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ESIPUHE
hdyskuntien rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvät kysymykset ovat

Y tätä kirj oitettaessa j älleen aj ankohtaisia , kun muutaman 1 990-luvun

alun lamaa seuranneen vuoden j älkeen yhdyskuntaj ärj estelmien nopea
muutos on käynnistynyt . Kasvu näyttää keskittyvän yhä harvemmille
kaupunkiseuduille , ja monet aiemmin kasvaneet keskukset ovat yllättäen
supistumisongelman edessä . Tässä tilanteessa on tärkeää miettiä sitä, mil
lä perusteilla kaupunkiseutuj en rakentamista toteutetaan ja ohj ataan. Eräs
tällainen ohj ausperuste on yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys
Teoksemme esittelee Suomen Akatemian rahoittamaan "Kestävän kehi
tyksen tutkimuso�jelmaan kuuluneen Kaupunkiseutujen ekologinen moderni
saatio" -tutkimushankkeen tuloksia . Tässä joensuun ja Turun yliopistoissa
sekä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa toteutetussa tutkimu s
proj ektissa on tarkasteltu yhdyskuntarakenteen uu distamisen esteitä ja
mahdollisuuksia suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutuihin liit
tyvien ekologisten ongelmien syvällinen ymmärtäminen vaatii moni
mutkaisten kokonaisuuksien huomioon ottamista. Olemmekin lähestyneet
ongelmakenttää monitieteisestä näkökulmasta, jossa yhdistyivät arkkitehtuu
rin, maantieteen ja sosiologian asiantuntemus sekä lähestymistavat.
Tutkimusotteensa hanke on ottanut yhdyskuntatutkimuksen tai kansain
välisemmin lokaliteettitutkimuksen perinteestä , j ossa yhteiskunnan
muutosprosessien ilmenemismuotoja on tutkittu paikallisissa yhteyksissään.
Kirjoitukset perustuvat eri paikkakuntia käsitteleviin tapaustutkimuksiin.
Tällä tavoin on päästy tarkastelemaan konkreettisia tapahtumia, j oissa
kaupungistuneiden ympäristöj en ekologisen modernisaation diskurssit ja
toimintatavat ovat näkyvillä . Ekologinen modernisaatio saa erilaisia muun
nelmia eri paikkakunnilla paikallisten olosuhteiden ja paikallisten toimi
j oiden vaikutuksesta. Prosessien etenemisvauhti on myös paikkakuntakoh
taisesti vaihteleva. Kirj assa ovat edustettuina lähes kaikki kaupunkimaiset
yhdyskuntatyypit kuntakeskuksesta suureen eteläsuomalaiseen kaupun
kiin. Niinpä tutkimustaaj amien ja näkökulmien laaj a kirjo antaa moni
puolisen kuvan eri tyyppisten suomalaisten keskusten ekologisesta
modernisaatiosta .
joensuussa 1 1 . 2 . 2 000

Jarmo Kortelainen
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I
JOHDANTO

Jarmo Kortelainen

&

Perttu Vartiainen

KOHTI EKOMODERNIA
KAUPUNKISEUTUA?
uomalaista ympäristökeskustelua ovat leimanneet jyrkät vastakkain
asettelu t ja konfliktitilanteet. Nykyisin ympäristönsuojelu ja taloudel
liset arvot eivät asetu aina yhtä jyrkästi vastakkain kuin vielä vuosikym
men sitten. Mitkään teollisen yhteiskunnan elämänalueet eivät ole pysty
neet eristäytymään muutoksesta , vaan ympäristökysymykset ovat tunkeu
tuneet kaikkialle. Samalla ympäristökeskustelu on siirtynyt soilta ja metsistä
entistä enemmän myös kaupunkimaisiin yhdyskuntiin. Kaupunkien suun
nittelun ja rakentamisen ekologisesti kestävistä toimintatavoista ja mal
leista on viriämässä myös Suomessa vilkas keskustelu ja tutkimustoiminta
(vrt. Koskiaho l 997a sekä Yhteishuntasuunnittelun ja Alue ja Ympäristön vii
meiset vuosikerrat) .
N äitä kysymyksiä on tutkittu Suomen Akatemian rahoittamassa "Kau
punkiseutujen ekologinen modernisaatio" - tutkimushankkeessa, jonka
tuloksia tämä kirja esittelee . Artikkelit tukeutuvat teoreettisesti yhtäältä
kaupunkitutkimuksen ja toisaalta yhteiskuntatieteellisen ympäristö
tutkimuksen perinteisiin. Tämä johdantoartikkeli pyrkii valottamaan näi
tä kahta, erillisartikkeleiden kannalta tärkeää - ja kuten väitämme : toisi
aan täydentävää - näkökulmaa. Ensinnäkin esittelemme ja arvioimme kriit
tisesti ekologisesta modernisaatiosta käytyä keskustelua, j oka näyttää
tarjoavan mielenkiintoisen kontekstin ekologisesti kestävää yhdyskunta
rakennetta käsittelevälle keskustelulle j a suunnittelulle . Toisena näkökul
mana tarkastelemme yhdyskuntarakenteen tiivistämiskeskustelua, josta on
tullut keskeinen kaupunki politiikan ja -suunnittelun opinkappale kautta
läntisen maailman j a j onka uudempien perusteluj en voidaan katsoa
tukeutuvan ekologisen modernisaation ideaan.

S
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jälkien korjailusta ekologiseen modernisaatioon
Ekologisen modernisaation nimellä kulkeva teoreettinen rakennelma on
saanut muotonsa pääasiassa saksalaisen ja hollantilaisen yhteiskuntatie
teellisen ympäristötutkimuksen piirissä 1 980- ja 90-luvuilla. Käsite viittaa
koko yhteiskunnan läpäisevään ihmisen ja ympäristön välisen suhteen
muutokseen. Ajatusmalli liittyy yhteiskuntatieteilij öiden tapaan jaksottaa
yhteiskunnan kehitystä erilaisiin vaiheisiin, j oiden aikana vallitsevat kul
lekin j aksolle erityiset taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä poliittiset
rakenteet ja kulttuuriset piirteet . Kun aiempien yhteiskunnan kehitys
vaiheiden perusjännitteet liittyivät lähinnä taloudellisiin ja sosiaalisiin ky
symyksiin , nyt on nähty merkkejä ihmisen ja luonnon välisen suhteen
nousemisesta uuden kehitysvaiheen keskeiseksi määreeksi.
Käsitettä ekologinen modernisaatio on käytetty monissa merkityksissä.
Sillä on viitattu yhteiskunnan rakenteellisia ympäristöongelmia tarkaste
levaan teoriasuuntaukseen, ympäristöpolitiikan j a suunnittelun uuteen
paradigmaan j a ympäristöpoliittisten ohj elmien strategiseen tavoitteeseen
(ks . Rannikko tässä teoksessa) . jaottelemme seuraavassa ekologista moder
nisaatiota tarkastelevia lähestymistapoj a kahdesta näkökulmasta. Ensin
näkin realistisesta näkökulmasta ekologisella modernisaatiolla voidaan vii
tata muuttuneisiin talouden ja politiikan toimintamalleihin, jotka ovat seu
rausta ympäristökysymyksen kärjistymisestä . Toiseksi sitä on tulkittu
konstruktivistisesta näkökulmasta uudenlaisena ympäristökeskustelua
hallitsevana diskurssin muotona , j onka kuoren alle kätkeytyy erilaisia yh
teiskunnallisia pyrkimyksiä ja piilovaikutuksia.
Ekologisen modernisaation käsite on saanut alkuperäisen - realistisesta
näkökulmasta avautuvan - sisältönsä kuvattaessa ympäristöongelmien
vaatimaa institutionaalista muutosta tuotannon piirissä. Yhtäältä on arvi
oitu itse tuotannon piirissä tapahtuneita toimintatapoj en ja ajattelumallien
muutoksia j a toisaalta eritelty tuotannon ympäristösuhdetta säätelevän
ympäristöpolitiikan sisältöj ä ja tavoitteita. (vrt. Spaargaren & Mol 1 992 ,
333-334 .) Aj attelumallin perustulkinta lähtee siitä, että ekologiset ongel
mat on voitettavissa kehittyvän teknologian ja rakenteellisen uusiutumi
sen avulla . Käsitteen alkuperäinen kehittäj ä Joseph Huber näkee ekologi
sen modernisaation teollisen yhteiskunnan uusiutumisena , j ossa tuotan
toa ja kulutusta aletaan organisoida ekologisten periaatteiden mukaan .
Muutos saa käyttövoimansa teollisen yhteiskunnan sisäisistä prosesseista,
kun ekologiasta tulee taloudellisesti arvokasta ja teknologian kehitys mah10

dollistaa ympäristön huomioon ottamisen. (Vrt . Huber 1 99 1 ; Mol &
Spaargaren 1 99 3 , 436-43 7 . )
Huberin mukaan e i ole merkkej ä siitä, että modernisaation keskeiset
instituutiot olisivat katoamassa. Hän näkee yhteiskunnallisessa kehityk
sessä kylläkin runsaasti ympäristökysymyksiin liittyvän muutoksen merk
kej ä, j oista hän käyttää nimitystä ekologinen käänne . Ekologisen moder
nisaation keskeisiä piirteitä ovat materiaalinen säästäminen sekä laadulli
set teknologiset innovaatiot. Perinteisestä piipunpääteknologiasta ollaan
siirtymässä yritysten koko organisaatioihin ja tuotantojärjestelmiin integroi
tuihin ennalta ehkäiseviin ratkaisuihin. Huber näkee tämän kehityksen
luonnollisena taloudellisen toiminnan logiikkaan kuuluvana piirteenä,
koska ympäristöä säästävien tuotteiden valmistaminen ja tuotantotapoj en
käyttöönotto tulee taloudellisesti kannattavaksi ja houkuttelevaksi . Ympä
ristölle haitallisten alojen ja tuotantolaitosten kohdalla käy päinvastoin.
Teknologian keskeisyys vaikuttaa Huberin mukaan eri toimij oiden
valmiuksiin edistää ekologista modernisaatiota. Ympäristöpolitiikalla on
ollut tietty rooli näkyvimpien ja pahimpien ongelmien ratkaisuissa, mutta
ympäristöhallinnolta puuttuvat hänen mielestään keinot ja tieto hallita ja
kontrolloida äärettömän monimutkaisia j ärjestelmiä. Ympäristöliikkeiden
merkitys raj oittuu Huberin mukaan siihen, että ne ovat nostaneet ympä
ristökysymykset julkisuuteen ja tutkimuksen kohteeksi. Tämä on lisännyt
ekologiselle modernisaatiolle välttämätöntä ympäristötietoisuutta .
Ekologiseen modernisaatioon tarvittavat tieto ja valmiudet piilevät Hu
berin mukaan siellä, missä ongelmat syntyvät eli teollisuusyrityksissä . Yri
tyksiä houkuttelee ympäristöystävällisempään tuotantoon ensinnäkin se ,
että markkinat tarjoavat uusia mahdollisuuksia ekologisesti kestävälle tuo
tannolle . Toiseksi kustannusten tasolla kasvavassa kilpailussa on etua sii
tä, j os pystyy käyttämään raaka-ainetta ja energiaa mahdollisimman te
hokkaasti. Kolmanneksi työntekijöitä on yhä vaikeampi saada hyväksy
mään ympäristöä vahingoittavaa tuotantoa.
Ekologista modernisaatiota toimintana on hahmoteltu myös ympäris
töpolitiikan strategioiden kautta , j oissa etsitään teknologisia , poliittis-so
siaalisia ja tieteellis-kulttuurisia innovaatioita ympäristöongelmien ratkai
semiseksi. Käsite on liitetty valistuksen perinteeseen, j ossa ihminen ei ole
passiivinen sivustaseuraaja. Hän kykenee mielikuvituksellaan, järjellään
ja teknologisilla välineillään muuttamaan ja uudistamaan yhteiskuntaa .
Ympäristöongelmista selviytyminen on tästä näkökulmasta mahdollista ,
kun liberaali demokratia ja teollisen vallankumouksen aloittama kehitys
täydennetään ekologialla ja ympäristötietoisuudella . Aj attelun mukaan
11

teknis-taloudellista kehitystä ei voida pysäyttää eikä kelloa voi kääntää taak
sepäin . Teknistä kehitystä on pikemminkin j oudutettava valikoivasti
suuntaamalla sitä ympäristöystävällisempään suuntaan. (Massa 1 995 , 121 6 .)
Ekologisen uusiutumisen ymp äristöp oliittista sisältöä on j äsennetty
erottamalla kolme tuotantoon vaikuttavaa toimintamallia. Ensimmäinen
on puhdistus- ja suodatinpolitiihha, j oka on alimman tasoinen tuotantopro
sessia koskeva toimintamalli. Siinä puhdistustekniikoiden avulla pyritään
minimoimaan ympäristövaikutuksia , mutta uudistuksia ei uloteta itse ym
päristöä kuormittaviin järj estelmiin. Kyseessä on siis jo tuotettuj en ongel
mien jälkihoito , josta yksi esimerkki on vaikkapa teollisuuden jätevesien
puhdistusj ärj estelmät. Toista, edistyneempää ympäristöpolitiikan toiminta
mallia kutsutaan ehologisen modernisaation politiihahsi. Siinä tavoitteeksi
asetetaan ympäristöä ennakoivasti säästävät toimet. Uuden teknologian avulla
pyritään teollisten prosessien puhdistamiseen j a uudelleen järjestelyihin sekä
energian ja raaka-aineiden taloudelliseen käyttöön . Tärkeä muutos puh
distus- j a suodatinpolitiikkaan verrattuna on se , että nyt pyritään ennalta
ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kolmatta ympäristöpoliittista toimintamallia
on kutsuttu ehologisen rahennemuutohsen politiihahsi. Siinä pyritään tuotanto
rakenteiden syvälliseen muuttamiseen , minkä tavoitteena on ekologisesti
mahdollisimman haitattomien, jälkiteollisten menetelmien ja tuotannon
aloj en suosiminen sekä perinteisten saastuttavien sektoreiden karsinta .
Qokinen 1 99 5 . )
Taloudellisen ja teknisen kehityksen ohella ekologisen modernisaation
politiikkaan liitetään nykyisin myös monia sosiaalisia ja kulttuurisia ele
menttej ä . Perinteisen ympäristöpolitiikan lisäksi tämä edellyttää poliittis
ten toimintaj ärj estelmien sekä teoreettisten, käsitteellisten ja metodisten
innovaatioiden kehittämistä . Keskeiseen asemaan nousee kulttuurin muut
tamisen näkökulma. Ympäristöpolitiikan on ulotuttava luonnon- ja ympä
ristönsuoj elun lisäksi myös kansalaisten elämäntavan ja kulutuksen tasolle.
Samalla myös ympäristöpolitiikan tiedeperusta muuttuu monitieteisemmäksi,
kun luonnontieteellis-teknisen tutkimuksen ohella tarvitaan yhteiskunta
tieteellis-kulttuurista tutkimusta. (Massa 1 995 , 1 3- 14.)
Toista, Hubertin edustamasta suuntauksesta huomattavasti poikkeavaa
näkökulmaa edustaa ekologisen modernisaation konstruktivistinen tulkin
ta . Tästä näkökulmasta ekologisen modernisaation aj atusta on kriittisesti
analysoinut hollantilainen ympäristösosiologi Maarten Haj er ( 1 995 ; 1 996) .
Toimintoj en muutoksen sij asta hän kiinnittää huomion ekologisen
modernisaation diskurssiin, j oka on hallinnut nykyistä ympäristöpoliittista
12

keskustelua 1 980-luvulta lähtien . Se poikkeaa olennaisesti aiemmin val
linneista ympäristönsuojelun suuntauksista , jotka j akautuivat jyrkkää yh
teiskunnallista muutosta vaatineeseen radikaaliekologiseen näkemykseen
ja piipunpääteknologiaan noj anneeseen ympäristöhallinnointiin. Ekolo
ginen modernisaatio painottaa kyllä ympäristöongelmien yhteiskunta
rakenteellista ulottuvuutta , mutta pyrkiessään vähittäiseen , teollisuus
yhteiskunnan perusinstituutioihin nojautuvaan muutokseen se eroaa rat
kaisevasti 70-luvun radikaaleista ympäristökannanotoista. Haj erin mukaan
ei ole selvää näyttöä siitä, että ekologinen modernisaatio olisi ilmennyt
vähentyneenä ympäristön kuormituksena. Sen sij aan hän näkee , että eko
logisen modernisaation prosessi on muuttanut ympäristöä koskevia aj attelu
tapoja ja käsitteellistämispyrkimyksiä teollisuuden ja hallinnon toimijoiden
keskuudessa.
Analyysissaan Hajer erottaa kolme tulkintaa ekologisesta modernisaati
osta. Ensimmäinen niistä on ekologinen modernisaatio institutionaalisena
oppimisena, j oka liittyy edellä esitettyyn ekologisen modernisaation realis
tiseen tulkintaan. Sen mukaan taloudelliset ja poliittiset instituutiot voivat
oppia virheistään ja sisällyttää ekologisen rationaalisuuden toimintaansa.
Tämän lisäksi hän erottaa kaksi ekologista modernisaatiota kriittisesti
uusintavaa tulkintaa.
Toista tulkintaa hän nimittää teknokraattiseksi projektiksi, j oka kuvaa
ekologista modernisaatiota taloudellisten ja poliittisten eliittien sekä asian
tuntijoiden proj ektiksi. Tämä radikaaliin environmentalismiin noj autuva
näkemys ei pidä mahdollisena institutionaalista oppimista , vaan näkee
ongelman instituutioissa sinänsä ja korostaa kansalaisyhteiskunnan mer
kitystä ongelmien ratkaisussa . Kolmas ekologisen modernisaation tulkin
ta näkee sen kulttuurisena politiikkana, joka liittyy välittömästi Haj erin omaan
konstruktivistiseen näkökulmaan . Siinä hylätään kahden ensimmäisen
tulkinnan j akama realismi ja objektivismi, joiden mukaan on olemassa
j okin annettu ympäristöongelma ja sille ratkaisumallit. Kulttuurisen poli
tiikan tulkintatapa lähtee siitä, että ei ole olemassa yhtä ympäristöongelmaa,
vaan erilaisia tulkintoja ja kertomuslinj oj a. Nämä problematisoivat eri ta
valla fyysisen ja sosiaalisen todellisuu den ominaisuuksia . Ekologinen
modernisaatio on tästä näkökulmasta ymmärrettävissä joukkona kertomus
linjoj a, j oka raj aa keskustelun piiristä toisia yhteiskunnallisia ongelmia ja
nostaa j oitain ongelmia (ympäristöongelmat) sekä eräitä niitä koskevia
toimintamalleja hallitsevaan asemaan. (ks . Hajer 1 99 6 . )
Kulttuurisen politiikan perspektiivistä tärkeää onkin selvittää ekologi
sen modernisaation yhteiskunnallisia , usein tiedostamattomia piilovaiku13

tuksia sekä niitä tuottavia diskurssikoalitioita j a prosessej a . Hajer itse ni
meää nelj ä ekologiseen modernisaatioon kytkeytyvää kehityslinjaa. Niistä
ensimmäinen eli ekologian rationalisaatio liittyy ekologian tunkeutumiseen
eri tahoj en päätöksenteon kentälle . Esimerkkinä hän mainitsee kestävän
kehityksen idean, j oka voi saada kentällä toimivien päätöksentekijöiden
käsissä hyvin erilaisia muotoja.
Toinen kehityslinj a eli ekologian teknistyminen liittyy sen sijaan pyrkimyk
siin yhdistää ympäristönsuoj elu j a teknologiset innovaatiot. Ekologian tek
nistymisen sosiaalinen käyttövoima ei ole peräisin niinkään sen ympäristöä
hyödyttävistä vaikutuksista, vaan se on tulkittavissa prosessiksi, jossa sosi
aaliset ja moraaliset asiat on käännetty markkinatekijöiksi. Ekologian olete
taan muodostavan tulevaisuudessa merkittävät markkinat , jotka yhtiöiden
on vallattava mutta samalla myös konstruoitava mainoskampanjoin j a
teknologisin innovaatioin (ks. Kortelainen & Vepsäläinen tässä teoksessa) .
Kolmas kehityslinj a on sosiaalisen ekologisoituminen. Sillä tarkoitetaan
tapaa, jolla olemassa olevat sosiaaliset proj ektit höystetään ekologialla, mistä
esimerkiksi sopivat vaikkapa eri puolueiden ohj elmat. Haj er näkee muun
muassa Bruntlandin komitean työn teollisen yhteiskunnan sosiaalidemo
kraattisen proj ektin laajentumana, johon on liitetty ekologinen ulottuvuus .
Neljäntenä kehityslinj ana Hajer erottaa ekologian yhteiskunnallistamisen.
Ympäristökysymyksiä pidetään nykyisin yhtenä keskeisimmistä moderni
saatiota kriittisesti arvioivista diskursseista. Ympäristökysymysten yhteis
kunnallistaminen tarkoittaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, demokra
tian, teknologian roolin ja "hyvän" ihminen-luontosuhteen liittymistä
ympäristökysymykseen. Tämä antaa ympäristökeskustelulle suuren po
liittisen merkityksen .

Yhdyskuntarakenteen ekologinen modernisaatio
Ekologisen modernisaation käsitteistöä voidaan käyttää myös tarkastelta
essa yhdyskuntarakenteen ekologisempaa hahmoa koskevia tavoitteita j a
keskustelua. Myös tässä yhteydessä ekologinen modernisaatio o n tulkitta
vissa yhtäältä toimintana ja toisaalta sosiaalisina konstruktioina (diskurs
seina) . Yhdyskunnat ovat fyysisiä kokonaisuuksia, j otka syntyvät tuotan
nollisissa prosesseissa. Niitä kuitenkin tuotetaan sosiaalisissa konstrukti
oissa, kaupunkisuunnittelussa ja -politiikkassa , joissa yhdyskuntien hahmoa
suunnataan ja määritellään. Myös kaupunkipolitiikassa ja yhdyskuntien
suunnittelussa ekologinen modernisaatio on näyttäytynyt vielä enemmän14

kin diskurssien kuin toimenpiteiden tasolla. Kyse on pitkälle määrittelykamp
pailuista, joissa paikannetaan ongelmien lähteitä ja korjaustapoja.
Rakentamisessa j a yhdyskuntarakenteen suunnittelussa j a käytännöissä
on nähtävissä erilaisia vaiheita, j otka liittyvät teollisen yhteiskunnan kehi
tykseen . Pitkään yhdyskuntia koskevaa ympäristöpolitiikkaa on ohj annut
"puhdistus- ja suodatinpolitiikka" . Keskustelun ja toimenpiteiden kohtei
na eivät niinkään ole olleet yhdyskunnissa syntyvien ympäristöhaittoj en
lähteet, vaan ongelmia on ratkaistu ottamalla käyttöön esimerkiksi j äteve
sien puhdistusj ärjestelmiä tai keskittämällä j ätteet niitä varten perustetuille
kaatopaikoille. Toisaalta j atkuvasti kasvavan yksityisautoilun haittoj a on
pyritty hallitsemaan erilaisin teknisin ratkaisuin kuten katalysaattoreilla j a
sähköa u to lla .
Viime aikoina rakentamisessa ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa
on nähtävissä tiettyj ä ekologisen käänteen merkkej ä , kun erilaisia ekologi
sia periaatteita on alettu pohtia syvällisemmin ja soveltaa käytäntöön (ks .
esim . Lahti & Harmaaj ärvi 1 992 ; Hakanen 1 9 93) . On katsottu , että
tulevaisuudessa yhdyskuntarakenteen ja rakentamisen suunnittelussa on
pyrittävä ehkäisemään ekologisten häiriötekij öiden syntymistä eikä vain
lieventämään niiden vaikutusta niin kuin tähän asti .
Yhdyskuntarakenteen ekologiseen uudistamista koskeva kansainvälinen
tutkimus j a keskustelu on ollut vilkasta. Keskustelussa on kehitetty lu
kuisia ekologisemman yhdyskuntarakenteen mallej a . Kompaktin kau
pungin (termiittikeko) mallissa kaupunkikasvu pyritään keskittämään
nykyisten kaupunkiraj oj en sisäpuolelle. On katsottu , että tiheä ja sekoi
tettu yhdyskuntarakenne on energiansäästön kannalta edullinen, koska
matkat lyhenevät ja j oukkoliikenteen mahdollisuudet paranevat . Myös
kompaktin kaupungin tarjoamaa elämänlaatua on pidetty parempana kuin
muiden mahdollisten vaihtoehtoj en . (vrt. Breheny & Rookwood 1 9 93 ,
1 5 5 .) Toisaalta myös markkinarationaliteetti näyttää suosivan nyt tiivisty
mistä, koska j älkiteollinen kehitys on vapauttanut keskusta-alueiden tun
tumasta teollisuuden, varastoinnin ja tavarakuljetusten vaatimia laaj oja maa
alueita, j otka usein sijaitsevat vielä maisemallisesti arvostettujen vesistöjen
äärellä .
Toista äärimmäisyyttä e dustavat monet haj autettua yhdyskuntara
kennetta korostavat mallit. Näiden mallien kannattajat katsovat muun mu
assa , että tietoliikenteen kehittyminen vähentää liikkumistarvetta ja
maataloudelta vapautuvat laaj at alueet mahdollistavat tiiviin yhdyskunta
rakenteen haj ottamisen. Ympäristön katsotaan hyötyvän muun muassa
siksi, että asutuksen haj autuminen laajalle alueelle pienempiin yhdyskuntiin
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mahdollistaa paikallisten energiaresurssien käytön sekä elintarvikkeiden
kasvatuksen ja valmistuksen kotona . (esim. Robertson 1 990.)
Kumpikin pääsuuntauksista on saanut osakseen runsaasti arvostelua.
Kritiikin kärki kohdistuu siihen tosiasiaan, että ne ovat epärealistisia ideaali
mallej a ilman konkreettista kytkentää yhdyskuntien olosuhteisiin j a
yhteiskuntakehityksen realiteetteihin. Kompaktin kaupunkimallin arvosteli
j at ovat pitäneet naiivina aj atusta siitä , että vuosikymmeniä j atkunut kau
punkiseutujen leviäminen voitaisiin yhtäkkiä pysäyttää j a kääntää kehitys
päinvastaiseksi. Hajautettuj en mallien ei niidenkään ole katsottu olevan
sen realistisemmalla pohjalla . Esimerkiksi hajautetun mallin perusargu
menttia liikkumisen vähenemisestä on pidetty epärealistisena, koska se ei
toteudu pelkästään tietoliikenteen ja omavaraistalouden avulla. (ks. Breheny
& Rookwood 1 993 , 1 5 5- 1 5 6; Rådberg 1 994.)

