lainsäätäjä painottaa prosessia
Vuonna 2000 voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjasi suomalaista 

kaupunkisuunnittelua aiempaa vuorovaikutteisempaan suuntaan (esim. Nyman 2000, 

12; Ilmonen 2000). Myös uudistetussa perustuslaissa vuorovaikutteisen suunnittelun 

lainsäädännöllistä asemaa on vahvistettu lisäämällä siihen niin sanottu ympäris-

töperusoikeus (Mäkelä 2000, 52).

 Lain säätäjä ei ole ainoa, joka painottaa reilun prosessin merkitystä. Osallisten 

ajatellaan nielevän hankalan lopputuloksen helpommin, jos he voivat katsoa tul-

leensa kohdelluksi asiallisesti. Prosessiin keskittyvästä näkökulmasta toimijoiden 

välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu, mihin liittyy käsite 

suunnittelun kommunikatiivisesta ihanteesta (kommunikatiivisen suunnittelun ja proseduraalisen 

suhteesta esim. Puustinen 2006, 185). Kaupunkisuunnittelun oikeudenmukaisuutta sivuavassa 

tutkimuksessa onkin usein keskitytty suunnittelumenetelmiin ja kaavoituksen 

vuorovaikutteisuuteen (mm. Lapintie 2003; Niemenmaa 2005). Esimerkiksi osallisten asenteet 

ja tavat kehystää esimerkkitapausten piirteitä ovat olleet kiinnostuksen kohteina 

(Staffans 2004), myös professiotutkimuksen näkökulmasta (Puustinen 2006).

Ongelmana toimijoiden epätasa-arvoisuus
Toimijakeskeisen ja prosesseja painottavan lähestymistavan taustalla voi nähdä 

paitsi John Rawlsin (1978) oikeudenmukaisuusteorian, myös Jürgen Habermasin 

(1991) käsityksen tasa-arvoisesta keskusteluasetelmasta, ideaalista puhetilanteesta. 

Ideaalissa puhetilanteessa keskustelua eivät häiritse mitkään ulkoiset tekijät, vaan 

toimijat esittävät siinä tasavertaisesti omat argumenttinsa. Lopulta niistä valikoituu 

toteutettaviksi rationaalisin eli paras argumentti. (Kangas 1987). 

Mutta millaisia “oikeudenmukaisuustarkastelussa” olevat kaupunkisuunnittelun 

prosessit oikeastaan ovat? Jos jo lähtökohta on epätasa-arvoinen, voiko kyse olla 

aidosti vuorovaikutteisesta tai reilusta prosessista? Esimerkistä käy tilanne, jossa 

aluetaloudellisesti merkittävä rakennusliike hakee kaavamuutosta kunnallisen kaa-

voitusmonopolin edustajalta. Lienee selvää, että kaavoitusprosessin ymmärtäminen 

lähtökohdiltaan tasavertaiseksi vaatii tällaisessa tapauksessa melkoisesti hyvää 

tahtoa. Entä voiko yksittäinen osallinen eli ideaalin puhetilanteen tasavertainen 
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K u va  1 	 Korterinteen	vanhaa	asutusta.

toimija kyetä määrittelemään prosessin ajallisia puitteita tai sopivaa osallispiiriä 

nousematta muiden osapuolten yläpuolelle? Eikö hän näin tehdessään, eli esimerkiksi 

kaavoittaja asemakaavaa valmistellessaan, astu ulos ideaalista puhetilanteesta? 

Ajatus epätasa-arvoisista osallisista ei ole uusi tai mullistava, vaan päinvastoin 

jopa kyllästyttävän ilmeinen. Rawlsin ja Habermasin ideaalien taustateorioiden 

soveltaminen käytäntöön vaikuttaa myös ilmiselvän epätarkoituksenmukaiselta. 

Tilanteesta tehtävät johtopäätökset eivät kuitenkaan ole itsestään selviä. Korte-

rinteellä tehtyjen haastattelujen perusteella esimerkiksi kuulemismenettelyjen 

kehittämisellä ei nimittäin välttämättä kyetä paikkaamaan epätasa-arvoisuuden 

luomaa oikeudenmukaisuusvajetta. 