Tiivistäminen ekomodernina politiikkana
Tiivistämisoppi j a sen kannattaj at näyttävät menestyneen tässä, viime kä
dessä diskursiivisessa kamppailussa paremmin. Seuraavassa arvioimme
yhdyskuntarakenteen tiivistämisen opinkappaletta osana ekologisesta
modernisaatiosta käytyä keskustelua, tavallaan sen yhtenä variaationa.
Tiiviistä kaupungista on tullut suunnittelija- ja tutkij apiireissä j opa ihan
ne, j ota ei juuri sovi kyseenalaistaa (Päivänen 1 996 , 24) . Meilläkin tunnet
tuj a ovat muun muassa EU :n ja YK:n piirissä yhdyskuntarakenteen tiivis
tämisen puolesta tehdyt linjaukset (kuten EY:n komission vuonna 1 990
j ulkistama Green Paper on the Urban Environment). Myös ekologisesti kes
tävän kaupunkikehityksen ja -rakenteen yhteyksiä tarkastelevassa tutkimus
kirj allisuudessa tiivistäminen on keskeisessä roolissa. Suuntaus on ollut
esillä myös kriittisessä merkityksessä, joten tiivistämisen ihanne ei kuvaa
enää yksiselitteisesti alan kansainvälistä keskustelua (esim. Anderson ym .
1 99 6 ; Breheny 1 995b) . Tässä voimme nähdä myös selvän rinnastuksen
ekologisen modernisaation konstruktivistiseen tulkintaan.
Ympäristöministeriön valmistelema Suomen kansallinen raportti YK:n
toiseen asuinyhdyskuntakonferenssiin (Habitat II) Istanbulissa 3 .
14 . 6 . 1 996 kirj asi yhdyskuntarakenteen tiivistämisen osaksi Suomen vi
rallista politiikkaa (Ministry of the Environment 1 996) . Tiivistämisen si
jasta suomalaisessa suunnittelukeskustelussa on alettu puhua myös laa
dullisessa merkityksessä yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä (K. Koskiaho
1 997) . Kuten Briitta Koskiaho (l 997b , 29) on todennut, myös eheyttämis-
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puheen taustalla on vanha kahtiajako kompaktiin ja hajautettuun kau
punkiin.
Tiivistämisen perusteluille ovat luonteenomaisia ekologisen moderni
saation keskustelusta tuttu positiivinen summapeli, jossa tiivistämisestä
katsotaan koituvan sekä ympäristöä hyödyttäviä että taloudellisia säästöjä
tuottavia seurauksia. Alunperin tiivistämistä perusteltiin lähinnä yhdyskun
tataloudessa saavutettavien säästöj en näkökulmasta, mutta nyttemmin se
on sulautunut osaksi kaupunkisuunnittelun ekologisen modernisaation dis
kurssia . Yhdyskuntarakenteen keskittämisellä uskotaan vähennettävän
kokonaisliikkuvuutta ja lisättävän julkisen liikenteen osuutta . Näin voi
daan vähentää erityisesti ympäristöä voimakkaasti kuormittavaa yksityis
autoilua . Toissijaisesti tiivistämisellä uskotaan saavutettavan hyötyjä myös
lämmitysenergian kulutuksessa sekä tehokkaan kierrätyksen ja jätehuol
lon järj estämisessä. Näiden toimenpiteiden summana sillä on laskettu
vähennettävän paikallisia ympäristöpäästöj ä sekä saavutettavan huomat
tavia energiankulutuksen säästöj ä . Lisäksi tiivistämisellä voidaan pyrkiä
ohj aamaan asutusta niin, että samalla säästetään virkistäytymisen j a
kaupunkiluonnon kannalta arvokkaita viheralueita.
Yksinkertaisimmillaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä on perustel
tu energiatalouslaskelmilla. Ne ovat perustuneet j oko ideaalimallien mu
kaisiin oletuksiin tai poikkileikkauksenomaisiin vertailuihin. Energia
talou dellisten laskelmien esikuvana on australialaisten Newmanin j a
Kenworthyn ( 1 989) selvitys , jossa vertailtiin eri puolilla maailmaa sijaitse
vien kaupunkien polttoaineen kulutusta ja siihen vaikuttavia maankäyt
töön, liikenteeseen sekä tulo- ja hintatasoon liittyviä tekij öitä . Heidän
perusväitteensä asukastiheyden ja bensiinin kulutuksen välillä havaitusta
selkeästä negatiivisesta riippuvuudesta on ollut esillä myös suomalaisessa
keskustelussa (Lahti & Harmaaj ärvi 1 992 ; Maij ala 1 9 95) .
Newmanin j a Kenworthyn tutkimuksessa vertailtiin yksinkertaisella
korrelaatiotekniikalla maapallon eri osien kaupunkeja. Merkittävimmät erot
bensiinin kulutuksessa ovatkin eri maanosien välillä, minkä voi arvella
j ohtuvat myös syvemmistä kulttuurisista merkityksistä kuin maankäytön
hajautuneisuudesta. Hajautuneiden amerikkalaisten ja tiiviiden itäisten
kaupunkien välimaastoon asettuvien länsieurooppalaisten kaupunkien
j oukossa energiankulutuksen ja asukastiheyden välillä ei ollut havaittavis
sa mitään merkittävää yhteyttä . Kansallisessa Habitat II -raportissa alku
peräiseen kuvioon on sijoitettu myös eräitä suomalaisia kaupunkej a , vaik
ka pienten suomalaisten kaupunkien vertailu maailman suurkaupunkei
hin ei ole kovinkaan mielekästä (ks . Vartiainen 1 998) .
17

Uudemmasta tutkimuksesta löytyy metodologisesti hienostuneempia
lähestymistapoj a , j oissa on tarkennettu riippumattomien muuttuj ien väli
siä yhteyksiä ja tarkasteltu kaupunkirakennetta monitasoisesti. Esimerk
kinä niistä ovat Suomessakin tutun norj alaisen Peter N�ssin tutkimukset,
j otka ovat j ääneet kuitenkin melko vähälle huomiolle angloamerikkalaisten
kirj oittajien hallitsemassa kansainvälisessä keskustelussa (ks . N�ss ym .
1 995) . Hänen mukaansa yksittäisen kaupungin tasolla liikenteen kulutus
on vähäisintä tiiviissä rakentamisessa. Aluetasolla haj auttaminen voi olla
kuitenkin edullisempaa, koska tällöin yksittäisen kaupungin sisäinen lii
kenne pysyy mittasuhteiltaan optimaalisena. (N�ss 1 994, 2 0 . ) Tämä näyt
täisi tukevan myös suomalaisessa suunnittelukeskustelussa esillä ollutta
aj atusta pienehköj en, mutta tiiviiden kaupunkien tai niiden osien muo
dostamasta helminauhamaisesta ja tehokkaiden raideyhteyksien yhdis
tämästä kaupunkirakenteesta, j ossa turvataan riittävä viheralueiden ver
kosto (esim. Soininvaara 1 99 5 ; Ympäristöministeriö 1 995) .
Myös tiivistämisopin keskeisen kriitikon, Michael Brehenyn oma ihanne
kaupunki perustuu tiivistämisen j a haj autumisen yhdistelmään. Hän on
luonnostellut yhdessä käytännön suunnittelijana pitkään toimineen Ralph
Rookwoodin kanssa "sosiaalisen kaupunkiseudun" mallin, j ota on laajalti
referoitu myös suomalaisessa keskustelussa (esim. Maij ala 1 995 ; Lahti ym .
1 99 7) . 'Sosiaalisen kaupunkiseudun' mallissa hyväksytään kohtuullinen
hajakeskittyminen, vaikka yhdyskuntapolitiikan yleisenä päämääränä on
kin liikkuvuuden minimointi.
Peter Hallin ( 1 99 6 , 4 1 3) mukaan alan tutkij oiden piirissä vallitsee jopa
epätavallinen yksimielisyys siitä , että ekologisesti kestävän kehityksen tu
lisi perustua tiiviisiin, mutta melko pieniin asutusyksiköihin , j oissa on
mahdollista yhdistää työ ja asuminen ja jotka ryhmittyvät hyvien julkisten
liikenneyhteyksien varrelle . Kuten Hall huomauttaa , tämä yksimielisyys ei
ole kuitenkaan mitenkään uutta . Hän nostaa esiin yhtäältä Ebenezer Ho
wardin puutarhakaupunki-idean ja toisaalta Tukholman kaupunkisuun
nittelun periaatteet jo 195 0-luvulta.
Näiden monitasoisten ja moniulotteisten visioiden ongelmana on nii
den perustuminen Hallin esiin nostamaan, modernistisen suunnittelu
käsityksen utopistiseen perinteeseen. Keskustelu liikkuu siten ihanne
kuvissa ei reaalimaailman tulkinnoissa. Neitseellinen tiivistämisoppi voi
politisoituessaan kääntyä omia tavoitteitaan vastaan. Sitä voidaan käyttää
- kuten aikanaan puutarhakaupungin ideaa - sosiaalisesti hyväksyttynä
perusteluna monille kaupunkiuudistuksen j ulkituomattomille tavoitteille
(vrt. Bourne 1 996a , 1 3) . Esimerkiksi hyvin sijaitsevien ja maisemallisesti
18

arvokkaiden viher- tai ranta-alueiden käyttöönoton tosiasiallisena tavoit
teena voi tiivistämisen sijasta olla ajankohtaisesta kaupunkikilpailun opis
ta lähtevä pyrkimys korkealuokkaisten asuma-alueiden rakentamiseen .
Samoin puutalokaupunkien hävittämistä voidaan perustella kaupunkira
kenteen tiivistämisen tarpeella , vaikka julkituomattomana kehityskulkuna
olisi gentrifihaatio, jossa hyvin toimeentulevat sosiaaliset ryhmät syrj äyttävät
alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat asukkaat (ks. Jauhiainen 1 99 7) .
Vaikka haj autumisen tietyt kustannusvaikutukset ceteris paribus olisi
vatkin ilmeisiä , niin tiivistämispolitiikan sosiaaliset hyödyt ovat kyseen
alaisia. Brehenyn (esim. l 995a) mukaan radikaalilla tiivistämispolitiikalla
saavutettavat vähäiset hyödyt voidaan saavuttaa suhteellisen helposti j a
nopeasti muilla keinoilla kuten polttoaineveron korotuksella tai kulku
välineiden polttoaineenkulutukseen ja päästöihin vaikuttavilla teknisillä
innovaatioilla. Toinen alan keskustelussa keskeinen brittimaantieteilij ä
Susan Owens ( 1 995) on kuitenkin kritisoinut Brehenyä tiivistämisargu
mentin karikatyyrin esittämisestä . Juuri tuo karikatyyri on helppo osoittaa
virheelliseksi. Owensin ( 1 995 , 383) mukaan relevantti kysymys ei ole
kaan se, saavutetaanko tiiviissä kaupungissa energiasäästöjä, vaan yhtäältä
millainen kehityskuva ja liikkuvuus on toivottavaa ja kestävää, ja toisaalta
millaisilla politiikan eri lohkoj en ja keinoj en j oustavilla yhdistelmillä tämä
päämäärä parhaiten saavutetaan . Siten keskustelun tulisi siirtyä maankäy
tön suunnittelun teknisluonteisista ratkaisuista kaupunkipolitiikan raken
teisiin ja käytäntöihin.
Asetelmaa voidaan havainnollistaa Hollannin kaupungistuneen ydin
alueen - Randstadin - tapauksella . Randstadin suunnittelua aina 1 9 60-lu
vulta lähtien voidaan pitää yhtenä kunnianhimoisimmista kompaktin kau
pungin ideaa toteuttaneista suunnittelutapauksista . Sen pyrkimyksenä oli
( 1) säilyttää alueen sisään j äävä maatalous- ja viheralue, (2) kehittää hen
kilöautolle vaihtoehtoisia liikkumistapoj a ja (3) vähentää haj autumisesta
vanhoille keskuskaupungeille aiheutuvia haittoja.
Dielemanin ( 1 997) mukaan Randstadin tiivistämispolitiikan saavutuk
set voidaan arvioi da todellisuudessa palj on vähäisemmiksi kuin mitä
suunnittelukeskustelussa on annettu ymmärtää. Ainakaan sitä ei ole syytä
yleistää paikastaan ja ajastaan irralleen . Dielemanin mukaan osittaisen
onnistumisen perustana on ollut paitsi Hollannin kehittynyt suunnittelu
perinne , myös keskushallinnon vahva ohj ausvalta. Koska kunnilla ei ole
Hollannissa verotusoikeutta , niin valtiolla on siellä merkittävä strateginen
suunnitteluvalta myös paikallistasolla . Toisaalta valtio on pystynyt ohj aa
maan Hollannissa asuntotuotannon sij oittumista , koska sosiaalisen asun19

totuotannon merkitys on ollut maassa poikkeuksellisen huomattava. Vii
me aikoina keskitetyn asuntotuotannon j a maapolitiikan ohj aamisedel
lytykset ovat kuitenkin heikentyneet myös Hollannissa merkittävästi.

Kaupunkikehityksen myöhäismoderni konteksti:
ekologisesta refleksiiviseen modernisaatioon
Tiivistämisoppi ja usein myös sen vastakritiikki perustuvat yhä paljolti
varhaisen teollisen ja kaupungistuneen yhteiskunnan käyttäytymismalleille .
Kuten Bourne (l 996a, 3) on korostanut, kaupunkikäsityksemme ja niihin
liittyvät yleistykset, teoriat ja suunnittelustrategiat ovat aina normatiivisia
ja tilannesidonnaisia . Hänen mukaansa tutkimusta ja tiedotusvälineitä
hallitsevat yhä käsitykset, jotka poikkeavat ratkaisevasti tämän hetken
kaupunkikehityksen ja j okapäiväisen kaupunkielämämme realiteeteista .
Tiivistämiskeskustelun perusolettamuksina ovat näkemys yksikeskuk
sisesta kaupunkirakenteesta j a aj atus yhdyskunnasta j onain fyysisen suun
nittelun avulla hallittavissa olevana kokonaisuuten a . Modernistiseen
suunnittelukäsitykseen sisältyy toki aj atus erilaisista alakeskuksista, mikä
onkin otettu huomioon useissa tiivistämisen ja haj autumisen yhdistelmiin
perustuvissa kaupunkirakennemalleissa. Tiivistämisen dynamiikkaa
jäsentävä kaupunkikehityksen vaihemalli tukeutuu kuitenkin yksikeskuk
sisen kaupunkirakenteen malliin. Vaihemallin mukaan olemme siirtymäs
sä vastakaupungistumisesta jälleenkaupungistumiseen, mikä näyttäisi suo
sivan tiiviimpää kaupunkirakennetta ja ennen muuta kaupunkikeskusto
j en elpymistä . Vaihemallin oletus 'j älleenkaupungistumisesta' p erustuu
kuitenkin pikemminkin normatiivisiin oletuksiin kuin reaalisten muutos
prosessien analyysiin (kritiikistä ks . esim. Nyström 1 992 ja Bourne l 996b) .
Haj autumista ilmentävä 'vastakaupungistuminen' taas voi ilmentää joho
paikallista haj autumista tai alueellista haj akeskittymistä (ks . Vartiainen
1 989) . Näillä kahdella kehityskululla on varsin erilainen merkityssisältö
tiivistämisargumentaation näkökulmasta.
Vaihemallia hedelmällisempänä lähtökohtana voidaan pitää aj atusta eri
laisten muutosprosessien rinnakkaisuudesta ja kerrostuneisuudesta . Aj al
lisesti vaihtelevat muutosprosessit kohdentuvat yhteiskunnan rakennemuu
toksen myötä eri tavoin eri paikkakunnille ja ne eriytyvät myös eri sosiaa
li- ja elinvaiheryhmien mukaisesti . Tätä ajatusmallia voidaan hahmottaa
Suomen tapauksessa kuvan 1 avulla .
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Kuva 1. Yhdyshuntajärjestelmän muutosta hu vaava malli (Vartiainen 199 7a)

Mallin mukaan seutuistumisen suuntainen kehityskulku on ollut viime
vuosikymmenten aikana maassamme hallitseva, vaikkakaan ei ainoa
yhdyskuntajärj estelmän muutoksen kehityskulku . Siksi myös tämän teok
sen polttopisteessä ovat yksittäisten kaupunkikuntien tai taaj amien sij asta
toiminnalliset kaupunkiseudut. Myös seutuistumisen muoto on muuttu
va . Etenkin nuoria lapsiperheitä koskenut paikallinen hajautumisprosessi
hidastui laman aikana, kun taas keskuskaupungit saivat runsaasti uusia
muuttajia . Olisi kuitenkin ennenaikaista tulkita , että uusmuuttajat ovat
pääsääntöisesti 'j älleenkaupungistumisen' ideaalin mukaisia urbaanej a ,
hyvin toimeentulevia ryhmiä. Pikemminkin h e ovat opiskelun, lyhytkes
toisten työsuhteiden ja työttömyyden kiertokulussa eläviä nuoria (Vartiai
nen 1 99 7c) .
Suuremmissa kaupungeissa on j älleen nähtävissä uusia yhdyskuntara
kenteen hajautumisen merkkej ä (Vartiainen 1 998) . Seutuistumisen sij asta
uuden kaupunkikehityksen spatiaalisena muotona voi ollakin eri kaupunki
seutuja yhdistävä kaupunkiverkostoituminen (vrt. Haami & Vartiainen
1 996) . Suomessa tämä näkyy lähinnä Helsingin ja siitä hieman kauempa
na sijaitsevien, alunperin varsin itsellisten kaupunkien - kuten Karjaan,
Lohj an, Hyvinkään, Riihimäen tai Porvoon - välisissä toiminnallisissa
linkeissä. Myöhäismodernissa yhdyskuntarakenteessa tämä keskustan ja
alakeskusten muodostama hierarkkinen rakenne eli paihhojen tila menet
tää merkitystään. Entistä hallitsevammiksi tilallisten suhteiden määrittäjiksi
nousee erilaisten virtarakenteiden luonnehtima virtojen tila (ks . Castells
1 99 6 ; Vartiainen 1 99 7b) . Kaupunkielämämme uudet keskukset sij aitse21

vat näiden seudullisten ja yhä useammin yliseudullisten virtoj en solmu
paikoissa. Voimakkaasti kaupungistuneilla alueilla myös perinteiset yksit
täiset kaupungit j äävät yliseudullisten virtarakenteiden varjoon. Bournen
(l 996b, 700- 70 1) mukaan monikeskeisessä kaupunkirakenteessa juuri
erilaiset vaihtoehtoiset riippuvuussuhteet tekevät tiivistämisen tavoittees
ta erityisen kompleksisen.
Oleellista ei ole kuitenkaan pelkkä uusi spatiaalinen muoto . Kaupunki
verkostoituminen tarjoaa mahdollisuuksia sekä tehokkaan joukkoliikenteen
varaan rakentuvalle helminauhamaiselle yhdyskuntarakenteelle että yhä
voimistuvan yksityisautoilun varaan rakentuvalle mallille moottoriteineen
ja niiden solmukohtiin rakentuvine ostoskeskuk-sineen. Myös tiiviiden
kaupunkikeskustoj en tai helminauhamaisen rakenteen ytimenä olevien
puutarhakaupunkien uusiksi asukkaiksi haviteltuj en ryhmien - kuten niin
sanottuj en osaavien ammattilaisten - liikkuminen tapahtuu entistä laa
j emmilla päivittäisalueilla Qessen 1 996, 1 0) . Tiivistäminen voikin onnis
tua vain mikäli siihen liittyy toimintoj en sekoittaminen. Jessenin mukaan
sekoittamisen liikkuvuutta vähentävistä vaikutuksista on olemassa kui
tenkin vain vähän empiiristä näyttöä - myös alueilla , j oissa se on ollut
tietoinen päämäärä. Päivittäisalueemme kokonaisuudessa työpaikan lähei
syys on vain yksi asuinpaikan valinnan peruste ja kahden työssäkävijän
kotitaloudessa valinta on vielä kahden kauppa. Sekoittamisella on lisäksi
vain vähäistä vaikutusta yhä merkittävämpään vapaa-aj an liikkuvuuteen
(vrt . myös Anderson ym. 1 99 6 , 2 3 ) .
Modernistinen suunnittelukäsitys perustuu julkisen vallan hierarkkiseen
j a muodolliseen maankäytön kontrolliin. Modernistisen j ärj estyksen
purkautuessa myös perinteinen suunnittelu on menettänyt relevanssiaan
(taulukko 1 ) . Kuten Bourne ( 1 996a, 1 4) korostaa, uusi säätelykulttuuri ei
merkitse varsinaisesti säätelyn heikkenemistä, vaan sen uutta muotoa. Uusi
säätelykulttuuri vaatii ilmiselvästi myös uudenlaista suunnittelukäsitystä,
joka lähtee pikemminkin monitasoisesti ja -j ännitteisesti määrittyvän yh
teiskunnan rakenteistumisesta j a eri toimijoiden välisten suhteiden hallin
nasta kuin perinteisestä maankäytön kontrollista (ks . Healeyn 1 99 7 ; vrt.
myös Vartiainen 1 996) .

Monipuolisempaan tulkintaan
Oleellista tiivistämiskeskustelussa ei olekaan tiivistämisen puolesta tai vas
taan esitetyt laskelmat, vaan tiivistämisen sosiaalinen merkityssisältö . Se
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Taulukko 1. Siirtymiä kohti uutta urbaania säätelykulttuuria (Baume l996a, Tahle 7)

voidaan ymmärtää yrityksenä ratkoa teollisen j a kaupungistuneen yhteis
kunnan (myös yhdyskuntarakenteen) tuottamia ympäristöongelmia tämän
omissa rajoissa. Tiivistämisopissa ei kyseenalaisteta vallitsevia yhteiskun
nallisia rakenteita tai kaupunkien kasvua; päinvastoin kasvua pyritään
suuntaamaan haluttuun suuntaan. Tärkeänä liikkeelle panevana voimana
ja motivoivana tekij änä tiivistämisessäkin on luonnonvaroj en ja energian
tehokkaampi käyttö , j oka tuottaa sekä ekologisia että taloudellisia hyötyjä.
Hyötyjen toteutuminen perustuu teknisiin innovaatioihin j a menettely
tapoihin liittyviin uudistuksiin, j otka toimivat samalla myös uuden talou
dellisen kasvun käyttövoimana . Yhdyskuntarakenteellisen modernisaation
keinot voi daan löytää esimerkiksi uusista täydennysrakentamisen tai
liikenneteknologian sovelluksista.
Yhteiskuntateoreettisena aj attelumallina ekologinen modernisaatio johtaa
asetelmiin, j oissa väistämättä koetellaan myös modernin politiikan raj oj a .
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Siksi sen rinnalle on nousemassa refleksiivisen modernisaation idea, jota
on tarkasteltu myös suunnittelukeskustelun yhteydessä (ks . Sairinen 1 99 5 ;
Blowers 1 99 7) . Ympäristökeskustelussa refleksiiviseen modernisaatioon
liittyy meilläkin laaj alti tunnettu riskiyhteiskunnan teoria , mutta sitä
yleisemmässä merkityksessä refleksiivinen modernisaatio voidaan ymmär
tää myöhäismodernin yhteiskunnan tulkintakehyksenä . Esimerkiksi yksi
ekologisen modernisaation teorian kehittäjistä Gert Spaargaren ( 1 997)
kaipaa nyttemmin toimij alähtöistä kulutuksen ja elämäntavan prosessia
reflektoivaa lähestymistapaa vastakohtana ekologisen modernisaation usein
varsin deterministiselle ja tuotantokeskeiselle tarkastelutavalle . Maarten
Haj er ( 1 996) vuorostaan näkee ekologisen modernisaation tai pikemmin
kin sen kritiikin hedelmällisimmillään kulttuurisena politiikkana. Kogni
tiiviseen re fleksiivisyyteen, argumentaatioon j a sop imuksellisuuteen
viitatessaan myös Haj er tulee teemoihin, j otka ovat keskeisiä myöhäis
modernistisen yhteissuunnittelun ideassa (vrt. Healey 1 997).
Myöhäismodernissa tilanteessa kaupunkiseutujen ekologisen moderni
saation tarkastelussa olisi otettava huomioon paikallisen ja globaalin uu
denlainen suhde . Tiivistämiskeskustelu on lähtenyt korostuneesti kansal
listen rakenteiden ja säätelyn näkökulmasta kuten pohdintana Suomen
kansantalouden kannalta toivottavasta yhdyskuntarakenteesta . Myöhäis
modernissa tilanteessa korostuvat kuitenkin erilaisista toimij oiden intres
seistä ja niiden paikallisesta hallinnasta lähtevät haasteet. Näitä yhdyskunta
rakennetta muovaavia tekijöitä tulee tarkastella monitasoista, usein globaalia
rakentumista ja virtarakenteita vasten. (Blowers 1 997, 865-866.)
Tiivistämiskeskustelussa ei olla myöskään pohdittu lähimainkaan riit
tävästi ympäristömyötäisen kehityksen institutionaalisia ehtoj a . Monet
kriitikot ovat suhtautuneet varsin skeptisesti mahdollisuuteen estää
haj autumiskehitystä . 'Vastakaupungistumisen' on voitu aj atella heij asta
van yksinkertaisesti asukkaiden preferenssej ä (Breheny 1 9 9 5b , 9 1 ) .
Brehenyn poleemista näkemystä suvereeneista kuluttajista voi kuitenkin
pitää yksipuolisena vaikkakin myöhäismodernissa tilanteessa entistä
aj ankohtaisemman yksilöllistymistendenssin mukaisena tulkintana (vrt.
Owens 1 995 , 383) . Vastaavasti rakenteellisia tekij öitä korostava näkökul
ma johtaa helposti skeptisiin tulkintoihin kaupunkiuudistuksen kollektii
vise n säätelyn mahdollisuuksista (vr t . esim . ] essen 1 9 96 , 1 4- 1 6) .
Myöhäismodernin suunnittelun haasteena onkin kehittää aivan uusia in
stitutionaalisia muotoj a , j oilla voidaan vaiku ttaa esimerkiksi maa
politiikkaan, kiinteistöbisnekseen , liikennepolitiikkaan.
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Tämän päivän suunnittelukeskustelua leimaa hämmennys siitä , miksi
yhdyskuntarakennetta muovaavat keskeiset toimijat, kuten asukkaat ja
kaupan keskusliikkeet, eivät toimi rationaalisesti eli tässä tapauksessa
tiivistämisopin mukaisesti . Myöhäismodernissa tilanteessa kysymys yh
dyskuntarakenteen tiivistämisestä ei voi kuitenkaan avautua enää mielek
käästi j onain teknisenä, ylhäältä päin annettuna rationaliteettina. Suunnit
telun tulisi kohdata entistä välittömämmin nuo eri toimij at ja heidän keskenään ristiriitaiset - intressinsä . Ilman uudenlaisia sopimuksellisia
mekanismej a erilaiset toimij at ja heidän intressinsä j outuvat väistämättä
törmäyskurssille , jossa tappiolle j äävät heikot väestöryhmät ja usein myös
suunnittelij at omine ihanteineen .
Tiivistämiskeskustelu on etääntynyt yhdyskuntien yhteiskunnallisesta
olosuhteista ja hallintakäytännöistä . Sitä on hallinnut tekninen, lähinnä
energiavirtoja ja maankäyttöä pohtiva lähestymistapa . Lisäksi perinteisen
fyysisen suunnittelun näkökulma on tavallaan epäpolitisoinut koko kysy
myksen. Siksi pyrimme tarkastelemaan tässä teoksessa myös luonnon so
siaalista merkitystä j a yhdyskuntarakenteen yhteyttä sosiaaliseen oikeu
denmukaisuuteen. Tarkastelun kohteena ovat myös paikallinen hallinta j a
demokratia, joissa tiivistäminen saa lopulta konkreetin muotonsa .

Teoksen näkökulmat
Tämän kirjan tavoitteena on päästä kaupunkiseutujen ekologisen moderni
saation entistä monipuolisempaan tulkintaan. Esiteltävät tutkimukset eivät
ole lähteneet liikkeelle ideaalimalleista ja niiden oikeaksi tai vääräksi osoit
tamisesta . Lähtökohtanamme on ollut tarkastella yhdyskuntarakenteessa
tapahtuvia ja yhdyskuntarakennetta tuottavia käytäntöjä, jotka eivät tarkoi
ta pelkästään toimintaa vaan myös diskurssiivisia käytäntöjä. Kaupunki
seutuj en ekologisessa modernisaatiossa on kyse paljosta muustakin kuin
teknisestä tiiviyden tai haj autuneisuuden asteesta . Yhdyskunnat eivät koostu
vain fyysisiä rakennuksia , teistä ja viheralueista, vaan siellä asuvat, toimivat
ja niitä suunnittelevat ihmiset tekevät niistä eläviä yhdyskuntia .
Kaupunkien yhteiskunnallisen luonteen vuoksi on paneuduttava laa
jaan kirjoon sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä . Yhdyskuntarakenteen
ekologisessa modernisaatiossa keskeisessä asemassa ovat paikallinen hal
linto ja suunnittelu , joita tarkastellaan jossain muodossa kaikissa artikke
leissa. Lisäksi on tarkasteltava yhdyskunnissa asuvien ihmisten elämänta
poja ja kokemuksia , toimij oiden valtasuhteita , paikallista ympäristö25

keskustelua ja tuotannon ympäristösuhdetta. Nämä kysymykset ovat kes
keisellä sij alla tämän teoksen sivuilla.
Artikkeleista kaksi ensimmäistä lähestyy ekologista modernisaatiota
paikkakakuntien pitkässä historiallisessa kehityksessä muotoutuneiden
yhteiskunnallisten olosuhteiden näkökulmasta. N iissä tarkastellaan hal
linnon , talouselämän ja erilaisten kansalaisryhmien uudenlaisia liittoutu
mia , j oilla ekomodernin vaiheen haasteisiin on pyritty vastaamaan paikal
lisella tasolla . Jarmo Kortelaisen ja Mia Vepsäläisen artikkeli käsittelee paikal
listen hallintatapojen ekologista modernisaatiota suomalaisessa teollisuus
kaupungissa Varkaudessa . Metsäteollisuusyhtiön ja kaupungin hallitsema
hallintatapa sekä paikkakunnalle muodostunut industrialistinen ympäris
töorientaatio (ks. Konttinen & Litmanen 1 99 6 , 3-6) pitivät pitkään ympä
ristökysymykset poissa julkisesta keskustelusta . Sitäkin nopeampi oli muu
tos, kun ympäristötietoisuuden kasvu ulotti vaikutuksensa Varkauteenkin.
Hallintatapojen ja ympäristöorientaation paikallista murrosta kuvataan kir
joituksessa käsitteellä ympäristökäänne.
Lainsäädännölliset muutokset j a talouden globalisoituvat prosessit siir
tävät suunnitteluvastuuta yhä enemmän paikalliselle tasolle . Ari Hynysen
artikkelissa tarkastellaan sitä , miten paikalliset talouselämän ja hallinnon
toimijat sekä kansalaiset sovittelevat intressejään suunnitteluprosesseissa.
Kirjoituksen keskeisiä kysymyksiä ovat, riittääkö kaupunkiseudulla sijait
sevan maaseutukunnan paikallinen potentiaali ja miten luonto tulee
edustettua uusissa ekomoderneissa suunnittelukäytännöissä. Artikkeli
perustuu Liperin kunnassa toteu tettuihin tapaustutkimuksiin , j oissa
ekomodernisoituvan maatalouden, yrityselämän, hallinnon ja ympäristö
tietoisen kansalaistoiminnan väliset j ännitteet haastavat perinteisen hal
linnan ja suunnittelun.
Kahdessa seuraavassa artikkelissa tarkastellaan suunnittelua ja urbani
soitumista kauan suunnanneen funktionalistisen ideaalin vaihtumista
uudenlaisiin, ekomoderneihin malleihin. Pertti Rannihho tarkastelee Ilo
mantsin kuntakeskuksen rakennetun ympäristön muottoutumista ja sii
hen liittyneitä ristiriitoja. Ympäristö sai uuden merkityksen , kun hyvin
vointivaltion kasvun mukanaan tuomat palveluluokat haastoivat perintei
sen maaseutuväestön edustaman ympäristöorientaation. Seurauksena on
ekologisen modernisaation läpimurto , j oka näkyi muutoksina sekä
suunnittelukäytännöissä että rakennetussa ympäristössä
Eräs funktionalistisen suunnittelukäsityksen hedelmä ja keskeinen suo
malaisen kaupunkirakenteen ominaispiirre ovat 1 960- ja 70-luvuilla ra
kennetut lähiöt . 1 990-luvulla ne tulivat vaiheeseen , j ossa niitä alettiin
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uudistaa ja peruskorjata erilaisissa proj ekteissa . Tärkein näistä on ollut
valtakunnallinen lähiöiden perusparannusproj ekti , jota käsitellään Mervi
Johanna Hiltusen artikkelissa. Lähiöuudistusta tarkastellaan keskeisenä osana
vuosituhannen taitteen kaupunkiuudistusta, j oka on saanut vivahteita eko
logisen modernisaation prosesseista . Vaasan Ristinummen ja joensuun
Rantakylän lähiöuudistusproj ektien valossa artikkelissa pohditaan lähiöi
den ekologisen modernisaation sisältöä ja mahdollisuuksia.
Seuraavat kaksi artikkelia vievät tarkastelun ylipaikallisen ekomodernin
ideaalin ja paikallisesti eletyn elämän kohtaamattomuuden pohdintaan.
Satu Huttusen artikkeli käsittelee Joensuun kaupunkiseutua ja siellä ilme
neviä ekomodernin suunnittelun esteitä ja mahdollisuuksia. Tarkastelun
kohteena on erityisesti ekologisen modernisaation kapasiteetti , j olla tar
koitetaan kuntien erilaisia valmiuksia vastata yhdyskuntasuunnittelun
uusiin haasteisiin. Artikkelissa arvioidaan sitä , antaako kaupunkiseudun
kuntien välinen yhteistyö mahdollisuuksia kuntien ekologisen moderni
saation kapasiteetin lisäämiseen. Erääksi uusien tavoitteiden esteeksi nou
sevat kuntien ristiriitaiset intressit ja tavoitteet, j otka estävät toteuttamasta
yleisesti ja periaatteellisesti hyväksyttyj ä ekologisia tavoitteita.
Kaupunkisuunnittelun keskeiseksi ongelmaksi on noussut se, että suun
nitelmat eivät tavoita asukkaiden tarpeita ja kokemusmaailmaa. Anne Vir
tanen tarkastelee kahta kaupungin ekologisen modernisaation toteutumis
tapaa Turusta keräämänsä aineiston valossa . Ensinnäkin tarkastelun koh
teena ovat kaupunkipolitiikan yleiset kehittämistavoitteet ja maankäytön
suunnittelu , j otka ohjaavat fyysisen ympäristön ekologista modernisaati
ota . Toiseksi selvitetään asukkaiden elettyä ekologisuutta , jolla tarkoite
taan elämäntapoj en valintoj a sekä uudistuvien kaupunkiympäristöj en
mukanaan tuomia muutoksia asukkaiden kokemana . Artikkeli osoittaa,
kuinka vaikeaa on näiden kahden elementin yhdistäminen. Esimerkiksi
kaupunkirakenteen tiivistäminen saa suunnittelij an ja asukkaan tulkin
noissa aivan erilaisia merkityksiä.
Teoksen päättää Terttu Pakarisen artikkeli, jossa tiivistetään muissa kir
j oituksissa esille nostettuj a tuloksia sekä kytketään ne uusimpaan kau
punkien suunnittelua ja päätöksentekoa koskevaan keskusteluun. Siinä
mietitään sitä , millaisia edellytyksiä paikkakunnittain vaihteleva hallinta
tapa antaa ekomodernin käänteen toteutumiselle . Toisaalta artikkelissa
tarkastellaan myös sitä , millä tavalla hallintatapa estää uudenlaisen ympä
ristöpolitiikan omaksumista. Pakarisen mukaan on ilmeistä, että avoimempi
hallintatapa tuottaa merkittävämpiä ekomoderneja käänteitä. jos halutaan
j otain uutta aikaan, on perinteiseen hallintoon noj autuvan lähestymista27

van sij asta siirryttävä avoimepiin liittoihin. Nämä uudet , ekomodernit lii
tot avautuvat yhtäältä talouselämään ja toisaalta kansalaisyhteiskuntaan,
missä ekologinen, taloudellinen ja poliittinen sekoittuvat uudella tavalla.
Ekologisen modernisaation käsite on herättänyt vilkasta keskustelua
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piirissä. Kapeimmillaan kä
sitteen voin rajata koskemaan tuotantoa ja sen muutoksia, mutta laajim
millaan sillä on viitattu lähes kaikkeen viimeaikaiseen ympäristökeskus
teluun ja -suojeluun. Myös tähän teokseen kirjoittaneet tutkij at ovat tul
kinneet käsitettä hieman eri tavalla , toiset väljemmin ja toiset tiukemmin
rajaten . Ekologisen modernisaation synonyymikäsitteenä on lisäksi käy
tetty ekomodernia useimmissa artikkeleissa .
Yhteistä kaikille artikkeleille on se, että niissä on irtauduttu puhtaasti
teolliseen tuotantoon keskittyvästä ekologisen modernisaation tulkinnas
ta . Yhdyskunnat j a kaupunkiseudut ovat enemmänkin tarkastelun koh
teena rakennetun ympäristön tuottamisen ja kulutuksen sekä niiden ohj aus
mekanismien näkökulmasta. Kulutuksen näkökulma on saanut vankempaa
jalan sij aa myös ekologisen modernisaation teoretisoinneissa (ks . Spaargaren
1 99 7) . Uutta tässä kokoelmassa on nimenomaan rakennetun ympäristön
- tai voisimme sanoa: yhdyskuntien - tuottamisen ja asumisen näkökulmien
liittäminen ekomoderniin käänteeseen.
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II
TAL OUDEN
YMPÄRISTÖ SUHTEEN
MURROS

] armo Kortelainen & Mia Vepsäläinen
TEOLLISUUSKAUPUN GIN EKOLOGINEN
MODERNISAATIO

T me vuosikymmeninä . Pitkään niitä pidettiin teollisen yhteiskunnan
eollisuuskaupungit ovat joutuneet suurten muutosten pyörteisiin vii

moottoreina ja hyvinvoinnin tuottajina . Niitä leimasivat kasvu ja kukois
tus. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana kuva on monelta osin muren
tunut. Savupiippu teollisuuden kasvu on kohdannut omat rajansa, kun kiris
tynyt kilpailu j a tuotantoteknologian kehitys ovat tehostaneet tuotantoa ja
vähentäneet työvoiman tarvetta. Deindustrialisaation nimellä tunnettu pro
sessi on tuonut supistumisen ongelmat moniin aiemmin kukoistaneisiin
teollisuuskeskuksiin.
Toinen tärkeä muutos on ollut ympäristökysymysten kärjistyminen.
Teollisuuskaupungit ovat paikkoja, joissa teollisuuden ympäristöongelmia
tuotetaan. Yleisen ympäristötietoisuuden kasvaessa ympäristöaktivistien,
ympäristöviranomaisten ja ympäristötietoisten kuluttajien kritiikki on ulot
tunut teollisuuskaupunkeihinkin. Tehtaissa tapahtuneet ympäristönsuo
jeluun kytkeytyvät muutokset ovat vaikuttaneet myös tehdasyhdyskuntien
elämänmenoon. Ympäristökysymykset ovat pakottaneet yritykset ottamaan
huomioon tehtaan aitoj en ulkopuolelle jäävän ympäristön ja lähialueiden
asukkaiden mielipiteet. Voimme puhua teollisuuskaupungin ekologisesta
modernisaatiosta . (ks . Kortelainen 1 99 6 , 93- 1 3 6 . )
Tutkimuskohteemme Varkaus on tyypillinen teollisuuskaupunki. Se on
alunperin rakentunut yhden yrityksen varaan, ja sen elinkeinoelämää on
hallinnut pitkään metsäteollisuus. Teollisen yhdyskunnan historia ulottuu
vuonna 1 8 1 5 tapahtuneeseen rautaruukin perustamiseen. Ruukkiaika päät
tyi 1 900-luvun alussa, j olloin tehtaat siirtyivät A. Ahlström Oy: n omistuk-
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seen. Yhtiö rakensi sinne nopeaan tahtiin paperitehtaan, sellutehtaan, sa
han ja vaneritehtaan , jolloin vanha ruukkiyhdyskunta muuttui metsäteol
lisuuden keskukseksi. Kunnallisen itsenäisyyden Varkaus sai vuonna 1 92 9
muuttuen kauppalaksi . Yhtiön rooli yhdyskunnassa asuntojen j a palvelui
den tarj oaj ana oli aiemmin vahva . Viime vuosikymmeninä yhtiö on pit
källe luopunut yhdyskuntaa koskevista velvoitteistaan. Vuonna 1 986 Ahl
ström myi Varkauden metsäteollisuutensa Enso-Gutzeitille , mikä merkitsi
"Römmin kaupungin" loppua. Teollisuus on monipuolistunut ja säilyttä
nyt vahvan asemansa kaupungissa . Vielä vuonna 1 995 teollisuuden palve
luksessa toimii 3 7 prosenttia Varkauden työvoimasta (Tilastokeskus 1 998) .
Vaikka Varkaus ei ole j outunut ympäristökamppailujen kohteeksi niin
kuin useat muut suomalaiset teollisuusyhdyskunnat, ovat ympäristökysy
mykset tulleet sielläkin aj ankohtaisiksi. Tämä on merkinnyt ekologiseksi
mo dernisaatioksi kutsumaamme muutosta paikallisessa ympäristö 
orientaatiossa. Ympäristöorientaatiolla tarkoitetaan paikkakunnalla ympä
ristölle annettuj a merkityksiä , j oissa korostuvat yhteisön toiminnassa j oh
tavan aseman saaneet tulkinnat. Niihin vaikuttavat yhteisön sosiaaliset ra
kenteet, historia ja nykyisyys sekä yhteiskunnassa laajemmin esiintyvät
ympäristöä koskevat keskustelut. (Konttinen ja Litmanen 1 99 6 , 3 -6 .)
Ympäristöongelmien määrittely onkin sidoksissa yhteiskunnallisiin valta
suhteisiin (Väliverronen 1 996, 43) . Tältä pohjalta voidaan puhua paikalli
sista valtamäärittäjistä , joiden johtava asema yhteisössä antaa niille keskei
sen roolin myös ympäristökysymysten määrittelyssä. Varkaudessa tällaisia
valtamäärittäjiä ovat perinteisesti olleet kaupunki ja teollisuus .
Esittelemme Varkauden ympäristöorientaation kehitystä j a ekologista
modernisaatiota sen viimeisimpänä vaiheena sekä toiminnallisesta että
diskursiivisesta näkökulmasta . Hallintatavan käsitteen avulla selvitämme
sitä , kuinka ympäristöongelmia on teollisuuskaupungissa eri aikoina py
ritty säätelemään ja millä tavalla toimijoiden suhde ympäristöongelmiin
on muuttunut. Erittelemällä teollisuuskaupungin keskeisten toimij oiden
välisiä suhteita ja paikkakunnan julkista ympäristökeskustelua jäljitämme
varkautelaisen ympäristöorientaation ja hallintatavan "juuria" sekä muu
toksia. Tarkastelemme myös sitä , miten paikallisen ympäristön rooli on
näkynyt pyrkimyksissä tuottaa uudenlaisia imagoja kaupungin ja paikalli
sen teollisuuden 1 980-90 -luvuilla julkaisemissa esitteissä. (ks. Itkonen &
Kortelainen 1 998a; Pitkänen 1 998.)
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Hallintatavasta paikan markkinointiin
Hallintatapa viittaa vakiintuneiden toimintatapoj en varaan rakentuneisiin
p äätöksenteon ja säätelyn käytäntöihin. Ympäristö j a sen eri elementit
merkitsevät eri ihmisille j a toimij oille poikkeavia resurssej a. Erilaiset
resurssimerkitykset j ohtavat puolestaan helposti ristiriitoihin ja konflikti
tilanteisiin . Näiden hallitsemiseksi on muodostettu virallisia normej a ja
j ärjestelmiä, j otka ovat käytäntöj en kautta muotoutuneet ympäristön käyt
töä sääteleviksi hallintatavoiksi. Usein ne ovat liittyneet jonkin sektori
hallinnon, kuten esimerkiksi vesirakentamisen piiriin (ks . Haila ym . 1 996) .
Tässä artikkelissa tarkoitamme hallintatavalla yhtäältä virallisia ympäris
tön käyttöä ja kuormitusta sääteleviä normeja ja niitä soveltavia käytäntöjä.
Toisaalta liitämme hallintatapaan kansalaisnäkökulman, johon kuuluvat
esimerkiksi varkautelaiset poliittisina toimijoina , mielipiteen ilmaisijoina
j a ympäristön käyttäjinä.
Paikallinen hallintatapa on aina yhdistelmä ylipaikallista normitusta sekä
p aikallisia käytäntöj ä . Varkaus on teollisuuspaikkakunta, jonne on muo
dostunut vastaaville yhdyskunnille tyypillinen päätöksenteon ja julkisen
keskustelun kulttuuri. Tehdasyhdyskunnissa yhteiset asiat on hoidettu ta
vallisesti poliittisen j ärj estötoiminnan kautta . Vakiintuneet säännöt ja
käytännöt määrittelevät sen , millä tavalla ja mitä kysymyksiä otetaan esille
ja käsitellään kollektiivisesti . (Ks. Fortmann & Kusel 1 99 0 ; Konttinen
1 994 .) Metsäteollisuuden hallitsemille paikkakunnille on myös tyypillis
tä, että ne ovat valtarakenteeltaan ikään kuin metsäsektoriyhteiskuntia pie
noiskoossa. Paikalliset metsäsektorieliitit (tehtaan johto , kaupungin johto
ja työväenjärj estöt) ovat kyenneet varsin pitkään määrittelemään paikalli
sen kannan, joka on peittänyt alleen mahdolliset muut näkemykset. Tehdas
yhdyskuntien perinteinen hallintatapa ei ole tukenut ympäristökysymys
ten esille nostamista. Vallalla on ollut industrialistinen tulkinta ympäris
tön merkityksestä. Siinä luonto on ymmärretty tuotannon resurssivarastona
ja ympäristöhaitat välttämättömänä maksuna hyvinvoinnista. (ks . Kontti
nen & Litmanen 1 9 9 6 , 1 0 . )
Hallintatapakäsitettä voidaan soveltaa myös tarkasteltaessa paikallista
laajempia alueita. Esimerkiksi vesikysymysten kohdalla kansalliset hallinta
tavat on jaettu neljään aj allisesti toisiaan seuraavaan tyyppiin: vapaaseen
käyttöön, eturistiriitoj en hallintaan, teknis-taloudelliseen hallintaan ja
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ekologis-sopimuksellinen hallintaan . Eturistiriitoj en hallinnassa ei pyritä
vaikuttamaan itse ympäristöongelmaan , vaan ristiriitoihin haetaan ratkai
sua oikeuden määrittämin sanktioin ja korvauksin. Teknis-taloudellisessa
hallintatavassa ympäristöongelmat nähdään uhkana talouden toiminnalle
ja ihmisten terveydelle . Ratkaisuihin pyritään piipunpääteknologian avul
la. Ekologis-sopimuksellisessa vaiheessa paikallisista ympäristöongelmista
on tullut myös kansallinen ja kansainvälinen kysymys . Vaiheen keskeisiä
piirteitä ovat entistä laajempaa toimijajoukkoa koskeva sopimuksellisuus ,
luonnontieteellisen aj attelun ja asiantuntemuksen korostuminen sekä pyr
kimys ennaltaehkäiseviin toimiin. (Itkonen &: Kortelainen l 998a.)
Vaikka nämä hallintatapojen tyypit on kehitetty nimenomaan vesien
hallintaa tarkastelemalla , voidaan samat hallintatavan tyypit ja vaiheet löytää
muutakin ympäristön käyttöä säätelevän hallinnan piirteistä. Ekologis
sopimuksellisen hallintatavan s�j asta puhumme kuitenkin ekomodernista
hallintatavasta, j oka liittää tarkastelumme lähemmin ekologisen moderni
saation käsitteistöön .
Teollisuuskaupunkiin muodostunutta julkisen keskustelun ilmapiiriä
lähestymme Warkauden Lehdestä kerätyn aineiston valossa . Tiedotusväli
neiden tehtävä on tuoda ympäristöongelmat julkisuuteen , mutta samalla
ne toimivat ympäristön määrittelyn ja tulkintakamppailujen areenoina .
Niiden kautta eri toimijat pyrkivät edistämään ympäristöön liittyviä arvo
jaan ja intressejään . Lehtikirjoitukset sisältävätkin monia näkyviä tai nä
kymättömiä etusijalle asetettuj a merkityksiä . Siihen mitä kirjoitetaan ja
mistä jätetään kirjoittamatta vaikuttavat laajemmat sosio-ekonomiset ja
kulttuuriset tekijät sekä vallitsevat valtasuhteet (Anderson 1 99 7 , 124, 1 9 5 ;
Burgess 1 990, 148- 1 49 . ) Lehdessä ei välttämättä kerrota suoraan mitä ih
misten tulisi aj atella tai miten heidän tulisi toimia . Kuitenkin sillä , mistä
asioista kirjoitetaan ja mistä jätetään kirjoittamatta , on tärkeä rooli yleisen
mielipiteen suuntaajana sekä kulttuurisen yhdenmukaisuuden rakentaja
na. (Anderson 1 99 7 ; Suhonen 1 994 , 1 0-46 .)
Tarkastelemme paikallislehtiaineistoa paitsi paikallisen ympäristö
keskustelun ilmentäjänä myös sitä muovaavana toimijana , johon vaikut
tavat erilaiset paikalliset ja yleisemmät tekijät. Lehden uutisointia suun
taavat erilaiset sisäiset rajoitteet, kuten toimituspolitiikka , omistussuhteet
ja henkilöstön yksilölliset ominaisuudet. julkaistun uutisen muoto ja lu
kijan yksilölliset ominaisuudet puolestaan vaikuttavat tekstin tulkintaan,
j onka kautta saatu tieto liitetään osaksi arkielämää j a elettyä paikallisuut
ta . Paikallisista kulttuurisista, poliittisista ja taloudellisista olosuhteista
muodostuva eletty paikallisuus sekä paikkakunnan ympäristöorientaatio
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toimivat paitsi uutislähteenä myös keskeisenä vaikuttajana paikallisleh
den uutisointiin ja ihmisten asenteisiin. Paikallinen ympäristöjulkisuuteen
vaikuttavat myös globaalit ja kansalliset ympäristökeskustelut. N äitä aj a
tuksia voidaan omaksua suoraan lehden kirjoituksiin, mutta ennen kaik
kea ne suo dattuvat eletyn paikallisuuden kautta . Yleisemmät ympäristö
keskustelut vaikuttavat myös muiden tietolähteiden kautta paikallisten
ihmisten arvoihin ja asenteisiin. Eletyllä paikallisuudella on kuitenkin kes
keinen merkitys myös niiden tulkintaan (ks . Burgess 1 990, 1 45) .
Ympäristöä on hyödynnetty myös luotaessa imagoj a niin kaupungille
kuin sen teollisuudellekin. Imago määritellään jollekin kohderyhmälle
suunnatuksi, erilaisin markkinointikeinoin välitetyksi j ulkiseksi mieli
kuvaksi, j onka tuottaj a pyrkii hyödyntämään omia toimintamahdol
lisuuksiaan ja houkuttelemaan kohderyhmää toimimaan halutulla tavalla .
Esimerkiksi kunnan julkisuuteen itsestään antamaa (markkinoimaa) mie
likuvaa voidaan kutsua kunnan imagoksi. (Norvasuo 1 99 6 , 5 7 ; Ward &
Gold 1 994 , 3 . ) Imagot ovat siten tietoista todellisuuden tuottamista, j ossa
p aikallista ympäristöä hyödynnetään eri tavoin. Tarkastelumme kohteena
oleva imagoj en rakentaminen ja ympäristön rooli siinä kertovat myös pal
j on paikallisen ympäristöorientaation muutoksista.