Prosessinäkökulma ei yksin riitä
Keskeinen ongelma on, että osa laajasti hyväksyttävän ratkaisun oletetuista tai 

tosiasiallisista reunaehdoista ei nouse käytännössä lainkaan keskusteluun asema-
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kaavasuunnittelun yhteydessä. Esimerkiksi Korterinteellä täydennysrakentamisen 

oletettu kalleus nousi esille usein. 

“Olosuhteet on aika kovat... onko tuommoinen täydennysrakentaminen tuolle 

paikalle yleensäkään taloudellisesti tai ympäristöllisesti mielekästä?”

“Ei varmaan vastannut sitä täydennysrakentamisen ideaa, että käytetään 

hyväksi aikaisempaa infrastruktuuria ja sitä... vaan se rakennettiin, louhittiin 

kallioon kallista kunnallistekniikkaa esimerkiks, ja kalliita tontteja”

Kiinnostavinta ei ole se, koituiko kunnallistekniikan rakentaminen alueelle tosiasial-

lisesti edulliseksi vai ei. Joka tapauksessa haastatellut uskoivat kohteen rakentamisen 

käyneen kalliiksi, mikä heidän näkökulmastaan vähentää täydennysrakentamisen 

perusteltavuutta. Toinen haastateltava epäili, ettei eri täydennysrakentamiskoh-

teisiin välttämättä edes riitä asukkaita. Kaavoituksen perusteluihin liittyviä mah-

dollisia harhaluuloja ei kyetty hälventämään tarpeeksi aktiivisen vuoropuhelun 

puuttuessa.

K u va  2 	 Korterinteen	täydennysrakentamista.
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tutkimus “...eihän tänne tietenkään enää mitään kauppaa tule eikä... [   ] palvelut ei oo 

lisääntynyt ja se väkimäärä on niin pieni, että tuskin se vaikuttaa sitten kou-

luunkaan, koulu varmaan säilyy kuitenkin.”

Täydennysrakentamisen välittömät vaikutukset näyttäytyvät lähinnä paikalli-

sesti, sen sijaan toiminnan hyväksyttävyyttä tukevat argumentit perustuvat usein 

laajempaan asiayhteyteen. Täydennysrakentamisen yleisten, kuten yhdyskunta-

rakenteen eheyttämiseen ja palvelujen säilymiseen liittyvien perustelujen käyt-

täminen yksittäisen suunnittelukohteen yhteydessä onkin vaikeaa. Yleisen tason 

perusteluista asukkailla on omat, osalla hyvin vahvatkin näkemykset, vaikka itse 

kaava-asiakirjoissa niihin saatetaan viitata vain hyvin ylimalkaisesti.

“Silloin, kun tähän valmistu tämä Korterinne ja siihen pieni pienten lasten 

leikkipuisto niin samaan aikaan hävitettiin Jousimiehenkadun päästä pieni leikki-

puisto, jossa oli myöskin isommille lapsille vähän isompaa liukumäkeä ja isompaa 

keinua.”

Leikkipuistojen lisäksi läheisen Laajavuoren virkistysmetsissä tehdyt raskaat met-

sänhoitotoimenpiteet nousivat haastatteluissa esille. Leikkipuistojen häviämisen 

ja lähimetsissä tehtävien hakkuiden vuoksi lähiympäristön laadun koettiin heik-

kenevän. Myös Korterinteen rakentaminen oli osaltaan supistanut ympäröiviä 

viheralueita. 

Asukkaan kannalta ei ollut ratkaisevaa, mikä hallintosektori lähiympäristön 

laatua heikentävät muutokset käytännössä toteuttaa (myös Peltonen ym. 2008). Sen sijaan 

kaupungin kaikki toimet asukkaan lähiympäristössä – asemakaavaprosessia ennen, 

sen aikana ja sen jälkeen – vaikuttivat kokemukseen täydennysrakentamisesta ja 

siten myös yleisemmin kaupunkisuunnittelun oikeudenmukaisuudesta. Kaupunki 

näyttäytyy yhtenä osallisena, eivätkä asukkaat arvioi täydennysrakentamisen oikeu-

denmukaisuutta viranhaltijoiden työnjaon, vaan suunnittelukohteessa tapahtuvien 

muutosten kautta. 

Prosessin reunaehdot yhteiseen tarkasteluun
Teorian kannalta ongelma palautuu tasavertaiseen keskusteluasetelmaan. Onko 

Korterinteen kaavoitusprosessi ymmärrettävissä niin, että kaikkien osallisten 

voitaisiin odottaa olevan tasavertaisia? Yksiselitteistä vastausta lienee mahdotonta 

antaa, mutta kohtuulliselta tuntuisi myöntää, että maankäytön suunnittelussa eri 

osalliset ovat useimmiten jollakin tapaa eriarvoisissa asemissa. Siitäkin huolimatta, 

tai juuri sen vuoksi, onkin keskusteltava avoimesti suunnittelun reunaehdoista, 

kuten hallintosektoreiden välisestä työnjaosta. Jos lähtökohdat myönnetään jul-

kisesti, voidaan ne ikään kuin sisällyttää vuorovaikutteiseen prosessiin. Kaikkiin 

reunaehtoihin ei voida yksittäisessä prosessissa suoraan vaikuttaa, mutta lähtö-
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kohtien tunnustaminen voisi vahvistaa epätasa-arvon heikentämää oikeudenmu-

kaisuuden kokemusta. 

Korterinteellä tehdyissä haastatteluissa esiin nousivatkin kaikki ne tekijät, 

joiden uskottiin vaikuttavan tavalla tai toisella alueeseen ja siten haastateltujen 

omaan elämään. He puhuivat erityisesti lähiympäristössä näkyvistä konkreettisista 

muutoksista (esimerkiksi puistoissa ja virkistysmetsissä), mutta myös rakennus-

liikkeiden vaikutusvallasta ja paikallistason puoluepolitiikasta. Lisäksi täyden-

nysrakentamisesta kaupungin strategisena valintana ja vaihtoehtona kokonaan 

uusille alueille keskusteltiin. Suunnittelun taustatekijöistä ei keskusteltu yhdessä, 

joten oikeudenmukaisuuden kokemusta rakensivat etenkin asukkaiden omat 

näkemykset ja uskomukset. 

Ideaalin puhetilanteen ja konsensuksen tavoittelu vaikuttaisi olevan hedelmäl-

listä, kun osalliset tietävät kunkin suunnittelutapauksen todelliset reunaehdot. 

K u va  3 	 Leikkipuiston	tilalle	tuotiin	roskis	ja	penkki.	
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tutkimus Olosuhteet, vaihtoehdot ja osallisten väliset vaikutusvaltasuhteet asemakaava-

prosessin taustalla olisi nostettava esiin.

Kenties yleisen edun käsite voitaisiin ymmärtää eräänlaiseksi yhteisöllisen 

ajattelun apuvälineeksi, jota käyttäen olisi mahdollista määritellä kunkin prosessin 

lähtökohtia. Päätöksenteosta tulisi avoimempaa, mikäli taloudellisia voimasuhteita 

ja esimerkiksi prosessin liikkeelle panevia voimia kartoitettaisiin yleisen edun näkö-

kulmasta. Näennäiseksi koetun osallistumisprosessin välttämiseksi suunnittelun 

yhteydessä on aihetta pohtia, mitkä kuulemisten vaikutukset prosessin kulkuun 

voisivat voimakkaimmillaan olla, edes teoreettisesti. 

“Yleisötilaisuuksilla ei ole merkitystä, mie en koe niitä kovin... ne on tällaisia... 

ne on näennäisdemokratiaa ja näennäiskuulemisia, esimerkiks tossa Korterin-

teen osalta.”

Tällainen, tapausten reunaehdot paljastava suunnittelukohde- ja asukaslähtöisyys voi 

toki olla haastavaa. Se nostaa avoimeen keskusteluun kaavoitusprosessien poliittiset 

ja taloudelliset raamit. Todennäköisesti oikeudenmukaisuuden kokemus kuitenkin 

vahvistuisi aidosti vuorovaikutteiseksi koetussa prosessissa, jonka lähtökohdat on 

avoimesti yhdessä tunnustettu. Sen sijaan vaillinainen proseduraalisuus, jossa 

kuulemismenettelyin annetaan osallisille näennäistä ja turhaksi tiedettyä toivoa, 

voi johtaa entistä epäoikeudenmukaisemmaksi koettuun suunnitteluun.
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