Ympäristö teollisuuden palvelukseen
Varkauden elämää on hallinnut kahden valtamäärittäj än, kaupungin (vuo
teen 1 962 saakka kauppalan) sekä yhtiön, rinnakkainelo ja ristiriidat. Tämä
hallintatapa on jättänyt jälkensä myös paikalliseen ympäristöön. Kaupun
gissa vaikuttanut arkkitehti Heikki Lanka kuvaa yhdyskunnan rakennetta
ja sen tuottanutta hallintatapaa :
"Kaksi toria, kaksi virran erottamaa keskustaa, jotka muistuttavat palj on toi
siaan. Voisipa sanoa, että toinen on toisen vähemmän laadukas kopio . Tätä
kaupunkia on rakentanut kaksi j oukkoa, j otka ovat halunneet pysyä erossa
toisistaan, mutta silti asua samalla paikkakunnalla. Kaupunkia leimaa outo
viha-rakkaussuhde . " (Lonka 1998, 3 6 . )

Vuosisadan alussa kahden kunnan alueella sijainnutta Varkautta hallitsi
vat yhtiö ja paikkakunnan uudisasukkaat. Yhtiö pystyi vapaasti muokkaa
maan ja käyttämään omistamiaan laajoj a maa- ja vesialueita . Paikkakun
nan teollisuutta hallinnut A. Ahlström Oy pyrki muodostamaan yhdyskun
nasta toiminnallisen kokonaisuuden, jossa p aikallinen ympäristö tulisit
optimaalisesti hyödynnetyksi. Tämä merkitsi vesivoiman hyödyntämistä,
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ranta-alueiden varastokäyttöä, tuotantoa palvelevia kulj etusreittej ä, tuo
tantorakennusten j a asuinalueiden rakentamista sekä yleensäkin lähiym
päristön valj astamista tuotannon palvelukseen. (Itkonen & Kortelainen
1 998a.)
Tehdaslaitosten läheisyydestä hankitut maa-alueet Kommilassa j a
Päiviönsaaressa olivat täydellisesti yhtiön hallinnassa, mikä sai ensimmäi
set ilmentymänsä yhtiön tuottamissa kaavoissa. Tähän asti yhdyskunta oli
saanut kasvaa suhteellisen vapaasti ilman ohj aavia kaavoja. Vuonna 1 9 1 3
Walter j a Ivar Thome laativat yhteistyössä Walter Ahlströmin kanssa ase
makaavan. Suunnitelmalle oli tyypillistä puutarhamaisuus ja hierarkkisuus,
eli j ohtajien, virkailijoiden j a työläisten asunnot eriytettiin omille alueil
leen. Walter Ahlströmin tavoitteena oli luoda teollinen imperiumi teolli
suuslaitoksineen ja yhdyskuntineen, jota hän pääsi toteuttamaan Varkau
dessa "puhtaalta pöydältä" . Myös viihtyisän ympäristön rakentamisen taus
talla olivat tuotantoon liittyvät motiivit, sillä kilpailussa ammattitaitoisesta
työvoimasta Varkaus haluttiin pitää vetovoimaisena paikkakuntana. (Itko
nen & Kortelainen l 998b . )
Samanaikaisesti kun A. Ahlström Oy:n johto suunnitteli toisaalle "kau
punkia taideluomana" (Savolainen 1 993 , 22) , kohosi yhtiön omistamien
alueiden liepeille suunnittelematonta mökkiasutusta. Teollistumisen myötä
väkiluku alkoi kasvaa nopeasti . Yhtiön asuntotuotannosta huolimatta seu
rauksena oli asuntopula, joka johti heikkokuntoisten mökkien rakentami
seen . Tällä tavalla muodostui Taulumäen ranta-asutus , joka muodosti
j ätevesineen oman aikakautensa ympäristöongelman . "Näin syntyi tuo
mökkien j a niiden lisäkkeiden , liiterien, perunakuoppien j a huusien
sokkelo ." (Soikkanen 1 9 6 3 , 459; Itkonen & Kortelainen 1 998a.)
Yhdyskunnan keskellä sij aitseva Pirtinvirta j akoi Varkauden kahteen
erilaiseen todellisuuteen. Vasta kauppalan perustaminen vuonna 1 92 9 syn
nytti paikkakunnalle yhtiöön verrattavan intressitahon, j olle oli tärkeä ni
menomaan Taulumäen puoli. Kauppala alkoi tuottaa omaan tehtäväkent
täänsä kuuluneiden alueiden suunnitelmia. Yhtiö hallitsi Päiviönsaarta ja
sen länsipuolisia alueita, kun taas kauppalan hallinnassa olivat Taulumäen
puoleiset alueet. Samalla käynnistyi kamppailu tilatulkinnoista, vaikkakin
monet tila- ja vesiasiat oli ratkaistava yhteistyössä . (Ks . Itkonen 1 99 6 , 332338; Itkonen & Kortelainen l 998a.)
Kauppalan perustaminen ei uhannut yhtiön vesialueiden käyttöä. Ne
olivat ei kenenkään "maata" , j onka käyttö oli käytännössä vapaata. Metsä
teollisuus pyrkikin hyödyntämään vesialueita viemäreinä , j otka olivat hal
pa ja helppo tapa päästä eroon tuotannossa syntyvistä j ätteistä. Tuotannon
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kasvu lisäsi jätevesipäästöjä. Erityisen saastuttava oli vuonna 1 926 käyn
nistetty sulföttiselluloosatehdas (Soikkanen 1 963 , 1 62) . Jäteve det lasket
tiin käsittelemättöminä voimakanavan kautta pohjukkamaiseen Huruslah
teen. Kaupungin keskellä ollut lahti saastui lähes käyttökelvottomaksi.
Kuormitusta lisäsivät myös kauppalan j ätevedet. (Itkonen & Kortelainen
1 998a.)
Varkau den kohdalla voidaan puhua industrialistisesta ymp äris tö
orientaatiosta, j ossa luonto näyttäytyi tuotannollisen resurssin merkityk
sessä. Saasteet j a muut haitat tuli nähdä välttämättömänä hintana, j otta
hyvinvointia voitiin kasvattaa . (Konttinen & Litmanen 1 996.) Tämän sa
man ympäristötulkinnan j akoivat sekä yhtiön j ohto että työväenpuoluei
den hallitsema paikallinen hallinto . Asukkaiden hiljaista sitoutumista
industrialistiseen ympäristöorientaatioon voidaan selittää työpaikka
riippuvuudella , mutta se ei kerro syytä paikallisen ympäristökritiikin lä
hes täydelliseen puuttumiseen. Esimerkiksi ammattiyhdistykset ovat kautta
aikoj en uskaltaneet esittää yhtiöitä kohtaan jyrkkääkin kritiikkiä ja pai
nostaa niitä työolosuhteita koskeviin uu distuksiin (ks. Kortelainen 1 99 6 ,
1 06) . Myös ympäristökysymykset olisivat olleet potentiaalinen kohde vas
taavanlaiselle kritiikille . Paikallista ympäristöorientaatiota ja hallintatapaa
voidaan tulkita syvällisemmin teollisuustyöväestön sosiaalisia ja taloudel
lisia olosuhteita vasten.
Puute j a heikot elinolot olivat tuttuj a teollistumisen alkuvaiheen, usein
vielä maaseudun köyhyyttä pakoon muuttaneen sukupolven piirissä Var
kaudessa. Esimerkiksi asumisolot olivat erityisen heikot suomalaisten
tehdasyhdyskuntien j oukossa 1 900-luvun alkuvuosikymmeninä (ks .
Schybergsson 1 9 88) . Tämä ei ollut kuitenkaan paikallinen eikä vain
teollisuusyhdyskuntia koskenut ilmiö , vaan puute ja niukkuus on liitetty
koko sukupolvea leimaavaksi kansalliseksi kokemukseksi (vrt. Roos 1 98 7) .
Köyhä j a vasta itsenäistynyt Suomi alkoikin etsiä turvallisuutta j a talou
dellista hyvinvointia teollisuuden kasvusta (ks. Konttinen 1 996) . Tällai
sessa paikallisessa ja kansallisessa kontekstissa oli ymmärrettävää, että työ
väenpuolueiden ja kaupungin johdon rooliksi Varkauden asukkaiden edun
aj ajina muotoutui taloudellisen j a sosiaalisen turvallisuuden edistäminen.
Toimintatavat ja käsiteltävät asiat sementoituivat vähitellen pysyviksi
käytännöiksi ja poliittisen toiminnan kulttuuriksi. Niitä oli vaikea muut
taa myöhemmin, vaikka hyvinvointi kasvoi ja ympäristöongelmat alkoivat
häiritä yhä enemmän ihmisten jokapäiväistä elämää . Vakavatkin ympäris
töongelmat jäivät paikallisen poliittisen toiminnan ulkopuolelle .

41

Vuosikymmenien aikana Varkauteen juurtui industrialistinen ympäristö
orientaatio, joka "j ähmettyi" pysyviksi ajattelutavoiksi kaksinapaisen hallinta
tavan rakenteisiin ja käytäntöihin. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö ym
päristöongelmat puhuttaneet varkautelaisia . Ne eivät kuitenkaan juuri nous
seet paikallisen politiikan tai julkisen keskustelun kysymyksiksi . Yksi syy
tähän oli se, että A. Ahlström Oy oli Warkauden Lehden omistaja ja pystyi
näin suuntaamaan lehden kirjoituksia haluamaansa suuntaan.

Yhtiön hallitsema julkinen keskustelu
Varkauden julkisen keskustelun kulttuuri heijastelee paikallisen hallinta
tavan piirteitä ja erityisesti yhtiön vahvaa roolia julkisuuden suuntaaj ana
ja säätelij änä. Tämän havaitsi myös tunnettu yliopistomies Matti Kuusi,
j oka seurasi pitkään kaupungin tapahtumia lähistöllä sij ainneelta kesä
asunnoltaan.
"Varkaudessa sopii käyttää puheenvuoro viran puolesta . Varkaudessa sopii
puhua toisten selän takana. Mutta kun olen seurannut paikallista äänenkan
nattaj aa, olen saanut vaikutelman, että kaupungissa on epätavallisen palj on
asioita, joista ei sovi j ulkisesti keskustella ja epätavallisen vähän yksityisiä
kansalaisia, joilla on rohkeutta julkisesti keskustella yhteisistä asioista. " (Kuusi
1 9 6 5 , 1 1 3- 1 14.)

Kuusi ei eritellyt, mitä hän tarkoitti julkisesti keskustelemattomilla asioil
la. Todennäköistä kuitenkin on, että ympäristöongelmat olivat yksi niistä.
Tämä näkyi Varkauden lehden palstoilla vielä 1 9 70- ja 80-luvuilla. Kan
sallinen j a kansainvälinen ympäristökeskustelu alkoi nostaa p äätään 1 9 60ja 70-luvuilla, mutta Varkaudessa industrialistinen ympäristöorientaatio
eli vielä kukoistustaan. Huolimatta paikallisten ongelmien vakavuudesta
ja 1 9 70-luvun lopun kansallisesta ympäristökonfliktien huippukaudesta
(ks . Rannikko 1 9 94, 1 2- 1 3) Warkauden Lehden kirj oituksissa p aikalliset
ympäristökysymykset olivat vähäpätöisessä asemassa. Yleisesti vallalla ol
lut kritiikki teollisuuden saasteita ja erityisesti vesien saastumista kohtaan
ei näkynyt lehden kirj oittelussa. Sen sij aan teollisuuden keskeinen merki
tys oli näkyvästi esillä.
"Varkaus on vanhastaan esimerkki yhdyskunnasta, j ossa teollisuus on . . .
keskeinen elinhermo j a toimeentulon lähde . . . Teollinen toiminta vaikuttaa
suoraan yhdyskunnan hyvinvointiin mm. palkkoj en ja veroj en maksaj ana,
työllistäj änä ja tarvitsemiemme hyödykkeiden tuottaj ana . " (WL, pääkirj oi
tus 1 6 . 3 . 1 9 7 5 .)
. .

42

Industrialistista ympäristöorientaatiota ja kehityksen ihannointia ilmensi
vät myös muutamat rakennetun ympäristön muutokset . Esimerkiksi Alvar
Aallon suunnitteleman sahan j ulkisivun purkaminen uuden paperitehtaan
rakennusten tieltä ei herättänyt kritiikkiä , pikemminkin päinvastoin. Ta
pahtumaa luonnehdittiin kehityksen j a uuden teollisen suurprojektin
merkiksi, j oka raivasi tieltään vanhoj a ja tutuksi käyneitä ympäristön ele
menttej ä (WL 1 3 . 8 . 1 9 75) .
Yhtiö kontrolloi omistamansa lehden kautta sitä vähäistäkin j ulkista
ympäristökeskustelua, jota Varkaudessa käytiin . Teollisuuden ympäristö
vaikutuksia käsittelevissä kirj oituksissa siteerattiin ensisij aisesti Ahlströ
min edustaj ia ja niistä heij astui vahva modernisaatiousko . Esimerkiksi
vesistöpäästöt esitettiin voitettuna ongelmana paikkakunnalle rakennetta
van uuden selluloosatehtaan edistyksellisen puhdistusmenetelmän ansi
osta . (Ks . Pitkänen 1 99 8 , 69.) Myös hajuhaittojen korostettiin olevan rat
kaistavissa: "Täysin uusissa sulfaattisellutehtaissa haju on saatu poistumaan
kokonaan . Pelko ilman saastumisesta on siis Varkaudessa aiheeton. " (WL
1 0 .4. 1 9 7 5 .) Keskustelu raj oittui tuohon aikaan j oko suunnitteilla olleiden
tai tehtyjen ympäristönsuojeluinvestointien varsin optimistiseen esittelyyn.
Ahlströmin määräävää asemaan lehden uutisoinnissa kuvaa hyvin vuon
na 1 980 käynnistetyn uuden selluloosatehtaan hajuhaittojen ja kloorin
käytön uhkatekijöiden käsittely N ämä kysymykset herättivät suurta huol
ta paikkakunnalla etenkin rakennusvaiheessa tapahtuneiden kloori
onnettomuuksien myötä . Warkauden Lehti korosti kuitenkin haittoj en
väliaikaisuutta, sopeutumista ja laitoksen teknistä edistyksellisyyttä . Kir
j oituksista on havaittavissa vahva tekniikkausko , kun teollisuuden aiheut
tamista ympäristöongelmista kirjoitettiin uuden tekniikan myötä ratken
neina tai alkukankeuksien jälkeen poistuvina ongelmina . Toisaalta koko
keskustelua leimasi ongelmien pohtiminen ihmisille eikä luonnon
ympäristölle aiheutuvana haittana:
"Missään vaiheessa ei ole luvattu täysin hajutonta tehdasta . . . Sen sij aan on
luvattu tehdä kaikki mahdollinen , että haj uhaitat olisivat mahdollisimman
pienet. Hajun torjuntaa pidetäänkin yleisesti pisimmälle kehitettynä koko
maailmassa . " (WL, pääkirj oitus 20. 6 . 1 980)

Kloori on muodostanut sellupaikkakunnilla vakavan paikallisen ympäristö
riskin. Kloorionnettomuudet ovat koskettaneet monien teollisuuspaikka
kuntien elämää (ks . Kortelainen 1 994) . Varkaudessa tapahtuneet kloori
onnettomuudet herättivät myös huolta asukkaiden keskuudessa. Onnet
tomuuden mahdollisuus esitettiin kuitenkin tehtaan puolelta erittäin
epätodennäköisenä. Toisaalta tehdas myös j akoi tietoa onnettomuuteen
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varautumisesta tiedotustilaisuuksissa j a joka kotiin j aetussa oppaassa . Teh
taan rakennusvaiheessa tapahtuneista kahdestatoista kloorimyrkytysta
pauksesta kerrottiin vasta syyskuun alussa vaikka ne olivat sattuneet jo
elokuun kuluessa. Artikkelissa kloorimyrkytyksiä luonnehdittiin lieviksi
j a vuodon aiheuttaneen vian todettiin olevan hallinnassa. Yhtenä keskei
senä tekij änä onnettomuudessa katsottiin olevan tiedon puute oikeista
suoj autumistavoista (WL 6 . 9 . 1 980) .
Yhdessä tapauksessa, jossa seitsemän tehtaan ulkopuolista , läheisessä
kirkkoherran virastossa työskennellyttä henkilöä j outui sairaalahoitoon
myrkytysten takia , korostettiin vuodon j ohtuvan tehtaan käynnistys
vaiheesta ja sille altistuneiden henkilöiden oireiden olevan lieviä. Myö
hemmin oireiden aiheuttaj aksi tunnistettiin kloorin sij asta rikkidioksidi
" . . . siis aine, j oka on tuttu varkautelaisille jo vanhan sulfiittisellutehtaan
aj oilta" . Kloorionnettomuuksia koskevista kirjoituksista on havaittavissa
vähättelevä sävy j a pyrkimys tuottaa turvallisuuden tunnetta herättäviä
mielikuvia.
Ilmansuoj eluun keskittynyt keskustelu pääsi muutamien mielipide
kirj oitusten muodossa Warkauden Lehden palstoille. Jo se , että ne otettiin
lehteen, osoittaa huolen olleen yleistä paikkakunnalla. Yhtiö pyrki samalla
ottamaan asukkaiden keskuudessa käydyn keskustelun haltuun julkaise
malla mielipidekirj oitusten yhteydessä tehtaan edustajien vastineet. Myös
kaupungin terveyslautakunnan näkökannoissa oli havaittavissa samansuun
taisia pyrkimyksiä .
"Selluloosatehtaan haj u- ja nokihaitoista halutaan virallinen selvitys Varkau
dessa. Ahlströmiin yhteyttä ottanut terveyslautakunta pyrkii palauttamaan
keskustelun tunteenomaisista yleisönosastokirj oituksista viralliselle , tosiasi
oihin pohj autuvalle tasolle . . . Lautakunta ei epäile Ahlströmiä ehtojen lai
minlyönneistä, vaan haluaa valvovana viranomaisena tietää, miten lupaehtoj a
o n noudatettu j a mistä haju- j a nokiongelmat j ohtuneet. " (WL 30. 8 . 1 98 0 . )

Lautakunnan kannanotossa on selvästi h avaittavissa halu p alauttaa
mielipidekirj oituksiksi ryöstäytynyt keskustelu perinteisen hallinta tavan
piiriin. Siinä korostettiin asian virallista käsittelyä, ja pyrittiin siirtämään
se takaisin kaupungin elinten ja yhtiön kesken sovittavaksi asiaksi.
Työväen poliittiset j ärj estöt ovat olleet kansalaisten äänitorvia ja edun
aj ajina teollisten yhdyskuntien hallinta tavassa (Konttinen 1 9 94) , mutta
niiden suhtautumista ympäristöongelmiin on leimannut industrialistinen
ympäristöorientaatio . Varkaudessakaan poliittiset j ärjestöt eivät olleet ak
tiivisia ympäristöä koskevissa asioissa. Työväenyhdistys tosin esitti kritiik
kiä yhdyskunnan puutteellisista j ätevesiviemäröinneistä. Aj an ympäristö-
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keskustelulle tyypillisesti niistä kirjoitettiin ensisijaisesti terveys- ja hygienia
ongelmana (ks . Haila ym. 1 996) . Huomattavaa on, että kritiikki ei kohdis
tunut tehtaaseen vaan j ulkisen hallinnon tehtäväkenttään kuuluneisiin
kysymyksiin.
Paikallisen kritiikin potentiaalisen väylän ovat muo dostaneet paikalli
selle tasolle perustetut luonnonsuoj eluyhdistykset. Niiden rooli on yleen
sä keskittynyt luonnon tarkkailuun j a muihin p erinteisiin luonto
harrastuksiin, mutta j oidenkin ympäristökysymysten yhteydessä ne ovat
saattaneet olla aktiivisia toimijoita (Saaristo 1 996 , 1 14) . Myös Varkauteen
perustettiin luonnonsuojeluyhdistys vuonna 1 9 7 5 osana valtakunnallista
j ärjestäytymiskampanjointia. Yhdistys ei ollut kuitenkaan kovin kriittises
sä roolissa, eikä sen kannanottoja näkynyt julkisessa keskustelussa.

Ympäristöpolitiikka tuli kaupunkiin
Vaikka paikallinen ympäristökeskustelu ei ottanut viritäkseen, alkoi yli
paikallinen ympäristönormisto vaikuttaa Varkauden toimij oihin 1 960- ja
70-luvuilla. Ekologiset ongelmat tulivat julkisen keskustelun aiheiksi eri
puolilla teollistunutta maailmaa. Yleisen ympäristökeskustelun viriämisen
merkit näkyivät myös Warkauden Lehdessä tosin melko lievässä muodos
sa. Sen palstoilla kirjoitettiin sellaisista yleisen tason ongelmista kuten kau
pungistumisen aiheuttamista ongelmista sekä elintason kohoamisen ja
kerskakulutuksen mukanaan tuomista riskeistä. Näitä kysymyksiä ei kui
tenkaan kytketty paikalliseen todellisuuteen.
Kansainvälisen ympäristökeskustelun lisääntyessä ongelmille alettiin etsiä
myös ratkaisuj a , jolloin syntyivät kansallisen ympäristöpolitiikan alku
muodot myös Suomessa. Tuohon aikaan keskustelua hallitsi yhtäältä ym
päristöongelmien radikaaliekologinen tulkinta , j oka suhtautui kriittisesti
teollisen yhteiskunnan perusinstituutioihin ja erityisesti teollisuuteen. Toista
kertomuslinj aa edusti piipunpääteknologiaa korostanut ympäristöhallin
nointi, josta ekologisen modernisaation tarkasteluissa on käytetty nimi
tystä puhdistus- ja suodatinpolitiikka. (Haj er 1 996.) Näistä jälkimmäinen
hallitsi ympäristöpolitiikan alkuvaiheen tulkintaa ympäristöongelmien rat
kaisusta. Esimerkiksi vesikysymyksiä alettiin tarkastella teknis-taloudelli
sena kysymyksenä 1 950-luvulta lähtien. Ratkaisevaa oli se, että pilaan
tumisen nähtiin uhkaavan yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuoltoa. Laa
dittiin vesilaki ja perustettiin vesiviranomaisorganisaatio valvomaan vesien
käyttöä ja pilaamista (Itkonen &: Kortelainen l 998a.)
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Ympäristöpolitiikka tuli Varkauteen vesiä pitkin. Teknis-taloudellisessa
vaiheessa ylipaikalliset normistot pakottivat Varkaudessakin kiinnittämään
huomiota esimerkiksi lähivesien tilaan tai juomaveden laatuun. Ympäris
tökysymykset eivät enää olleet p aikallisesti ratkaistavia kysymyksiä, vaan
kansalliset ja alueelliset vesiviranomaiset tulivat mukaan paikallisen ym
päristön hallintaan. Tuossa vaiheessa pystyttiin varsin tehokkaasti vähen
tämään asutuksen j ätevesien aiheuttamaa kuormitusta koko maassa. Vesi
lain säätämisen j älkeen kuntien ja kaupunkien edellytettiin huolehtivan
jäteveden puhdistuksesta , mikä näkyikin puhdistamoj en rakentamisen
vilkastumisena . Varsinainen puhdistamoj en rakennusboomi ajoittui 1 9 70luvulle, jolloin lähes kaikki Suomen taaj amat saivat puhdistamansa. (Leh
tonen 1 994 , 5 1 -53) . Varkauden kaupungin asutusj ätevesien puhdistamo
valmistui vuonna 1 9 73 (Vesihallitus 1 9 74) . Se oli suora seuraus vesilain
uudistuksista ja uusista lupakäytännöistä. Paikallisia ratkaisuj a olivat ui
mahallin rakentaminen Huruslahden veden saastuttua ja vähittäinen siir
tyminen juomaan pohj avettä pintaveden sij asta. (Itkonen & Kortelainen
1 998a.)
Teknis-taloudellisen vaiheen ongelmana oli alussa se, ettei se puuttunut
tehokkaasti teollisuuden aiheuttamiin päästöihin. Tämä johtui hallinta
tavan taloudellisen hyötynäkökohdan korostuksesta. jos jätevesien haitat
arvioitiin vähäisiksi toiminnasta aiheutuvaan hyötyyn nähden, voitiin
pilaantuminen vesilain mukaan sallia . Esimerkiksi metsäteollisuuden hai
tat oli helppo tulkita vähäisiksi hyötyihin verrattuna . 1 960- ja 70-lukuj en
Suomessa. Metsäteollisuuden hegemoninen asema hyvinvoinnin veturina
oli vahva , ja pyrkimykset vesistöpäästöj en raj oittamiseen suhteellisen
ponnettomia . Vesistöj en pilaantuminen nähtiin välttämättömänä pahana,
j oka täytyi maksaa hyvinvoinnin hintana.
Kansallisten normien vaikutus ulottui tehtaan päästöihin myöhemmin
kuin muun yhdyskunnan jätevesiin. Teollisuudenkin oli alettava vähentää
jätevesikuormitustaan. Suurin vesiensuoj elun edistysaskel oli sulfiittisellu
loosatehtaiden lakkauttaminen, joka käynnistettiin 1 95 0-luvulla ja suori
tettiin loppuun 1 980-luvulla. Varkaudessa sulfiittisellutehdas lopetti toi
mintansa vuonna 1 9 7 5 . Lakkauttamisen taustalla eivät olleet ympäristö
syyt, vaan tuotannonalan rakennemuutos . Ympäristösyyt tiedostettiin ja
niillä perusteltiin uuden tehtaan tarpeellisuutta.
"Sulfaattiprosessi on edeltäj äänsä j oustavampi, ystävällisempi vesistöille . . .
Kokonaisuutena . . . se antaa hyvät lähtökohdat varkautelaisen puunj alostus
teollisuuden hyvinvoinnille jaj atkokehittelylle. " (WL, pääkirjoitus 20. 6 . 1 980)
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Teknis-taloudelliselle hallintatavalle oli tyypillistä, että vesiensuoj elua
koskeva aloite tuli viranomaisilta (ks . Haila ym. 1 9 7 1 ) . 1 9 70-luvun alussa
viranomaiset kiinnittivät huomiota myös Varkauden tehtaiden j ätevesi
p äästöihin . Esimerkiksi kiintoaineen kuormitus oli tuolloin kaksi ja puoli
kertainen vesioikeuden asettamiin lupaehtoihin nähden. Vesiviranomaiset
asettivat vuoden 1975 takaraj aksi, j ohon mennessä velvoitteet tuli saavut
taa. Tehtaalle rakennettiinkin mekaanisen puhdistuksen j ärj estelmiä. (Ve
sihallitus 1 975 . )
Merkittävin vaihe vesiongelmien teknisen hallinnan pyrkimyksissä oli
vat Varkauden tehtailla toteutetut vesiensuoj eluun vaikuttaneet toimenpi
teet 1 9 70- ja 80 lukuj en taitteessa. Mekaanis-biologinen j äteveden puhdis
tamo otettiin käyttöön vuonna 1 9 7 9 . Samalla pyrittiin lievittämään kaik
kein ongelmallisimman alueen eli Huruslahden kuormitusta ohj aamalla
tehtaan j ätevedet sen alapuolelle Pirtinvirtaan . Yhdessä sul föttisellu
loosatehtaan sulkemisen kanssa nämä toimet vähensivät biologisen hapen
kulutuksen ja kiintoaineen aiheuttamaa kuormitusta. Sen s�j aan fosforikuor
mitus lisääntyi tuotannon kasvusta ja lisääntyneestä puun käytöstä j ohtu
en vielä 1 9 80-luvulla. (Panula-Ontto-Suuronen 1 9 8 7 , 40.)

Varkauden ympäristökäänne
Ekologisen modernisaation teorioissa puhutaan ekologisesta käänteestä,
j olla tarkoitetaan siirtymää ekologisen modernisaation vaiheeseen (esim.
Huber 1 99 1 ) . Samanlaisen käänteen piirteitä oli nähtävissä Varkaudessa
1 980- j a 90-lukujen vaihteessa , tuolloin ympäristökysymykset tulivat kau
punkiin monin tavoin ja monilta suunnilta . Käytämme tässä yhteydessä
käsitettä ympäristökäänne , koska ekologisten ongelmien korostumisen li
säksi paikkakunnalla leimahti rakennettuun ympäristöön liittyviä konflik
teja. Varkauden ympäristökäänne osoitti myös sen, että perinteinen hallinta
tapa ei enää vanhassa muodossaan sopinut yhdyskunnan ja yhteiskunnan
muuttuneisiin olosuhteisiin.
Teollisuuskaupungin perinteistä hallintatavan haastoivat uudet toimij at,
j otka tulivat mukaan ympäristön merkitystä tuottaviin määrittelyihin. Var
kauden ja sen toimij oiden ympäristösuhde ei ollut enää paikallinen tai
edes kansallinenkaan kysymys , vaan se alkoi kiinnostaa yhä suurempaa
j oukkoa ylipaikallisia ja muualla vaikuttavia toimijoita . Myös itse paikka
kunnalle oli muodostunut ryhmiä , j otka eivät enää kunnioittaneet perin-
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teisen hallintatavan käytäntöj ä. Hallintatapa ei ollut enää kahden kauppa,
yhtiön j a kaupungin, vaan siihen alkoi vaikuttaa kasvava j oukko tavoittei
ta ja intressejä. Varkaudessakin j ouduttiin siirtymään kohti hallintatapaa,
j ota kutsumme ekomoderniksi.
Varkauden ympäristökäänne näkyi selvimmin puunj alostusteollisuuden
kokemissa muutoksissa . Siirtyminen ekomoderniin vaiheeseen liittyi Var
kaudessa toiseen merkittävään murrokseen , nimittäin noin 80 vuotta yh
dyskunnan teollisuutta hallinneen A. Ahlström Oy :n luopumiseen kau
pungin metsäteollisuudesta. On vaikea sanoa , mikä oli lopulta Enson paik
kakunnalle tulon vaikutus ympäristökysymysten paikallisen hallintatavan
muutoksessa. Yhtiön vaihdos sattui tapahtumaan samaan aikaan , kun
ympäristöasioista tuli metsäteollisuudessa yhä enemmän markkinatekijä.
Samaan aikaan tapahtui myös kunnallisen ympäristötoimen perustami
nen ja paikallisen ympäristönsuoj eluvirkamiehen tulo kaupunkiin. Saman
tyyppinen murros olisi voinut tapahtua siinäkin tapauksessa, j os Ahlström
olisi säilyttänyt asemansa Varkaudess a . Joka tap auksessa tehtaiden
ympäristönsuoj elupäällikkö vaihtui pian omistaj anvaihdoksen j älkeen, j a
ympäristökysymyksiä alettiin käsitellä eri tavalla 1 980-luvun lopulla.
Käänteen merkit näkyivät paikallisessa ympäristöjulkisuudessa 1 980luvun puolivälistä lähtien. Tärkeä tekij ä oli yhtiön paikallisen media
monopolin murtuminen, kun Warkauden Lehti siirtyi Ahlströmiltä Savon
Sanomien haltuun vuonna 1 986 (Pitkänen 1 998) .
"Varsinainen ongelma vesistöille ovat Varkaus ja sen tehtaat. Enson päästämät
jätteet aiheuttavat alapuolisissa vesissä rehevöitymistä ja happikatoa." (WL
5 . 7. 1 990.)

Warkauden Lehden kirjoituksissa oli havaittavissa ympäristökysymysten
määrittäj ätahoj en monipuolistuminen. Tämä näkyi muun muassa lisään
tyneenä kritiikkinä paikallisen teollisuuden ympäristövaikutuksia kohtaan.
1 990-luvun alkuun tultaessa teollisuuden edustaj ien asema itseään kos
kevien ympäristökirj oitusten valtamäärittäj änä oli selvästi horj unut. Hei
dän mielipidettään ei enää esitetty yleisenä totuutena vaan mielipiteenä
muiden joukossa.
Varkaudessa elettiin 1 980-luvun lopulla epävarmuuden aikaa suurteol
lisuuden rationalisointien ja tehtyj en yhtiökauppojen vuoksi. Muutosten
aika merkitsi paitsi uhkaa hyvinvoinnille myös muutosta hallintatavan
perustaan. Olihan Varkautta rakennettu vuodesta 1 909 lähtien Ahlströ
min ympärille ja pitkälti myös sen ehdoilla . On ilmeistä , ettei Ensosta voi
nut välittömästi muodostua vastaavanlaista valtamäärittäj ää kuin Ahlström
oli pitkine perinteineen ollut. 1 980-luvun loppu j a vielä 1 990-luvun alku
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olivatkin aikaa , j olloin Enso haki paikkaansa yhtenä yhdyskunnan
valtamäärittäjistä . Tätä vaikeutti muun muassa se, ettei paikallinen julki
suus ollut yhtiön hallussa samalla tavalla kuin edeltäj ällään oli ollut. Sa
malla ympäristökeskustelussa j äi tilaa kriittisemmillekin tulkinnoille .
Metsäteollisuuden kohdalla 1 980-luku oli hieman paradoksaalisesti sekä
ympäristöprotestien kärjistymisen että ekologisten ongelmien lievenemisen
aikaa. Ympäristökysymykset saivat yhä laaj empaa julkista huomiota. Aj asta
muistuttavat Äänekosken ja Uimaharjun selluloosatehtaiden aiheuttamat
j ätevesikonfliktit, joihin vaikuttivat ympäristöviranomaisten tiukentunut ote
ja kansalaisten aktivoituminen (Kortelainen 1 996) . Ympäristötietoisuuden
herääminen teki ekologisista kysymyksistä markkinatekijöitä, kun kulutta
jat ja tuotteiden ostajat alkoivat kiinnittää huomiota tuotannon ympäristö
vaikutuksiin. Myös kansalliset ja kansainväliset ympäristöjärj estöt kiinnos
tuivat yhä enemmän metsäteollisuuden ympäristövaikutuksista . Metsäte
ollisuus oli pakotettu tehostamaan vesiensuoj eluaan. Tämä toteutettiin
yhtäältä noj aamalla perinteisiin piipunpääratkaisuihin j a rakentamalla esi
merkiksi tehokkaampia aktiivilietelaitoksia. Toisaalta oli nähtävissä myös
aidompia ekologisen modernisaation merkkejä, kun Varkauden tehtaillakin
alettiin toteuttaa ongelmien syntymistä ennalta ehkäiseviä prosessi
parannuksia.
Ekologisen käänteen yhtenä merkkinä toiminnan tasolla pidetään sitä,
että päähuomio kääntyy piipunpääteknologiasta ennalta ehkäiseviin toi
miin . Varkauden puunj alostusteollisuu den kohdalla suhtautuminen
päästöraj oihin on muuttunut. Vielä vuosikymmen sitten tavoitteena oli
tehdä vain pakollinen ja pysyä lupaehtoj en asettamissa rajoissa . Ekomoder
nille vaiheelle on yleisemminkin luonteenomaista se, että pelkkä normien
alittaminen ei enää riitä . "Kansalaismielipide on mennyt lain ohi ," kuten
Varkauden kaupungin ympäristönsuoj elupäällikkö asian ilmaisi. Teollisuu
den on otettava perinteisten ympäristönormittajien eli viranomaisten li
säksi huomioon eri aluetasoilla vaikuttavien toimij ajoukkoj en o dotukset.
(Itkonen & Kortelainen l 998a . )
Koska ympäristöstä o n tullut markkinatekij ä , nähdään myös Varkau
den tehtailla lupaehtoj en alitus hyödylliseksi ja kannattavaksi toiminnaksi
(ks . Enso Group 1 99 7 , 56) . Pyrkimyksenä on vastata tuotteiden ostajien
ja kuluttajien odotuksiin eli tavoitella kilpailuetua markkinoilla. Tehtaan
ympäristösuojelupäällikkö totesikin, että asiakkaiden vaatimukset ovat tätä
nykyä kovempia kuin viranomaisten asettamat normit . Asiakkaiden yh
teydenotot ja tehtaiden ympäristöpäästöjä koskevat kyselyt ovat yleisty
neet . Kiinnostuneita ollaan kuormitusluvista ja lupa-arvoj en mahdollisis49

ta ylityksistä. Yrityksen myyntiyhteyksiä hoitavat edustaj at tarkkailevat
asiakkaiden odotuksia ulkomailla. (Itkonen & Kortelainen l 998a.)
Toinen näkyvä muutos on ollut oma-aloitteisen tiedottamisen käynnisty
minen. Vapaaehtoinen tiedottaminen on suunnattu ympäristöviranomai
sille, varkautelaisille ja myös muille intressiryhmille Suomessa ja ulkomailla.
Paikallisesti tämä on näkynyt yhtäältä erilaisina julkisina tilaisuuksina, joissa
tehtaan edustajat ovat olleet mukana kertomassa ympäristöasioista. Toisaalta
se on näkynyt ympäristöviranomaisille annettuina oma-aloitteisina
ilmoituksina äkillisistä päästöistä tai päästöj ä aiheuttavista häiriöistä .
Aiemmin kaupungin ympäristötoimisto joutui kysymään vuotoj en syitä ja
lähteitä , nykyisin ilmoitukset tulevat tehtaalta oma-aloitteisesti. Päästöj en
ja häiriötilanteiden peittely-yrityksiä ei kaupungin ympäristönsuoj elu
päällikön mukaan enää ole ilmennyt sitten 1 9 80-luvun lopun, j olloin
Ahlström yritti salata veteen karanneen mäntyöljy-päästön (Itkonen &
Kortelainen l 998a) .
Kolmas ekomodernin vaiheen piirre Varkauden puunj alostusteollisuu
den näkökulmasta on ollut pyrkimys yhteistoimintaan eri toimij aryhmien,
erityisesti ympäristöviranomaisten kanssa . Kun vielä 1 980-luvun lopulla
yhtiö j a kaupungin vasta aloittanut ympäristönsuoj elusihteeri saattoivat
aj autua törmäyskurssille , painotetaan nyt molemmilta puolilta yhteistoi
minnan ja toimivien suhteiden merkitystä (ks. Saaristo 1 99 6 , 1 1 0) . Teh
taiden ympäristöpäällikkö toteaakin, että viranomaiset koetaan nykyisin
enemmänkin yhteistyökump paneiksi kuin vastustaj iksi (Itkonen &
Kortelainen l 998a, 88) . Kontaktit ympäristöjärj estöihin ovat olleet vain
Greenpeacen kyselyt klooripäästöistä j a WWF :n tiedustelut erilaisten kam
panjoiden tukemiseksi. Varkauden j ätevesikysymys ei ole missään vaiheessa
aiheuttanut vakavaa ympäristökonfliktia , eikä se ole j outunut ympäristö
j ärj estöj enkään aktiivisen kampanjoinnin kohteeksi.
Neljäntenä ekologis-sopimukselliseen vaiheen piirteenä Varkauden teh
taat on lähtenyt luomaan uutta ympäristöimagoa. Varkauden tehtaiden on
koko Enso konsernin osana rakennettava itselleen uusi ymp äristö
ystävällinen imago . Tämä tapahtuu sosiaalisten konstruktioiden kautta,
mikä näkyy tiedottamisessa ympäristöystävällisyyden korostamisena. Teol
lisuuden ympäristöimagoa tuotettaessa Varkaudella ja erityisesti sen vesi
luonnolla on ollut keskeinen sij a . Ympäristökysymysten korostuminen
onkin merkinnyt myös tehtaan lähentymistä ympäröivään yhdyskuntaan.
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Paikallinen kritiikki
Pelkästään julkista keskustelua seuraamalla olisi helposti voinut saada vai
kutelman , että varkautelaiset ovat välinpitämättömiä ympäristönsä ongel
mista . Kaupungin ympäristötoimen ja Enson yhdessä j ärjestämät asukas
tilaisuudet osoittivat tämän luulon vääräksi 1 980-luvun lopulla. Ympäristöä
käsitelleet nelj än tunnin yleisöluennot keräsivät jopa viitisensataa kuuli
j aa, j oilla kaupungin ympäristönsuoj elupäällikön mukaan "oli palava tar
ve tietää ympäristöasioista" . (Itkonen & Kortelainen 1 99 8a.) Kyse ei siis
ollut välinpitämättömyydestä, vaan pikemminkin perinteisestä hallinta
tavasta ja julkisen keskustelun kulttuurista. Teollisuuskaupungissa yhtei
set asiat hoidettiin sekä yhtiön että kaupunginhallinnon suuntaan perin
teisiä virallisia teitä, eikä ympäristöasioiden esiin nostamiselle tällaisia väyliä
ollut. Vasta virallinen, yhtiön j a kaupungin virkamiesten yhdessä kokoon
kutsuma yleisötilaisuus sai varkautelaiset liikkeelle. Vihdoinkin arveltiin
voitavan puhua ympäristökysymyksistä avoimesti. Järj estetyt tilaisuudet
purkivatkin nähtävästi suurimpia paineita. Kymmenkunta vuotta myöhem
min j ärjestettyihin tilaisuuksiin saapui enää alle kymmenen henkilöä . (It
konen & Kortelainen l 998a.)
Kun ympäristöpolitiikan ensimmäinen vaihe ulotti ulkopuolisten vesi
viranomaisten vaikutuksen kaupunkiin, toivat 1 980-luvun muutokset
ympäristöviranomaisen fyysisesti paikkakunnalle . Varkaudessa kaupun
gin ympäristösuoj elusihteerin tulolla on nähtävissä kaksi vaikutusta. En
sinnäkin hänestä tuli ainakin aluksi teollisuuden paikallinen ympäristö
kriitikko . Hänen luonnontieteellinen asiantuntemuksensa, lainsäädännön
antama valtansa ja riippumattomuutensa paikallisesta poliittisesta perin
teestä antoi mahdollisuuden esittää yhtiötä kohtaan kritiikkiä. Toiseksi
paikallinen ympäristöviranomainen tarj osi virallisen vaikuttamiskanavan,
j ota asukkaat saattoivat käyttää ympäristöasioissa.
Julkisuudessa esillä ollut Varkauden teollisuuteen kohdistunut paikalli
nen kritiikki on pysynyt vaimeana . 1 990-luvun Warkau den Lehden
ympäristökirj oituksia luonnehtii keskittyminen paikallisiin j a ihmisten
arkielämän ympäristökysymyksiin, ympäristökysymysten hallinnol
listuminen sekä kestävän kehityksen diskurssin liittäminen osaksi lähes
kaikkia ympäristöteemoj a , myös teollisuuden ympäristövaikutuksia. Paik
kakunnalla tuntuukin vallitsevan varsin laaj a yhteisymmärrys paikallisen
teollisuuden ympäristöystävällisyydestä ja siihen kohdistettu kritiikki koe
taan j opa epäoikeudenmukaiseksi . Teollisuuden saasteiden sijasta suurim-
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mat ympäristökysymykset löytyvät muun muassa asuinalueiden kehittä
misen, kulttuurimaisemien säilyttämisen j a j ätehuollon alueelta . (ks. Pit
känen 1 998, 74- 7 5 . )
Rakennettuun ympäristöön j a kaavoitukseen kytkeytyvissä asioissa kan
salaiset ovat lähteneet vastustamaan "ylhäältä päin" annettuja suunnitel
mia. 1 990-luvun alussa käytiin kamppailua alunperin Ahlströmin Kommi
lan kaupunginosaan rakentamien puutalojen puolesta. Vanhojen työväen
asuntoj en suoj eluun tähdännyt kampp ailu kulminoitui vuosisadan alussa
rakennetun Korpelan "työläiskasarmin" ympärillä käytyyn keskusteluun.
Korpelan suojeluliikkeen keskeisenä puuhamiehenä toiminut arkkitehti
kuvaa suoj elij oita seuraavasti :
"Rakennuksen suoj elij at olivat pääasiassa muualta kaupunkiin muuttaneita,
paikallisia taitelijoita tai muita, j oille kaupungin perinteiset vastakkainasettelut
olivat vieraita. Tätä kaupungin kahden perinteisen tradition oli mahdotonta
sietää. " (Lonka 1 998, 42.)

Asialla olivat siten ryhmät, j oita Esa Konttisen ( 1 994) tapaan voidaan kut
sua toiseksi yhdyskunnaksi . Käsitteellä kuvataan ryhmää, j oka poikkeaa
teollisuusp aikkakunnan perusväestöstä aj attelu- ja toimintatavoiltaan.
Usein , vaikkakaan ei Varkaudessa, tämä ryhmä koostuu keskiluokkaisista
muualla työssä käyvistä ihmisistä. Heille on vieras perinteinen hallinta
tap a, jossa kansalaisten vaikuttaminen tap ahtuu työväenj ärj estöjen kautta
virallisia teitä pitkin. Toisen yhdyskunnan edustaj at pystyvät ohittamaan
perinteisen poliittisen vaikuttamisen kanavat ja nostamaan esille sellaisia
asioita , joita ei aiemmin ole ollut tapana käsitellä julkisesti.
Kritiikin esittäminen ei ole rajoittunut vain niin sanotun toisen yhdys
kunnan edustaj iin , vaan myös yhtiön palveluksessa olevat tai olleet
varkautelaiset ovat osallistuneet uudenlaiseen kansalaistoimintaan. Sairaala
laaj ennusta koskeneen kaavoituskiistan aktivisti , entisiä tehtaalaisia hän
kin, kritisoi kaupungin päättäjiä:
"Välillä tuntuu siltä kuin veronmaksaj a ei saisi tuoda mielipiteitään julki
paitsi nyt, kun ympäri kaupunkia on noussut esiin samansuuntaisia asioita.
On ollut pakko ymmärtää ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa. " (Ropponen
1 998, 62. )

Lainaus kuvaa hyvin sitä , että kyse on yksittäistapauksia laajemmasta pai
kallista hallintatapaa koskevasta muutoksesta. Kyse on erityisesti kunnal
lisen hallinnon ja kansalaisten välisen suhteen uudelleen muotoutumises
ta. Kansalaiset eivät ole välttämättä enää kuuliaisesti tyytyneet ylhäältä
annettuihin päätöksiin. Monissa tapauksissa he ovat ohittaneet perintei
sen poliittisen vaikuttamisen kanavat ja tuoneet näkökohtansa julki muu52

ta kautta esimerkiksi valittamalla päätöksistä , suorilla kontakteilla kau
pungin hallintoelimiin tai median kautta (ks. Itkonen &: Kortelainen l 998a) .
Kansalaisten uudenlainen aktiivisuus on pakottanut kunnalliset toimij at
terästämään kuuloaan kansalaisten vaatimusten suuntaan.

Ympäristöimagoa rakentamassa
Teollisuuden j a kaupungin itsestään tuottamaa imagoa on tässä tarkasteltu
erilaisin esitemateriaalein. Yrityskauppoj en vuoksi 1 980-luvun lopulta ja
1 990-luvun alkuvuosilta ei juurikaan ole olemassa Varkauden tehtaita
koskevaa esiteaineistoa. Vuonna 1 988 valmistunut esittelyvideo Enson
Varkauden tehtaiden ympäristöasioista antaa kuitenkin viitteitä , jo Ahl
strömin viimeisissä tehtaita koskevissa esitteissä aloittaman, yhdyskuntaa
lähentyvän linjan jatkumisesta etenkin ympäristönsuojelukysymyksissä.
Tehtaiden edustaj ien ohella videossa esitettiin myös kaupungin ympäris
tönsuoj eluviranomaisten ja kaupunkilaisten mielipiteitä. Kun tehtaiden
mainonta oli parin edellisen vuosikymmenen aikana keskittynyt p ääasias
sa teollisuuden tuotteisiin ja muihin sisäisiin asioihin, korostettiin nyt teh
taan roolia yhdyskunnan hyväntekij änä, joka on panostanut erityisesti
ympäristön esteettiseen laatuun.
Teollisuuden uusi lähentyminen yhdyskuntaan alkoi paikallisten ihmis
ten vakuuttamisella tehtaiden ympäristöystävällisyydestä aikana, jolloin
tehtaiden asema yhdyskunnan valtamäärittäj änä oli epävarmalla pohjalla.
Kasvava ympäristötietoisuus muo dosti tuolloin mahdollisen kanavan
voimakkaallekin teollisuuteen kohdistuvalle kritiikille . Varkaudessa tämä
onnistuttiin kuitenkin välttämään sitomalla tehtaiden työntekijät, kaupun
gin ympäristötoimi ja yhdyskunta osaksi tehtaiden ympäristöstrategiaa.
Tässä kuviossa globaali ympäristötietoisuus on toiminut pakotteena , j oka
on tehnyt myös varkautelaisen ympäristön puhtaudesta tehtaiden mark
kinavaltin ja samalla vahvistanut tehtaan asemaa yhtenä yhdyskunnan valta
määri ttäj is tä.
Tehtaan ympäristöimagon tuottaminen liittyy yleisempään länsimaisten
yritysten ympäristökäyttäytymisessä tapahtuneeseen laadulliseen muutok
seen. Ympäristökysymykset muuttuivat yritysten puhe- ja toimintatavassa
ulkoisesta häiriötekij ästä liiketoiminnan osatekijäksi. Kun ympäristöasioi
den tärkeyttä perusteltiin aikaisemmin lainsäädännön vaatimuksilla, liite
tään ne nyt liiketoiminnan edellytysten varmistamiseen . (Lovio 1 995 ,
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14 3- 146) Kun vielä 1 980-luvun alussa ympäristövaikutusten liittäminen
taloudellisiin käsitteisiin ja käytäntöihin vaikutti oudolta, on se 1 990-lu
vulla jo lähes rutiinia liike-elämässä ja teollisuudessa (Haj er 1 995 , 2 6 1 ) .
Muutosten taustalla ei kuitenkaan voida katsoa olevan syvällisempää
ympäristöarvoj en muuttumista , vaan kyse on ulkoisesta pakosta, j ossa
uudet kansainväliset sopimukset, kansallinen lainsäädäntö ja erityisesti
1 990-luvulla kasvanut markkinavoimien vaikutus asettavat entistä tiukem
mat rajat yritysten ympäristökäyttäytymiselle. (Lovio 1 995 , 1 5 0 . ) Yritys
ten ympäristökäyttäytymisen pelikenttä onkin laajentunut huomattavasti
1 9 60-luvulta lähtien, jolloin ympäristökysymyksiä käsiteltiin lähinnä yri
tysten ja viranomaisten erityisasiantuntij oiden kesken. Ympäristökysymys
ten vaikutusketj u kulki ympäristötutkimuksesta , ympäristöliikkeiden j a
j oukkotiedotusvälineiden kautta julkisen vallan sääntelytoimiin , j oihin
yritykset reagoivat. 1 990-luvulla uusia voimakkaita vaikuttajia ovat asiak
kaat ja kilpailijat. Ympäristötekij öistä on tullut kilpailutekijä muiden j ouk
koon. (Lovio 1 99 5 , 1 5 5 - 1 5 6 . )
Ympäristönsuojeluinvestoinnit j a yleensäkin edistyminen ympäristön
suojelun alueella ovat Varkauden tehtaidenkin viimeaikaisten esitteiden
keskeisiä teemoj a . Tehdyt toimenpiteet liitetään myös osaksi paikallista
yhdyskuntaa . Tehtaan korostetaan tuntevan vastuunsa varkautelaisesta
ympäristöstä . Esitteissä kulkevat rinta rinnan faktatiedot ympäristöllisestä
edistyneisyydestä , kestävän kehityksen ja biodiversiteetin diskurssit sekä
romantisoivat kuvat sopusointuisesti ympäristöönsä sopivasta , pehmeitä
arvoj a kunnioittavasta tehtaasta . Hyvän esimerkin tästä antaa konsernin
ympäristöraportti vuodelta 1 99 6 . Siinä on Varkauden tehtaiden osa
raportissa kuva Saimaan norpasta ja seuraava kuvateksti:
"Kiitokset onnistuneesta ympäristönsuojelusta Varkauden tehtaille antoi
Saimaan norppa, j oka ilmestyi tehtaan rantaan 1 8 . 1 2 . 1 9 9 6 . Paikallislehti
risti norpan Aapoksi . " (Enso Group 19 9 7, 5 7 . )

Vesikysymykset ovat muutenkin keskeisesti esillä Varkauden kohdalla ja koko
ympäristöraportissa yleensäkin . Ympäristöraportin ensisijainen kohderyh
mä lienevät ulkomaiset asiakkaat ja muut sidosryhmät, sillä se on julkaistu
suomenkielen lisäksi useilla vierailla kielillä . Tällä tavalla Varkauden ympä
ristö on saanut uuden ylipaikallisen merkityksen symbolisena resurssina .
Paikallinen metsäteollisuus rakentaa emoyhtiön osana uudenlaista kansain
välistä julkisuuskuvaa ympäristöstä huolta pitävänä toimijana .
Ympäristöimagoa ei voida enää rakentaa pelkkien symbolien varaan .
Lukuisat asiantuntij aj ärj estelmät valvovat vesistöj en tilaa , eikä yhtiöllä ole
varaa virheisiin . Epäonnistuminen vesiensuoj elussa romuttaisi imagon
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rakentamispyrkimykset . Tämän vuoksi tehtaalla pyritään varmistamaan,
ettei virheitä pääse tapahtumaan. Teknisten ratkaisuj en kehittäminen on
yhä ollut keskeisellä sij alla. 1 990-luvulla on vähennetty j ätevesiä proses
sin sisäisin keinoin. Varkauden tehtailla on toteutettu prosessimuutoksia,
jotka vähentävät tehtaan tuottamaa orgaanista ainesta ja fosforia. Merkit
täviä muutoksia ovat olleet siirtyminen happivalkaisuun sellutehtaalla sekä
puunkäsittelyn vesikierron sulkeminen puunkäsittelyssä vuosina 1 99596. (Enso Group 1 9 9 7 , 5 6 . ) Tällä tavalla yhtiö pyrkii takaamaan yhä edel
leen puhdistuvan vesistön tarj oaman symbolisen resurssin saatavuuden
myös j atkossa . (ks . Kortelainen 1 999 .)
Imagon rakentaminen ei ole vain yrityselämän ominaispiirre , vaan
paikkakunnat ovat yhä tietoisemmin lähteneet mukaan mielikuvamarkki
noihin. Kaupunkien keskinäisen kilpailun kiristymisen myötä mainoksis
sa tuotetuista paikan imagoista on tullut keskeinen markkinavaltti myös
p aikalliselle hallinnolle . Imagon tuottaminen on kuitenkin erittäin har
voin uusien, ympäristöstä ja sen havainnoinnista riippumattomien mieli
kuvien tuottamista. Sen sij aan se on vallitseviin mielikuviin mukautumis
ta, niiden muuttamista tai laaj entamista (Ashworth & Voogd 1 990, 80) .
Fyysinen ympäristö on paikan imagon ja markkinoitavan paikkatuotteen
kannalta keskeinen, sillä se on yksi tärkeimmistä paikkakuntien resurs
seista ja ratkaisee suurelta osin niiden antaman vaikutelman (Norvasuo
1 99 6 , 59-60) .
Tuotantoteolhsuuden taantuma on luonut monille teollisuuskaupungeille
tarpeen luoda uutta taloudellista perustaa ja jopa kokonaan uudenlaista
imagoa. Teollisiin kaupunkeihin yleisesti liitetyt rappeutumisen ja saastut
tavan teollisuuden mielikuvat on pyritty korvaamaan edullisemmalla j äl
kiteollisen kaupungin imagolla, jossa yhdistyvät taloudellinen muutos ja
ympäristön laatu . (Holcomb 1 993, 1 34; Barke & Harrop 1 994, 93-94. )
Tärkeä elementti teollisuuskaupunkien imagon muutoksessa onkin uu
den kontaktin luominen fyysiseen ympäristöön. Vesialueet, jotka ennen
olivat j ätteiden säilytyspaikkoj a mielletään uudella tavalla. Saasteiden puh
distaminen ei ole vain velvollisuus vaan osa uuden luomista - paikan
uudelleenkonstruointia. (Short 1 99 6 , 43 1 ; Ward & Gold 1 994, 1 .) Vas
taavia piirteitä on havaittavissa myös Varkaudessa.
Kaupungin julkaisemissa esitteissä korostettiin 1 980-luvun alussa Var
kauden teollista imagoa , johon yhdistettiin ristiriidattomasti yhdyskun
nan luonnonläheisyys . Ympäristönsuojelulliset näkökohdat tuotiin suo
raan esille , esimerkiksi mainintana toteutettuj en ympäristönsuoj eluinves
tointien aikaansaamasta lähivesien uima- ja kalastuskelpoisuudesta .
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Teollisuus nähtiinkin vuosikymmenen alussa myyntivalttina. Tehtyj en
ympäristönsuojeluinvestointien katsottiin toimivan vakuutuksena puhtaasta
luonnosta, ei osoituksena ongelmista. Vuosikymmenen kuluessa teollisuu
den suhteen vallitseva epävarmuus j ohti kuitenkin ei-teollisten imago
tekijöiden korostumiseen. 1 9 80-luvun puolivälissä Varkautta mainostet
tiin siltoj en ja kanavien kaupunkina ja vuosikymmenen lopulla siirryttiin
entistä enemmän p aikallisista perinteisistä ja kulttuurista erotettuj en
mainosvalttien käyttöön. Keskeiseksi matkailukohteeksi nostettiin Mekaa
nisen Musiikin Museo ja Varkaudesta ryhdyttiin luomaan kuvaa Suomen
"posetiivisimpana" matkailu- ja kongressikaupunkina. Teollisuus esitettiin
historioituna museoiden kokoelmiin ja erilliseen työläisasuntomuseoon.
Ei-teollisten imagotekijöiden korostamiseen ja jälkiteollisen imagon luo
miseen tähtäävästä strategiasta kertovat myös eräät rakennushankkeet.
Paikkakunnalle rakennettiin modernia arkkitehtuuria edustava kirjasto
talo (valm. 1 986) sekä kokous- ja kongressikeskus, Warkaus-Sali (valm.
1 989) . Lisäksi vuonna 1 99 1 Varkaudessa j ärj estettiin erityisesti ranta
rakentamiseen painottuneet asuntomessut. Messuj en edellä tehdyssä
j ulkisivukatselmu ksessa kiinnitettiin erityistä huomiota kaupungin
siisteyteen ja edustavuuteen tavoitteena saada kaupunki esittelykelpoiseen
kuntoon (WL, pääkirj oitus 1 6 . 5 . 1 99 0) . Katselmuksen tuloksista kertoi
silloinen kaupunginarkkitehti Heikki Lonka varsin kriittiseen sävyyn:
"Taulumäellä eivät muutamat kiinteistöt ole ollenkaan kaupungin uuden
liike keskustan arvon mukaisia . . . Vaikutelma on kuin pikkukunnan kaato
paikan kupeesta . . . Kaupunkikuvalla on . . . merkitystä myös siinä , että kau
punki yrittää nousta savupiipputeollisuuden kriisistä ja houkutella tänne
korkean teknologian yrityksiä. " (WL 30 . 5 . 1 99 0 . )

Toisaalta myös suurteollisuuden imagomerkitys tunnustettiin, vaikka sen
osuus mainoksissa oli vähentynyt. Erityisesti Enson kattilalaitoksen valit
semisen vuo den 1 9 9 0 valtakunnallisen milj ö ökilp ailun p arhaaksi
rakennukseksi koettiin kohottavan koko kaupungin imagoa (WL, pääkir
joitus 1 8 . 9 . 1 9 90) .
Kaupungin mainoksissa on 1 9 90-luvun kuluessa ryhdytty jälleen pai
nottamaan teollisuuden keskeistä roolia paikkakunnalla. Teollisuus esite
tään olennaisena osana sekä Varkauden menneisyyttä että nykyisyyttä .
Ympäristön suhteen korostuu teollisuuden harmoninen sulautuminen
ympäristöönsä. 1 9 80-luvun alun tyylisiä suoria viittauksia ympäristönsuo
j elun saavutuksiin ei kuitenkaan enää käytetä, vaan mainonta perustuu
mielikuviin esteettisesti nautittavasta ympäristöstä . Esteettisyyden koros
tumisesta etenkin korkeakulttuurisena ilmiönä kertovat myös muun mu-
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assa vuonna 1 99 7 Varkaudessa pidettyjen valtakunnallisten Kotiseutupäi
vien ajaksi pystytetyt ympäristötaideteokset .
Varsinainen luontoon liittyvä mainonta on puolestaan etääntynyt pai
kallisista erityispiirteistä. 1990-luvun alun mainoksissa käytettiin j opa
ekologiaan viittaavia termej ä yhdistettynä varkautelaisen ympäristön omi
naispiirteisiin: "Kämäri - kaupungin vihreät keuhkot" tai "Varkaudessa ih
minen j a luonto elävät harmoniassa" . Vuosikymmenen kuluessa on kui
tenkin korostunut erityisesti luonnon markkinoiminen seikkailuymp ä
ristönä, johon liittyy erilaisia fantasiaretkiä, elämyksiä j a eksotiikkaa .
Leimallista näille markkinavalteille o n se , että niitä voidaan tarjota lähes
missä tahansa. Ainoa tarvittava resurssi ovat vesistöt, joihin suurin osa
tarjotuista elämyksistä liittyy
Vesistöt ovatkin kautta linjan muodostaneet keskeisen elementin Var
kauden markkinoinnissa. Niille annetut merkitykset vain ovat muuttu
neet . 1 980-luvun alussa vesistöj ä mainostettiin ympäristönsuoj eluinves
tointien ansiosta käyttökelpoiseksi puhdistettuna harrastusympäristönä ja
vuosikymmenen lopulla korostettiin siltoj en j a kanavien halkomaa vesistö
maisemaa. 1 9 90-luvun alussa puolestaan mainostettiin kuohuvien koski
en muodostamia Varkauden "vihreitä keuhkoj a" ja tällä hetkellä vesistöt
tarjoavat merirosvoristeilyj en ja elämyksellisten kalastuskokemusten ym
päristön. Voidaankin katsoa, että ympäristönsuoj eluinvestointien myötä
tapahtunut vesiympäristön puhdistuminen on osaltaan mahdollistanut
mainonnan keskittymisen vesitöihin liittyviin mainosvaltteihin. Vesistöille
annetuissa merkityksissä ovat puolestaan näkyneet paikallistasolla ympä
ristölle annetut merkitykset ja vallitseva yleinen ympäristöilmapiiri .

Näkökulmia Varkauden ekologiseen modernisaatioon
Teollisuuspaikkakunnalle muodostunut vahva industrialistinen ympäris
töorientaatio on hallinnut paikallista ympäristösuhdetta ja ympäristöky
symyksistä käytyä keskustelua. Nykyinen ekomoderni vaihe voidaan näh
dä suorana jatkona tälle . Varkaudessa ympäristönsuojelu mieltyykin p ää
asiassa teknisten j a prosessu aalisten muu tosten kau tta toteutetuksi
tuotannon ekologisoimiseksi. Siihen ei liity laaj empaa j atkuvan kehityk
sen ihanteen horjuttamista, vaan kyseessä on pitkälti kestävän kehityksen
läpimurto - sen jatkuvaa kasvua kyseenalaistamattomassa merkityksessä.
Diskurssina se on helppo omaksua teollisuuskaupungissa , koska se ei ky
seenalaista teollisuu den roolin tärkeyttä . Myös teknologisia ratkaisuj a
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painottavana toimintana se sopii hyvin tehdaspaikkakunnan kulttuuriseen
ilmapiiriin.
Varkauden ekologinen modernisaatio ei ole näkynyt muutoksina luon
nonympäristössä. Esimerkiksi vesistöj en puhdistuminen on pääasiassa
perua teknis-taloudellisen vaiheen tapahtumista, j olloin sekä kaupungin
että tehtaiden jätevedet saivat puhdistusj ärjestelmänsä. Uusi vaihe on mer
kinnyt enemmänkin muutoksia diskursseissa sekä yhteiskunnallisten toimi
joiden välisissä suhteissa.
Julkisessa keskustelussa ekologinen modernisaatio on näkynyt diskurssin
muutoksena , jossa teollisuus on pyrkinyt saamaan hallintaansa siltä välillä
karkaamassa olleen ympäristöongelmien määrittelyvallan . 1 990 -luvun
kuluessa on nähtävillä jopa etääntymistä vuosikymmenen vaihteen mur
roksen ekologisesta herätteestä. Ympäristöstä on tullut tavallaan itsestään
selvyys . Ympäristökysymysten huomioiminen on arkipäivää j a sen syvem
pi merkitys j ää tällöin usein huomaamatta. Ympäristöystävällisyyden tai
kestävän kehityksen noj alla tehtyj en toimenpiteiden todellisia vaikutuk
sia ei useinkaan mietitä.
Ympäristökysymysten määrittelyssä ja suodattumisessa paikalliseen kes
kusteluun on 1 990-luvulla havaittavissa tietynlainen aiheittainen ja määrit
täjätahon mukainen eriytyminen. Kansalaiset osallistuvat aktiivisesti arki
elämään ja asuinympäristöön liittyviin ympäristökeskusteluihin. Kaupun
gin määrittelyvaltaan kuuluvat hallinnolliset ympäristökysymykset ja
teollisuus hallitsee omiin ympäristövaikutuksiinsa liittyvää ympäristönsuo
jelua . Työnj ako heijastelee myös toimijoiden keskinäisissä suhteissa tapah
tuneita muutoksia . Näitä suhteita voidaan jäsentää tarkastelemalla kes
keisten paikallisten toimij oiden, Enson j a kaupungin, suhdetta yhtäältä
varkautelaisiin j a toisaalta ylipaikallisiin toimij oihin .
Varkautta hallinneen metsäteollisuuden on ollut rakennettava uudel
leen suhteensa paikallisiin kansalaisiin. 1 980-luvun lopulla teollisuuden
paikallinen hegemoninen asema oli vaakalaudalla. Yhdyskunnan ja sen
asukkaiden identiteetti oli kiinnittynyt vahvasti Ahlströmiin, joka nyt ve
täytyi paikallisen teollisuuden ytimestä . Samalla rakenteelliset muutokset
ja ympäristökysymykset haastoivat metsäteollisuuden asemaa ylipaikalli
sesti . Ilmapiiri muodostuikin epävarmaksi ja ympäristökysymys oli yksi
epävarmuuden ylläpitäj ä .
Uusi yhtiö Enso pystyi kuitenkin ottamaan paikallisen ympäristö
keskustelun hallintaansa 1 990-luvun kuluessa. Se ei tehnyt sitä samoin
kuin edeltäjänsä , jonka strategia perustui enemmänkin mediamonopoliin
ja piipunpääteknologiaan. Enson kohdalla ympäristökeskustelun haltuun58

otto perustui asiantuntemusta ja uutta teknologiaa korostavaan "puhuntaan"
sekä uudenlaisten liittojen synnyttämiseen eri toimij oiden kanssa . Paikal
linen hallintatapa antoi tähän mahdollisuuden. Varkautelaiset ovat suosi
olla luovuttaneet ympäristökysymysten määrittelyvallan ympäristö
viranomaisten j a metsäteollisuuden hoidettavaksi. Luottamus näiden vi
rallisten tahoj en toimenpiteisiin j a asiantuntemukseen on ehkäissyt
paikallista kritiikkiä syntymästä.
Paikallisen metsäteollisuuden suhde moniin ylipaikallisiin toimijoihin
on kokenut suuria muutoksia. Ympäristöviranomaiset, ulkomaiset asiak
kaat ja ympäristöjärj estöt ovat vaikuttaneet viimeisten vuosien aikana monin
tavoin siihen millaista ympäristönsuoj elua metsäteollisuusyhtiöt harjoit
tavat ja millaisen kuvan ne itsestään tuottavat . Ympäristöviranomaiset ovat
pakottaneet metsäyhtiöitä ympäristönsuojelun tehostamiseen Varkaudes
sa kuten muillakin teollisuuspaikkakunnilla . Ekologisen modernisaation
teorioiden mukaan ympäristöpolitiikalla on kuitenkin vain alkusysäyksen
antajan rooli, kunnes teollisuus alkaa oma-aloitteisesti vähentää päästöj ään .
Metsäteollisuuden kohdalla on näkyvissä tämän suuntaisia pyrkimyksiä .
Varkaudenkin tehtailla tavoitteeksi on otettu viranomaisten luparajojen
alittaminen. Pyrkimystä voidaan tulkita niin, että siinä yritetään siirtää
määrittelyvaltaa ympäristöviranomaisilta yhtiöille . Metsäteollisuus voi näin
osoittaa kykenevänsä j a olevansa halukas tekemään enemmän kuin
ympäristöviranomaiset vaativat.
Itsesäätelyn edellytyksenä on , että kaikki toimijatahot voidaan vakuut
taa ympäristöystävällisyydestä. Ympäristöimagojen tuottamisella on tässä
prosessissa tärkeä tehtävä . Samalla se merkitsee kuitenkin laadullisesti
uudenlaista suhdetta luonnon "toimij oihin" . Ympäristömielikuvien tuot
taminen ei ole vain symbolinen prosessi , vaan sitä joudutaan tuottamaan
myös fyysisesti (ks . Itkonen & Kortelainen 1 998a) . Ympäristönsuoj elu
toimet ovat tuottaneet ympäristön laadun parantumista , mikä on taas an
tanut mahdollisuuden ympäristöimagon kiillottamiseen. Jotta positiivisia
mielikuvia voitaisiin ylläpitämään ja vahvistamaan, joutuvat yhtiöt panos
tamaan lisää ympäristönsuoj eluun. Tässä mielessä sekä ympäristöä että
yhtiöitä hyödyttävä ekologisen modernisaation positiivinen summapeli voi
toteutua (vrt. Haj er 1 99 6 ; Kortelainen 1 999) .
Tapahtuneiden muutosten varsinainen ympäristönsuojelullinen hyöty
on kuitenkin perustunut niin sanotun piipunpääteknologian hyödyntä
miseen. Todelliseen kestävään kehitykseen siirtyminen edellyttäisikin mai
nitun kaltaisia nykyistä radikaalimpia uudistuksia yritysten ympäristö
käyttäytymisessä ja yleisessä toimintastrategiassa. (Lovio 1 9 9 5 , 1 52- 1 5 5 . )
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On kuitenkin muistettava , etteivät yritykset toimi irrallaan ympäröivästä
yhteiskunnasta. On epärealistista odottaa , että yritysten toiminnassa ta
pahtuu radikaaleja muutoksia , j os nämä muutokset eivät kiinnosta eikä
niillä ole nykyistä huomattavasti laaj empaa kannatusta koko yhteiskun
nassa (Lovio 1 99 5 , 1 5 7) .
Paikallisen hallinnon kohdalla ekomoderni vaihe on merkinnyt uuden
laista suhdetta kansalaisiin. Samalla kun kansalaisten suhde paikallista teol
lisuutta kohtaan on säilynyt loj aalina, on paikallinen kritiikki kanavoitunut
kaupungin hallintoon. Teollisuuden aiheuttamat ongelmat ovat jääneet
vähälle huomiolle julkisuu dessa. Yleensäkin luonnonympäristön kysymyk
set ovat herättäneet suhteellisen vähän keskustelua . Kansalaiset ovat
aktivoituneet pääasiassa rakennuksiin ja asuinympäristöihin liittyvissä
kysymyksissä . He eivät enää ole tyytyneet vanhaan teollisuuskaupungin
hallintatapaan kuuluneisiin vaikuttamisen tapoihin. Paikkakunnalle muut
taneet uudet toimij at ovat olleet avainasemassa , mutta myös pitkään Var
kaudessa asuneet ovat etsineet uusia vaikutuskanavia valituksista, tiedo
tusvälineistä ja suorista yhteydenotoista viranomaisiin. Tämä asettaa uu
denlaisia vaatimuksia paikalliselle suunnittelulle .
Teollisuusvetoisen ekologisen modernisaation näkökulman ohella paik
kakunnalla on kuitenkin omaksuttu myös muista lähtökohdista nousevia
ympäristödiskurssej a , joista näkyvin on ympäristön esteettisyyden ja elä
myksellisyyden korostaminen. Nämä painotukset ovat olleet esillä kau
pungin luodessa imagoaan ulkopuolisten toimij oiden suuntaan. Tämä
kehitystrendi ei niinkään liity ekologisen modernisaation näkökulmiin ,
vaan yleisempään j älkimodernin/myöhäismodernin yhteiskunnan elämän
laadun ihanteiseen, j ossa ihmiset arvioivat sosiaalista tilaansa yhä enem
män esteettisyyden . (Lash & Urry 1 994 , 1 5 ; Trift & Glennie 1 993 , 43 .)
Toisaalta uusien merkitysten taustalla on paikallisen imagon monipuolis
taminen, j olla pyritään houkuttelemaan asukkaita, yrityksiä ja matkailij oi
ta . Ympäristöstä onkin tullut retoriikkaa, jolla pyritään pönkittämään paik
kakunnan asemaa alueiden keskinäisessä kilpailussa sekä pitämään pai
kalliset asukkaat tyytyväisinä.
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Ari Hynynen
EKOMODERNI SUUNNITTELU PAIKALLISENA
HALLINTANA
kologiset tavoitteet ovat nivoutuneet tiiviisti osaksi yhdyskuntiemme
suunnittelua . Hyvänä osoituksena tästä on uusi, vuoden 2000 alusta
voimaantullut Maankäyttö- ja rakennuslaki , joka ilmaisee nuo tavoitteet
varsin selkeästi . Käytännön suunnittelu tapahtuu kuitenkin olemas
saolevissa yhdyskunnissa, j oilla on omat paikallistaloutensa, sosiaaliset
verkostonsa ja kulttuurinsa. Paikallisten erityispiirteiden ansiosta suunnit
telu on eri p aikoissa erilaista. Ympäristöongelmien tulkinnassa on paikka
kuntakohtaisia eroja, mutta myös paikallisyhteisön sisäisissä verkostoissa
ja organisaatioissa tulkinnat vaihtelevat. Tulkintatyö tulee näkyväksi paikal
lisessa hallinnassa , siinä laajassa vaikuttamisessa, johon osallistumalla eri
ryhmät - niin muodolliset kuin epämuodollisetkin - pyrkivät ympäristöä
muokkaamaan.
Suunnitelmien toteuttaminen edellyttää vallankäyttöä. Suunnittelun
kannalta oleellista on erilaisten paikallisten hallinta- ja vallankäyttötapojen
ymmärtäminen , jotta pystytään ratkaisemaan konfliktej a . Riittävän havain
nollisen kuvan luomiseksi paikallisista hallinnan prosesseista on tutkitta
va käytännön suunnittelua elävässä elämässä . Empiirisenä tutkimus
kohteenani on joukko suunnittelutapauksia, j otka sij oittuvat 1 990-luvul
le Liperin kuntaan. Analysoitu aineisto koostuu pääasiassa paikallislehden
uutisoinnista (Kotiseutu-uutiset 1 990- 1 998) , kunnan hallinto- ja suunni
telma-asiakirj oista sekä haastatteluista. Merkittävä osuus on myös oma
kohtaisella havainnoinnilla , sillä vuosina 1 99 1 - 1 997 asuin ja j ohdin omaa
arkkitehtitoimistoa Liperissä . Joissakin tapauksissa - j otka tosin jäävät tä
män artikkelin ulkopuolelle - olen mukana toimijana . (ks . myös Hynynen
2000 .)
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Liperi on Pohjois-Karjalassa , Joensuun kaupunkiseudulla sijaitseva noin
1 1 ,000 asukkaan kunta , j onka elinkeinorakennetta ja paikallispolitiikkaa
ovat hallinneet vahvat maatalouden perinteet. joensuun läheisyys on kui
tenkin modernisoinut Liperiä, erityisesti kaupungin raj aa lähinnä sij aitse
vaa Ylämyllyn aluetta, jonne on sijoittunut runsaammin teollisuutta. Maa
seudun ja -talouden rakennemuutos on 1 9 60-luvulta lähtien koetellut
kuntaa ja pakottanut sen kehittämään uusia elinkeinostrategioita. Luon
nonmukainen viljely ja j atkoj alostus ovat uudempia paikallisia menestys
tarinoita. Toisaalta liperiläistä hallintaa ja suunnittelua luonnehtivat myös
konfliktit, joissa asukkaat nousevat puolustamaan omia elinympäristöjään.
Paikallisen hallinnan kenttä on muuttunut moniääniseksi; sieltä löytyy
kulttuurista diversiteettiä, kun maaseutumaiset ja kaupunkimaiset elämän
tavat kohtaavat talouden ja ympäristötietoisuuden murroksessa paikallis
ten instituutioiden yrittäessä täyttää tehtäviään näissä puitteissa . Ennen
tapaustutkimuksiin siirtymistä on p aikallaan tarkastella hieman yleisem
min suunnittelun uutta tilannetta, j ohon laaj emmat yhteiskunnalliset
muutokset ovat j ohtaneet.

Suunnittelun muutospaineet talouden ja
ympäristösuhteen murroksessa
Suunnittelun puitteet Suomessa ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta
voimakkaassa muutostilassa. Ennen tätä murrosta vahva valtio johti hy
vinvoinnin rakentamista, ja tämä näkyi suunnittelussa ylhäältä ohjattuna
sääntelynä, jolla huolehdittiin resurssien oikeudenmukaisesta j akautumi
sesta. Sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo oli suunnittelun johtoteema maan
käytössä ja taloudessa. Kun toisen maailmansodan jälkeen hallintoa kes
kitettiin ja tehostettiin, koneisto rakennettiin vastaamaan yhteiskunnallis
ta tehtävää, tarpeita j a todellisuutta. Suunnittelu oli oleellinen, toimeen
p anoa valmisteleva osa hallintoa. (Pakarinen 1 992 , 70-74 .)
Suunnittelu perustui asiantuntij atietoon. Kentältä kerättiin kaikki saa
tavissa oleva tieto , j onka pohj alta tehtiin ennusteita ja selvityksiä - ja lo
pulta suunnitelmia j oiden pohj alta toimittiin. Suunnittelu oli rationaalis
ta, se tähtäsi selkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnitteluprosessit
olivat tehokkaan ja hierarkkisen, edustukselliseen demokratiaan perustu
van hallintotavan mukaisia.

65

Laman myötä asetelma kuitenkin muuttui. Kun taloudellinen kasvu
hidastui, j aettavat resurssit vähenivät , joten suunnittelunkin päätehtävä
alkoi muuttua. Kaupunkien ja kuntien heikkenevät taloudet ja kasvava
alueellinen eriarvoistuminen johtivat usein hallinnon ja liike-elämän ke
hittämään yhteistyössä uhkaavasti rapistuvia paikallistalouksiaan. Säänte
levän sosiaalireformistisen suunnittelun rinnalle alkoi ilmaantua markki
naorientoitunutta suunnittelua. (Pakarinen 1 992 , 70-7 4.)
Samoihin aikoihin talou den murroksen kanssa tapahtui muutoksia
yleisessä ympäristötietoisuudessa . Muuttuva ympäristösuhde manifestoitui
yhteiskunnassamme lopulta kestävän kehityksen politiikkana . Talouden
ja valtion rakenteita muuttavat ympäristöliikkeiden esittämät ajatussuunnat
eivät saaneet poliittista kannatusta. Jatkuvan talouskasvun ideologiaan
sovitettu ekologisen modernisaation ympäristöpolitiikka on nyt nousemassa
monen läntisen teollisuusmaan j ohtavaksi ympäristöohj elmaksi. Qokinen
1 99 5 . )
Suunnittelussa ekologiset tavoitteet näkyivät aluksi teknisinä ongelmi
na j a näiden hallintayrityksinä. Kehitettiin ekorakentamista ja uutta yh
dyskunta- sekä energiantuotantotekniikkaa. Suunnittelu ei ole kuitenkaan
menettänyt perinteistä sosiaalista funktiotaan , kuten esimerkiksi Natura
2000 -prosessi osoittaa; ekologisessakin suunnittelussa j oudutaan ratko
maan oikeudenmukaisuuskysymyksiä . Mutta kun oikeudenmukaisuus
hyvinvointivaltion kaudella koski ihmisten välisiä suhteita , on ekologisen
modernisaation aj attelutavan mukaista huolehtia myös luonnon oikeuk
sista . (ks . Blowers 1 9 9 7 , 866-867.)
Talouden murros näkyy myös ekologisessa suunnittelussa . Ekologian
symboliarvoj a hyödynnetään esimerkiksi kuntien markkinoinnissa , j ossa
alueita tai yrityksiä j alostetaan ekologisiksi tuotteiksi. Kunta ja yksityinen
maanomistaja saattavat keskenään sopia asuinalueen suunnittelusta ja tont
tien markkinoinnista kaavoitussopimuksella. Kunnallinen yrityshautomo ,
jonka tehtävänä on kalastaa paikkakunnalle uusia yrityksiä tai edistää jo
olemassaolevien yritysten mahdollisuuksia , saattaa profiloitua ympäristö
myötäisesti , kuten esimerkkialueellani Liperissä (Hynynen , E . -L. 1 9 98) .
Silti osa kunnan suunnittelua saattaa tapahtua sääntelevän perinteen poh
jalta, jos paikallinen markkinatilanne ei aseta erityisiä vaatimuksia (Brindley
ym . 1 989) . Näin sama paikallishallinto yrittää saada hallinnan kentän pa
remmin katetuksi erilaisilla tilanteen mukaan sovitetuilla hallinta
menetelmillä.
Ympäristöongelmat ovat johtaneet poliittiseen toimintaan kahdella ta
solla. Ensinnäkin ongelmien globaali ja valtioiden rajoj a ylittävä luonne
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huomioidaan kansainvälisissä poliittisissa instituutioissa ja ympäristö
sopimuksissa . Toimij oina ovat tällöin valtiot. Toisaalta ympäristöongelmat
ovat myös aina paikallisia, sillä viime kädessä niiden vaikutukset kohdis
tuvat j ohonkin tiettyyn paikallisuuteen tai ongelmien aiheuttaj a voidaan
määrittää paikallisesti. N äin ollen konkreettiset teot ympäristöongelmien
ehkäisemiseksi tapahtuvat paikallistasolla. Ilman tätä paikallista toimintaa
putoaa pohj a myös valtioiden tasolla tapahtuvalta toiminnalta. (Blowers
1 99 7 , 867.)
Globalisoituviin markkinoihin suhdettaan hakeva valtio on nyt vetäy
tymässä loitommalle paikallistason hallinnasta. Yksi osoitus tästä on uusi
Maankäyttö- j a rakennuslaki, j onka mukaan yleiskaavatasoisia suunnitel
mia ei enää tuoda ympäristöministeriöön vahvistettavaksi, vaan prosessit
hoidetaan kuntatasolla . Alueellisten ympäristökeskusten rooli on lähinnä
neuvoa antava . Laki luo siis puitteet sille todellisuudelle , jota suunnittelu
j o monin paikoin elää. Vallankäyttö siirtyy sinne, missä kaavoitusta koske
vat päätöksetkin tehdään . Ekologinen kestävyys, paikallistalouden selviy
tyminen j a sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat asioita , j otka vaativat pai
kallisia ratkaisuj a j okainen erikseen, mutta etenkin suhteissaan toisiinsa.
Lisääntyneen julkis-yksityisen yhteistyön ansiosta suunnittelu on pai
koitellen vapautunut byrokraattisesta sääntelykehyksestään ja omaksunut
yrityselämän menettelytapoj a . Ekomoderni paikallinen hallinta kytkeytyy
myös hyvin usein liike-elämän toimintaan ja intresseihin. Kansalaiset saat
tavat j outua kaiken tämän keskellä hieman ulkopuolisiksi , sillä talouden
prosessit pyrkivät hallitsemaan myös poliittista järj estelmää. Osoituksena
tästä ovat erilaiset regiimit eli j ulkisen vallan ja yksityisten intressien
yhteenliittymät sekä koko päätöksentekoa hallitseva talousdiskurssi . Täs
tä syystä kansalaiset pyrkivätkin verkostoitumaan saadakseen äänensä
kuuluviin suunnittelussa, kuten Liperinkin esimerkkitapaukset osoittavat .
Vaikka rakennuslaki luokin puitteita p aikallislähtöiselle hallinnalle, se on
kuitenkin luonteeltaan mahdollistava , eikä ota kantaa vuorovaikutteisiin
suunnittelukäytäntöihin tai näiden institutionaalisiin edellytyksiin (Maan
käyttö- ja rakennuslaki 1 999) .
Ekologisen kestävyyden käytännön toimenpiteitä ei voi suunnitella ko
vin yleisesti , vaan ne on määriteltävä paikallisessa, tapauskohtaisessa kon
tekstissaan. Yleiset globaali- ja valtiotason periaatteet, jotka yleensä
paikallishallinto tuo suunnittelun kentälle , muodostavat vasta puitteet
tarkemmalle suunnittelulle . Paikallistalouden ja kansalaisyhteiskunnan
edustajat tulkitsevat ekologisia periaatteita omien elämismaailmoidensa
pohj alta . Suunnittelun kentällä paikallisyhteisön sfäärien erilaiset tulkin67

nat kohtaavat toisensa ja kamppailevat keskenään. Ei ole olemassa yhtä
totuutta ekologisesta kestävyydestä. (vrt. Pakarinen 1 9 9 5 , 46.)
Ymp äristöongelmat ovat yhteiskunnallisesti määriteltyjä sosiaalisia
konstruktioita . Ne tahot, jotka omaavat riittävästi intellektuaalista ja po
liittista pääomaa, pystyvät näitä määrittelyjä tekemään. Sama pätee myös
niiden paikalliseen hallintaan : suunnitteluratkaisujen tekeminen edellyt
tää tiettyjä pääomia - resursseja ja ominaisuuksia - joiden avulla voidaan
ottaa tasavertaisesti osaa suunnittelun kentällä käytävään kamppailuun.
(Healey 1 998, 1 53 9- 1 54 1 . )
Suunnitteluun kohdistuu siis paineita monelta taholta , ja näiden pai
neiden alaisena se on aloittanut vaivalloisen muutosprosessinsa . On vai
kea sanoa , mihin suunnittelu lopulta on menossa, mutta saattaisi olla hyö
dyllistä luoda siitä j onkinlainen proj ektio nyt näkyvissä olevien muutos
suuntien valossa . Liperin tapausten perusteella pyrin esittämään joitakin
suuntaviivoja paikallisia erityispiirteitä lähtökohtanaan pitävälle suunnit
telulle , j ossa myös luonto tulisi edustetuksi.

Vallankäytön muodot ja leirit
Suunnitelmien läpivieminen edellyttää poliittista pääomaa : selkeitä tavoit
teita , tahtoa ja vallankäyttöä. On saatava aikaan virallisia päätöksiä, jotta
toteuttamiseen olisi käytettävissä taloudellisia ja henkilöstöllisiä resursse
ja, ja jotta oikeusvaikutuksilla olisi virallinen hyväksyntä . Kaikki vallan
käyttö ei kuitenkaan rajaudu viralliseen hallintosysteemiin, sillä edustuk
sellinen j ärj estelmä ei välttämättä kykene reagoimaan kaikkiin voimak
kaasti haj autuneen hallinnan kentän vaateisiin. Esimerkiksi liike-elämän
tai ympäristötietoisten ryhmien edustaj at saattavat turvautua erilaisiin
epäsuoriin ja puoli- tai epävirallisiin vallankäyttötapoihin. Voidakseni ana
lysoida tarkemmin liperiläistä hallintaa tarkastelen ensin vallankäyttöä
käsitteellisesti regiimiteorian tarj oamasta näkökulmasta.
Vallankäyttötapojen perusjako voidaan tehdä suoran ja epäsuoran val
lankäytön välillä . Suora vallankäyttö on virallista ja näkyvää sosiaalista
kontrollia , se perustuu hierarkkiseen, institutionalisoituun järjestelmään
ja asemiin, joista määräykset annetaan. Epäsuora vallankäyttö pyrkii tu
loksiin neuvotteluj en ja koalitionmuodostamisen kautta . Se perustuu
henkilösuhteisiin ja sosiaalisiin sekä intellektuaalisiin kykyihin. Jos suora
vallankäyttö on dominoivaa määräysvaltaa (power over) , niin epäsuora
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vallankäyttö keskittyy tavoitteiden saavuttamiseen, se on valtaa j ohonkin
(power to) , ja tässä mielessä sosiaalista tuottamista (Stone 1 986, 79- 86) .
Paikallishallinnossa epäsuorat vallankäyttötavat korostuvat sitä enem
män, mitä monimutkaisemmasta yhteisöstä on kysymys. Tämä saattaa
näkyä regiimin tai regiimien muodostumisena. Regiimi tarkoittaa epävi
rallisia j ärj estelyj ä , joiden kautta j ulkinen valta ja yksityiset intressit toimi
vat yhdessä päätöksenteon ja toimeenpanon mahdollistamiseksi . Toimi
j oiden resurssit täydentävät tällä tavoin toisiaan. Julkinen valta saa käyt
töönsä taloudellisia resurssej a j a liikemaailman yhteyksiä , j a yksityiset
toimij at saavat käyttöönsä julkista auktoriteettia - esimerkiksi kunnan
kaavoitusmonopolin muodossa - ja verotuloja. Regiimivalta on siis epä
suoraa ja puolivirallista . (Stone 1 986, 79-86 .)
Stoker &: Mossberger ( 1 994) ovat luokitelleet regiimit kolmeen eri
päätyyppiin, jotka voidaan nähdä paikallisyhteisöj en vastineina erilaisiin
sosioekonomisiin muutoksiin hallinnan kentällä. Tyypit ovat pääpiirteit
täin: 1) orgaaninen regiimi , joka pyrkii olemassaolevan tilanteen säilyttä
miseen, sillä j äsenten paikallinen riippuvuus on suuri, ja perinteille raken
tuneet valtasuhteet ovat heille edulliset; 2) instrumentaalinen regiimi, j oka
pyrkii proj ektien toteuttamiseen luomalla poliittisen kumppanuuden avulla
tähän suotuisat olosuhteet; 3) symbolinen regiimi, j oka pyrkii yhdyskun
nan ideologian ja imagon muuttamiseen käyttämällä symboleja strategi
sesti hyväkseen; ekspressiivisen politiikan tarkoituksena on herätellä mark
kinavoimien kiinnostusta paikkakuntaa kohtaan . On huomattava, että
regiimit voivat muuttua olosuhteiden myötä ja saada piirteitä toisista
regiimityypeistä .
Paikallisen hallinnan kentällä toimii myös täysin epävirallisia verkostoja,
j oiden varsinaisina yhteistyökumppaneina ei ole lainkaan julkisen vallan
edustaj ia. Nämä verkostot voivat olla tilapäisempiä tai pysyvämpiä, ne synty
vät paikallisten intressien yhteisestä tunnistamisesta j a tulkitsemisesta. (vrt.
Harding 1996, 64 7.) Intressit eivät ole niinkään taloudellisia, vaihtoarvoihin
perustuvia, vaan enemmänkin arkielämän laa dullisiin käyttöarvoihin
pohjautuvia. Löyhimmillään nämä verkostot ovat esimerkiksi jotakin raken
nusproj ektia vastustamaan kokoontunut kansalaisliike , kuten seuraavan
luvun tapaustutkimuksessa , ja kiinteimmillään vaikkapa kaupunginosa
yhdistys , j oka valvoo paikallisten asukkaiden elinympäristön laatua
puuttumalla jatkuvasti kaavoitushankkeisiin. Edellytys tämäntyyppisten
verkostojen päämäärien saavuttamiselle on niiden kyky mobilisoida resurs
sejaan sosiaalisen ja poliittisen ympäristön muokkaamiseksi suotuisaksi
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(Stone 1 98 6 , 84) . N ämä resurssit eivät ole taloudellisia , vaan sosiaalisia j a
intellektuaalisia.
Tämäntyyppinen valta on epäsuoraa ja epävirallista kansalaisverkosto
valtaa. Se on paikallisesti sensitiivinen vallankäyttötapa, sillä intressit kum
puavat p aikallistuneista elämismaailmoista, j a ne perustuvat p aikallisiin
kulttuureihin ja erityispiirteisiin. Kansalaisverkostovalta kattaa hallinnan
ja suunnittelun kentällä aivan eri alueet kuin määräysvalta ja regiimivalta ,
j a näin sen voidaan katsoa täydentävän muita vallankäyttötapoja. Erilaiset
vallankäyttötavat voidaan siis j akaa 1) suoraan ja viralliseen määräysval
taan, 2) epäsuoraan ja puoliviralliseen regiimivaltaan ja 3) epäsuoraan ja
epäviralliseen kansalaisverkostovaltaan.
Tämäntyyppinen vallankäyttötapoj en tarkastelu korostaa nimenomaan
paikan j a paikallisuuden ominaisuuksia j a erityispiirteitä . Erilaisten
regiimien ja valtaverkostoj en muodostuminen perustuu toimijoiden p ai
kalliseen riippuvuuteen. Yrityksen elinehtona voi olla paikallisen työvoi
man saanti tai paikallinen asiakaskunta. Mitä suurempi on sen riippuvuus
paikallisista olosuhteista, sitä suurempi on sen motivaatio muokata niitä
suotuisiksi . Kansalaisten verkostoj a sitoo p aikkaan asuminen tai työpai
kat. (vrt. Stoker & Mossberger 1 9 94 .) Paikallinen kulttuuri , joka määritte
lee aj attelu- ja toimintatapojen reunaehtoj a, määrää myös epäsuoran val
lankäytön vivahteet.
Ympäristökysymykset vaativat paikallisia toimenpiteitä . Sitä ennen ne
on kuitenkin tulkittava ja määriteltävä paikallisesti . On oletettavissa, että
eri valtakoalitiot määrittelevät ne omien intressiensä pohjalta eri tavoin.
Pääasiassa elinkeinoelämän alueelle muodostuvat regiimit painottavat ta
loudellisen toimintavapauden näkökulmaa , ja elämismaailman piirissä
syntyvät valtaverkostot yksilöityj ä elin- ja luonnonympäristöj ä . Muodolli
nen hallinto käyttää tulkintakehikkonaan kansainvälisiä j a kansallisia
ympäristösopimuksia j a ympäristöhallinnon piirissä syntyneitä yleisiä
toimintaohj eita, sekä paikallisen poliittisen j ärj estelmän osoittamia suuntia.
Suunnittelun kentällä vallankäyttö ilmenee dynaamisina sosiaalisina
suhteina, pyrkimyksinä vaikuttaa suunnitelmien sisältöön tai suunnitte
lun paikallisiin sääntöihin. Suorat ja epäsuorat vallankäyttötavat edustavat
kuitenkin vallan eri ulottuvuuksia , joten niille ominaiset ja optimaaliset
toimintaympäristötkin poikkeavat toisistaan . Verkostoissa päämääriin py
ritään neuvotteluj en, konsensuksen ja yhteisten merkitysten löytämisen
kautta. Prosessien onnistuminen riippuu osallistujien kommunikatiivisista
kyvyistä ja kommunikaation oikeudenmukaisuudesta, diskurssietiikasta.
Suorat ja muodollisemmat vallankäyttötavat pyrkivät päätöksentekoon j a
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toteutukseen laatimalla toimintaohj elmia ja strategioita valmiiden esitys
listojen pohjalta. Prosessissa vaikuttavat osallistujien viralliset asemat ja
hallinnollinen kapasiteetti, joka koostuu asiantuntemuksesta j a budj etti
vallasta .
Bryson j a Crosby ( 1 992 , 9 1 ) kutsuvat tällaisia kommunikatiivisia
toimintaympäristöj ä foorumeiksi ja strategianlaadintaan sekä päätöksen
tekoon suuntautuneita ympäristöj ä areenoiksi . Foorumeilla ja areenoilla
niille ominaisen vallan käyttö on hyväksyttyä, sillä niillä valta tulee näky
väksi . Erilaisia kaupunkifoorumej a on jo eri puolille maailmaa perustet
tukin, mutta tavallisimmin foorumej a ja areenoita ei ole erotettu toisis
taan, vaan on olemassa yksi päätöksentekoon tähtäävä areena , jolla käytä
vä dialogi on enemmän tai vähemmän symbolista. Toisaalta paikkakunnalla
saattaa olla jo olemassa täysin toimiva foorumi, kuten esimerkiksi paikal
lislehti, mutta sitä ei tällaiseksi tunnusteta . Tosin lehteä voidaan pitää mer
kittävänä mielipiteenmuokkauskanavana myös dominoivan, muodollisen
vallan leirissä, kuten seuraavan luvun tapaustutkimuksista ilmenee.

Valta suunnittelun kentällä
Hyvinä esimerkkeinä määräysvallan ja tätä vastaan nousevan kansalais
verkostovallan toiminnasta ovat Liperin Ylämyllyn taaj amaan sij oittuvat
suunnittelutapaukset, j oissa paikalliset asukkaat ryhtyivät puolustamaan
omaa elinympäristöään. Ensimmäinen tapaus käsittelee Sompalammen
rantaan suunniteltua hydrauliikka-alan teollisuusyritystä. Sompalampi
kuuluu osana Ylämyllyn lampialueeseen , joka muodostuu j ääkau den
muovaamasta kangasmaastosta , jota kymmenet suppakuopat, harjulammet
ja pienet järvet pilkkovat. Luonnonkauneutensa ja helppokulkuisuutensa
vuoksi alue on suosittua ulkoilumaastoa.
Lokakuussa 1 9 90 maakuntalehti Karj alainen julkaisi uutisen alueelle
Sompalammen rantaan sij oittuvasta teollisuusyrityksestä (Karj alainen
3 1 . 1 0 . 1 990) . Tästä alkoi tapahtumavyöry, j ota voisi kutsua ympäristö
konfliktiksi . Kun Liperin paikallislehdessä Kotiseutu-uutisissa huomattiin,
että tehtaan tulo lammen rantaan kirvoittaa voimakkaita yleisöpuheen
vuoroj a, julkaistiin lehdessä suoranainen kehotus ottaa kantaa asiaan sen
palstoilla. Lehden mielipidesivuilla alkoi kuuma kirjoittelu . Alueen asuk
kaat eivät ymmärtäneet , miksi yritystä ei voitu ohjata läheisille teollisuus
alueille , joilla vielä oli vapaita tonttej a . Kirjoittelun jatkuttua pari viikkoa
lehden päätoimittaja pyrki pääkirj oituksessaan tekemään keskustelusta
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yhteenvetoa j a selitti kuntalaisten tuohtumusta kuntaj ohdon tiedotus
politiikalla: yrityksen nimeä ei julkistettu ja yritystä oltiin sijoittamassa jo
ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista.
Toki lehti julkaisi myös hanketta selittäviä tai puoltaviakin kirjoituksia.
Kunta julkisti uutisen alueen maankäytön esisuunnitelman valmistumi
sesta , mutta harmillisen myöhään kiivaan keskustelun jo lähdettyä käyn
tiin . Samoin elinkeinoasiamiehen vakuuttelut tehtaan ympäristöystävälli
syydestä ja vakavaraisuudesta hukkuivat kuumana käyvään keskusteluun.
Kaikki puoltavat kirjoitukset olivat kunnan virkamiesten laatimia .
Puolusteluista huolimatta yritys veti omat j ohtopäätöksensä yleisen
mielipiteen sävystä ja perui tulonsa Liperin kuntaan. Toimitusjohtaja piti
pientäkin vastustusta riskinä yritykselle, sillä sen oli ollut tarkoitus hank
kia parikymmentä työntekijäänsä lähialueelta. Kunnanhallituksen puheen
j ohtaja langetti syyn tapahtuneesta vastustajien ennakkoluuloisuuden ti
lille: ihmiset 'eivät vaivautuneet ottamaan asioista selvää'. Kunnan tiedot
tamista hän piti asiallisena. (Kotiseutu-uutiset 6 . 1 2 . 1 990.)
Tästä alkoi lehtikirjoittelun toinen vaihe. Nyt yleisönosastossa esiintyi
vät yrityksen tuloa puoltaneet kuntalaiset, jotka vaikenivat keskustelun
alkuvaiheessa. Hankkeen vastustaj at olivat nyt 'saatanan tunareita' , jotka
eivät ymmärtäneet omaa parastaan ja työpaikkojen tärkeyttä, eivätkä sitä,
että kansainvälisille markkinoille suuntautunut yritys tarvitsi edustavan
työskentely-ympäristön. Asia nousi esille myös Liperin kunnan kehittämis
seminaarissa , jossa kunnan tiedotuspolitiikkaa selitettiin sillä, että nykyi
sin 'kun yritysneuvotteluja käydään, ei niistä pidetä katuparlamenttej a'.
(Kotiseutu-uutiset 1 3 . 1 2 . 1 990.)
Myös paikallislehti sai kritiikistä osansa: kunnanj ohtaja esitti kunnan
hallitukselle , että kunta lopettaisi ilmoittelunsa Kotiseutu-uutisissa - huo
limatta siitä , että lehti julkaisi myös kaikki hanketta puoltaneet kirjoituk
set . Samalla alkoi keskustelun kolmas vaihe, jonka pääteemana oli vapaan
tiedonvälityksen merkitys. Tällä kertaa keskustelun yhteenvedon teki kun
nanvaltuuston puheenjohtaja: 'Se aika, jolloin asiat piilotettiin ilmoitta
malla niistä vain kunnan taululla, on ilman muuta ohi' (Kotiseutu-uutiset
0 7 . 0 1 . 1 9 9 1 ) . Lopulta kunnanhallitus päätyi esittämään valtuustolle
ilmoittelun j atkamista paikallislehdessä .
Tapahtumakulku paljastaa muodollisen hallinnon 'tunnottomuuden'
kenttää kohtaan, sekä haluttomuuden kommunikointiin ja olosuhteiden
muokkaamiseen suotuisiksi. Ylämylly kuuluu Joensuun työssäkäynti
alueeseen ja sen asukkaat ovat rakentaneet suhdeverkostonsa ennemmin
kin kaupungin kuin maaseutupainotteisen Liperin suuntaan. Ylämyllyläiset
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muodostavat Liperissä kulttuurisesti 'toisen yhdyskunnan', paikallisista
sidoksista vähitellen irtikasvaneen yhteisön (Konttinen 1 9 94) . Hallinto ei
kiinnittänyt tähän huomiota , vaan luotti suoran, byrokraattisen vallankäy
tön voimaan . Foorumin avauduttua hallinto ei pystynyt käyttämään sen
tarj oamia mahdollisuuksia , sillä yleisönosastokirj oittelua ei pidetty
kunnallispolitiikkaan kuuluvana toimintatapana. Jälkikäteen kyseisen foo
rumin merkityksellisyys kyllä tunnustettiin implisiittisesti yrittämällä ran
gaista lehteä tapahtumien j ohdosta.
Ylämyllyn asukkaiden toiminta käy esimerkkinä epäsuorista vallankäyt
tötavoista. Alueelle syntyneessä verkostossa kiersi hankkeesta informaa
tiota, jota kuntalaisille ei tiedotettu . Alueella asuva metallimies herätti ko
kemuksiinsa perustuvia epäilyksiä hydrauliikkatehtaan ympäristöystäväl
lisyydestä (Haastattelu no6) . Alueen yrittäj ät olivat perillä talousasioista ja
asettivat kunnan esittämät laskelmat hankkeen kannattavuudesta kyseen
alaisiksi (Kotiseutu-uutiset 2 6 . 1 1 . 1 9 90) . Tärkein resurssi vallankäytön
näkökulmasta oli kuitenkin vastustukselle hankittu j ulkisuus : yritys
maailmassa elintärkeää ilmapiiriä muokattiin niin, ettei imagoaan varj eleva
yritys voinut muuta kuin peräytyä. Tosin asukkaat eivät vastustaneet yri
tyksen tuloa sinänsä, vaan sen sijoittamista teollisuusalueen ulkopuolelle ,
asukkaiden virkistysalueelle .
Samoihin aikoihin Sompalammen tapahtumien kanssa alkoi Liperissä
kehityskulku , jonka tuloksena syntyi koalitio , jota voisi kutsua luomu
regiimiksi. Vuonna 1 990 perustettiin kunnallinen yhtiö Lipertek Oy, jonka
tehtävänä oli hoitaa kunnan vuokrataloj en isännöintiä ja vuokratalojen
rakennuttamista. Tuolloin kunnassa puuhattiin myös hallinnonuudistusta ,
j a siinä yhteydessä elinkeinotoimi siirrettiin yhtiön alaisuuteen.
1 990-luvun alussa oli luotava linjat uudelle elinkeinostrategialle. Kun
nassa kaivattiin high-techiä ja teollisuutta , maatalouden näkymiin ei juuri
jaksettu uskoa . EU näyttäytyi uhkana vilj elijöille. Kunnassa päädyttiin kui
tenkin hyödyntämään olemassa olevia vahvuuksia . Liperi on vanhastaan
tunnettu 'leipäpitäjänä', mutta uudempaakin potentiaalia löytyi : osuusmeijeri
ja -mylly, Joensuun yliopiston Siikasalmen koetila, sekä maatilojen raaka
aine- ja tuotantopotentiaali. Vuonna 1 992 käynnistettiin 'Laatua leipään' proj ekti, jossa luotiin yhtenäinen tuotanto- ja markkinointiketju luomulei
välle. Proj ekti huipentui vuonna 1 997, kun Ylämyllylle valmistui Vaasan
myllyn suurleipomo . (Hynynen, E-L 1 998, 29-30.) Jonkinlainen takaisku
luomuregiimille oli kuitenkin koetilan lakkauttaminen vuonna 1 999 .
Tähänastisen elinkaarensa aikana Lipertek Oy on käynnistänyt lukuisia
muitakin ympäristöteknologiaan liittyviä paikallisia elinkeinoprojekteja.
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Toiminnan paikallisesta merkityksestä kertoo se, että uusimman kunta
strategian avainsanoina ovat 'eko' ja 'luomu' (Liperin kunta 1 99 7) . Yhtiön
vastaavat henkilöt painottavat, että yhtiöllä on tiiviit suhteet kuntaan, sillä
kunnanhallitus valitsee yhtiön seitsenj äsenisen hallituksen: kaksi viran
haltij aa j a viisi poliittisesti valittua päättäj ää . Toisaalta yhtiön toimivuutta
perustellaan nopeudella ja luottamuksellisuudella, koska hankkeita ei tar
vitse myllyttää koko poliittisen koneiston läpi. (Hynynen l 998a, 59-60.)
Luomuregiimiin kuuluu kunnan hallinnon j a yhtiön lisäksi paikallista
elintarviketeollisuutta ja maataloustuottajia. Tyypiltään Liperin koalitio on
yhdistelmä instrumentaalista ja symbolista regiimiä, jossa pyritään toteut
tamaan sellaisia selkeitä projektej a , jotka kokonsa vuoksi vaativat niin laa
j aa poliittista yksimielisyyttä, että ne edellyttävät paikallisen ideologian j a
imagon luontia. (Ks . Stoker & Mossberger 1 994.) Eko , luomu j a leipä
pitäj ä ovat näkyvästi kunnan j a yritysten yhteisessä markkinoinnissa käyt
tämiä symbolej a .
Myös orgaanista regiimiä esiintyy Liperissä . Tällaisena voidaan pitää
maanomistajien, näitä edustavan paikallisen hallinnonosan ja MTK:n muo
dostamaa koalitiota, joka näkyy suunnittelun kentällä rantayleiskaavoj en
laadinnassa. Koalition tarkoituksena on puolustaa olemassaolevaa tilan
netta eli maanomistajien perinteistä oikeutta maidensa rakentamiseen, niin
sanottua perusrakennusoikeutta. Vastavoimana on valtion ympäristöhal
linto , j oka pyrkii kaj oamaan tähän oikeuteen. MTK:n roolina on lisätä tä
män verkoston intellektuaalisia resursseja j ärj estämällä maanomistajille
koulutus- j a tiedotustilaisuuksia sekä kurssittamalla maanomistajien jou
kosta alueellisia ympäristöasiamiehiä . (Hynynen 1 998a, 5 6-5 7 ; vrt. Stoker
& Mossberger 1 9 94.) Tätä koalitiota voisi kutsua vaikkapa maanomistaj a
regiimiksi.
Vaikka luomuregiimi on soveltanut neuvottelevaa toimintatapaansa
menestyksellisesti jo vuosia, saattaa kunnan hallinto yhä käyttää suoraa
valtaa kuten aikanaan Sompalammen tapauksessa. Runsaasti samoja piir
teitä sai vuoden 1 99 7 syksyllä alkanut tapahtumasarj a , joka koski kunnal
lisen yhdyskuntakompostorin rakentamista. Tapahtumapaikka oli j älleen
Ylämylly. Hallinnossa ei oltu otettu opiksi Sompalammen kokemuksista j a
laitoksen rakennustöitä kiirehdittiin. Asukkaita e i huomioitu tarpeeksi
valmisteluvaiheessa . Lisäksi kompostorin urakkasopimukset ja rakennus
työn aloittaminen hyväksytettiin ainoastaan kunnanhallituksessa. Ylämylly
läisten verkostoituminen kanavoitui tällä kertaa muistutuksina ja valituk
sina. Kunnan itselleen myöntämä ympäristölupa saatiin kumottua määrä
ysten j a karttoj en puutteellisuuksiin vedoten . Tosiasiassa erimielisyydet
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asukkaiden ja hallinnon välillä koskivat pääasiassa laitokselle järjestettä
vää tieyhteyttä. Määräysvalta ja kansalaisverkostovalta törmäsivät j älleen
toisiinsa. (Hynynen l 998b . )
Koska kansalaisten verkostoilla e i ole organisoitua yhteyttä institutio
naalisiin resursseihin, kuten regiimeillä , on niiden tuloksiin päästäkseen
ainakin tilapäisesti pystyttävä liittämään näitä resurssej a itseensä. Edellä
kuvatussa yhdyskuntakompostorin tapauksessa asukkaat saivat oikeuslai
toksen puolelleen. Tapahtuma konkretisoitui, kun kompostorin rakennus
paikalla pidettiin asukkaiden aloitteesta lääninoikeuden katselmus, j ossa
asiakirj ojen oikeudenmukaisuus tarkastettiin ja valitukset todettiin aiheel
lisiksi (Kotiseutu-uutiset 0 1 . 1 2 . 1 9 97) .
Toinen vastaava esimerkki kansalaisverkostovallan j a institutionaalis
ten resurssien liitosta Liperissä on kyläkouluj en lopettamisyritys vuodelta
1 99 7 . Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kunnan hallinto teki aloitteen
Ahonkylän ja Leppälahden kyläkouluj en lakkauttamisesta ja esitti perus
teluiksi toimenpidettä tukevat talouslaskelmat. Nämä eivät tyydyttäneet
kyläläisiä, ja he yrittivät esittää tilalle omia laskelmiaan. Kun näihin ei suh
tau du ttu vakavasti , teettivät kylät omalla kustannuksellaan opetus
hallituksessa laskelmat, j otka julkaistiin paikallislehdessä juuri ennen lo
pullista päätöksentekoa. Laskelmat osoittivat, että koulujen lopettamisella
ei juurikaan saavuteta säästöj ä . Tämä tieto haj oitti valtuutettujen rivit ja
sekoitti ryhmissä teh dyt sopimukset. Kolmasos a p äättäj istä äänesti
epätietoisuudessaan tyhj ää j a koulut säästyivät toistaiseksi. (Kotiseutu
uutiset 1 8 . 1 2 . 1 997.) Molemmissa tapauksissa kansalaisverkostovalta näyt
täytyi paikallisen päätöksenteon kannalta hetken aikaa ikään kuin viralli
sena valtana , j oka oli pakko huomioida . Kantavana voimana kyläläisten
toiminnassa olivat kylille muualta muuttaneet lapsiperheet, jotka kokivat
tulleensa petetyiksi (Kotiseutu-uutiset 24 . 1 1 . 1 9 97) .
Sompalammen tapaus p äättyi toisin. Asukkaiden ei tarvinnut käyttää
valtaa varsinaisella päätöksentekoareenalla, sillä asia ratkesi jo foorumi
vaiheessa. Hydrauliikkayrittäj ä saattoi päätellä keskustelun laadusta , että
tulossa olisi valituksia ja viivästymisiä, eivätkä toimintaedellytykset pai
kallisen työvoimankaan suhteen vaikuttaneet lupaavilta . Foorumilla esiin
tyvät merkitysmaailmat j äivä t liian kau as toisistaan , ja osapuolten
tottumattomuus avoimeen kommunikaatioon esti lähentymisen.
Eri vallankäyttömuodot suhtautuvat foorumiin - tässä tapauksessa pai
kallislehti Kotiseutu-uutisiin - eri tavoin. Määräysvalta pyrkii foorumin
hallintaan ja tätä kautta vaikuttamaan keskustelun laatuun tai esille
otettaviin asioihin. Se voi pyrkiä hallintaan painostamalla ilmoitustuloilla
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tai sulkemalla nimimerkkikirj oittelun kunnallispoliittisen prosessin ulko
puolelle. Ilmoitustuloj a käytettiin p ainostuskeinona Sompalammen tapa
uksessa, mutta myös vuosina 1 993-94 kunnan työntekijöiden irtisanomis
keskustelun yhteydessä. Nimimerkkikirj oitteluun otettiin kantaa keväällä
1 99 7 , kun kunnanj ohtaj a ilmoitti kieltäytyvänsä reagoimasta nimettömiin
kirj oituksiin (Kotiseutu-uutiset 1 0 . 02. 1 99 7) .
Regiimivalta suhtautuu foorumiin luonteensa mukaan välineenä, j olla
poliittista kenttää muokataan sopiville päätöksille otolliseksi. Foorumi on
tehokas väline strategisten symbolien - ekon, luomun ja leipäpitäj än levittämiseen. Foorumilla käyttäydytään suostuttelevasti, sitä yritetään hie
novaraisesti manipuloida . Foorumin puitteita yritetään muokata henki
lösuhteiden kautta , tässä tapauksessa pitämällä suhteita toimittajiin. Kos
ka foorumina toimii p aikallislehti, voi regiimi ostaa lehdestä ilmoitustilaa
itselleen. Regiimi yrittää tehdä foorumista osan omaa verkostoaan.
Kansalaisverkostovalta käyttää foorumia elämismaailmaan pohj autuvan
argumentaationsa esiintuontiin. Taitava kirjoitus saattaa aktivoida yhä uusia
ihmisiä tai verkostoj a huomaamaan asian merkittävyyden ja ottamaan kan
taa . Foorumi voi myös lisätä verkostojen intellektuaalisia ja sosiaalisia re
sursseja jakamalla sopivaa informaatiota, ja sellaista informaatiota, joka ei
ilmene virallisessa prosessissa. Pääpaino toiminnassa on siis argumentaa
tiolla, sen laadulla ja sisällöllä.
Mikään ideaalinen foorumi paikallislehti ei kuitenkaan ole . On mah
dollista , että se joutuu ainakin jonkin verran antamaan periksi erilaisille
hallintayrityksille . Monesti paikallislehdet ovat liikeyrityksiä ja niilläkin
on paikallinen riippuvuus ilmoitus- ja tilaaj atuloj en kautta. Toisaalta voi
daan kysyä, onko mahdollista perustaa täydellistä foorumia . Jonkun on
aina j ärj estettävä puitteet, kutsuttava osallistuj at , määrättävä istuma
järj estykset, suunniteltava esityslistat ja jaettava puheenvuorot. Toimivan
foorumin kriteerinä on 1) mahdollisuus esittää vapaita tulkintoja, 2) antaa
argumentoinnin määrätä keskustelun suunnan ja 3) pyrkiä yhteisymmär
rykseen, ei välttämättä vielä strategian laadintaan (Bryson & Crosby 1 992 ,
92- 1 08 ; Sotarauta 1 996 , 296-298) .

Paikallisen suunnittelun uusi suunta
Liperin tapaukset osoittavat, että kohdistuessaan tiettyyn paikkaan suun
nittelu synnyttää aktiivisen sidoksen paikallisen ihmisyhteisön ja fyysisen
ympäristön välille. Sama sidos muodostaa dynaamisen suhteen myös yh
teisön sisäisten sosiaalisten verkostoj en välille ; avautuu kokonainen int76

ressien ja kamppailuj en areena, suunnittelun paikallinen kenttä (Hyny
nen 1 999 , 46-47) . Samalla alueella sijaitsevat verkostot saattavat j outua
toistensa kanssa tekemisiin vasta kun paikallinen suunnitteluproj ekti ak
tivoi ne toimintaan. (Healey 1 9 9 7 , 5 5-62 . )
Korostettaessa paikkaa suunnittelun lähtökohtana kiinnittyy huomio
toiminnan yhteisöllisyyteen. Yhteisö viittaa tässä alueella asuvien ihmisten
välillä vallitsevaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, j oka luo jonkinlaista
yhteisyyttä. Yhteisyys voi olla luonteeltaan toiminnallista tai symbolista.
Edellinen syntyy konkreettisen vuorovaikutuksen j a toiminnan tulokse
na, j älkimmäinen sitoo ihmisiä vähemmän paikkoihin ja ilmenee tietoi
suudessa ja tunteissa. Yhteisön käsite ei kuvaa kuitenkaan vain tietyllä
alueella asuvien ihmisten keskinäistä vuorovaikutusprosessia vaan myös
sosiaalista järj estelmää, j oka on paikallisten instituutioidensa kautta laa
jemman yhteiskunnan osa . Tällaisia instituutioita voivat olla esimerkiksi
hallinto , palvelut tai tuotanto. (vrt. Rannikko 1 99 7 . )
Yhteisön aj attelu- j a toimintatavat syntyvät paikallisen kokemuksen
pohj alta , j a toiminnassa ne rakentavat uutta kokemusta . Näin syntyvä pai
kallinen kulttuuri ei kuitenkaan rajoitu vain yksilön kokemukseksi tai ir
ralliseksi laaj emmista kokemisen struktuureista. Kulttuurit voidaan tässä
yhteydessä nähdä p aikallistuneiden elämismaailmoiden sosiaalisesti
j aetuiksi sisällöiksi, jotka voivat nykyään helposti olla jopa globaalitason
vuorovaikutuksessa. (Healey 1 99 7 , 62-65 .)
Paikallisyhteisöä voidaan analyyttisesti tarkastella eri näkökulmista, j oita
voidaan myös pitää yhteisön eri ulottuvuuksina. Edellisen tarkastelun pe
rusteella voidaan erottaa sosiaalinen struktuuri, paikka ja kulttuuri . Se,
että samaa paikkaa voivat j akaa aj attelu- ja toimintatavoiltaan poikkeavat
sosiaaliset verkostot, johtuu yhteisön ulottuvuuksien keskinäisistä proses
seista. Koska prosessit ovat epätasaisia, ei fyysinen läheisyys välttämättä
j ohda samankaltaiseen ajatteluun tai toimintaan. On esimerkiksi mahdol
lista, että osa j onkin maaseutuyhteisön j äseniä liittyy yhteen, koska he ovat
paikkakunnalle kaupungista muuttaneita ja kokevat toistensa aj attelutavat
läheisempinä kuin alkuperäisten paikkakuntalaisten . (Vrt . Crow & Allan
1 995 .) Vaihtelevat identiteetit ja intressit ilmenevät yhteisössä löyhempinä
tai tilapäisempinä verkostoina, j otka saattavat syntyä vasta suunnittelu
prosessin käynnistyttyä. Koska eri verkostot saattavat tulkita paikka- tai
ympäristösuhdettaan eri tavoin, saattavat kannanototkin poiketa toisistaan.
Ylämyllyn asukastoimintaa voidaan selittää tällaisen 'toisen yhdyskun
nan' (Konttinen 1 994) olemassaololla. Asukkaat ovat yhä harvemmin
syntyperäisiä liperiläisiä ja kunnanvaltuutettuja alueella asuu huomatta77

van vähän - vain kahdeksan kolmestakymmenestäviidestä - vaikka alu
een asukasluku on reilusti yli kolmannes koko kunnan asukasluvusta haj a
asutusalueet mukaan lukien. Suurin osa alueen työssäkäynnistä suuntau
tuu Joensuuhun ja sieltä haetaan myös suurin osa palveluista. Yhteisö on
vähitellen kasvanut irti 'leipäpitäj än' historiallisista valtarakenteista . Mutta
toinen yhdyskunta voi löytyä myös maalaiskylistä, kuten Ahonkylän ja
Leppälahden kyläkouluj en tapaus osoittaa. Uusia tulokkaita on asettunut
syvemmällekin maaseudulle , jossa he ovat nousseet näkyviin rooleihin
taistellessaan kylänsä tai elinkeinonsa olemassaolosta .
Yhteisön kytkennät laaj empiin talouden j a hallinnon struktuureihin
asettavat paikalliselle toiminnalle ylipaikallisia puitteita , j otka ilmenevät
erilaisina tavoitteina ja normeina . Kuitenkin talou den, hallinnon ja kansa
laisten organisaatiot ovat rakentuneet aivan erityyppisiä tehtäviä varten
(Virkkunen & Tuori 1 98 1 , 83-88) . Keskitetymmän suunnittelun kaudel
la, kun yhteiskunta toimi sektoroituneemmin, toimivat organisaatiotkin
toisistaan erillään. Nykyään hallinnan kenttä voidaan nähdä horison
taalisena, toisistaan riippuvaisista verkostoista muodostuvana kokonaisuu
tena. Yhtä verkostoa koskevia päätöksiä voidaan tehdä usealla eri hallinnon
alalla, jolloin kovin sektoroitunut hallinto saattaa toimia ristiriitaisesti , sil
lä kapeat ohjelmat halkovat laajaa hallinnan kenttää viipaleina, eivätkä
hahmota kokonaisuutta (Sotarauta 1 99 6 , 64) .
Organisaatiot rakentuvat tehtäviensä mukaan. Nykyiset talous- j a ym
päristöongelmat ovat seurausta useista toisiinsa limittyvistä tekij öistä .
Ongelmien ratkaisun avaimet, tieto ja taito , ovat hajautuneet useisiin yksi
löihin, yhteisöihin j a organisaatioihin. Monet ongelmat ovat yhteisiä , eikä
yhdelläkään organisaatiolla ole yksinään riittävästi valtaa tai mahdollisuuk
sia toteuttaa ohj elmia niiden ratkaisemiseksi . Hallinnan - ja suunnittelun
- kenttä on laajempi kuin virallisen hallinto-organisaation toimiala. (Sota
rauta 1 99 6 , 63-72 .) Organisaatioiden j a verkostoj en toimintaa ohj aavat j a
näitä koossa pitävät normit j a kulttuurit ovat kuitenkin samalla valtara
kenteita, j oten ne pyrkivät vastustamaan mahdollisia muutospaineita
(Healey 1 9 9 7 , 2 5 8-263) . Ylämyllyn kompostorilaitoksen tapaus kertoo
tällaisesta institutionaalisesta hitaudesta ja oppimisen vaikeudesta. Kestää
aikansa ennen kuin organisaatiot reagoivat kentän muutoksiin ja tunnista
vat uudet tehtävänsä.
Kun erilaiset verkostot j a hierarkiat kohtaavat suunnittelussa toisensa ,
kohtaavat samalla myös erilaiset kulttuurit. Nämä kulttuurit ovat tulkintake
hyksiä, joiden puitteissa ympäristöongelmia tai ekologisuutta arvioidaan
ja muunnetaan toimintaohj elmiksi. Tuloksellinen yhteistyö edellyttäisi
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tulkintakehysten asettamista päällekkäin, j olloin ongelmat näyttäytyisivät
uudenlaisessa kehyksessä. Tällainen transformatiivinen työ synnyttäisi
parhaimmillaan u u sia kulttuurisia tasoj a , eri verkostoj en yhteisiä
tulkintakehyksiä . (Healey 1 9 9 7 , 65-68 .) Työ vaatii epäilemättä suuria pon
nistuksia , j o ten mikä saa toisistaan suuresti poikkeavien intressien
hallitsemat ryhmät ryhtymään siihen? Yksi mahdollinen laukaiseva tekijä
voi olla diskursiivinen avain, symboli joka on riittävän voimakas muodos
taakseen ongelmalle uuden tulkintakehyksen (Haj er 1 9 9 5 , 260-294) . Pai
kallisella tasolla tällainen avain voi olla vaikkapa 'luomu ' , kuten Liperin
luomuregiimin tapauksessa. Siinä yhdistyy perinteisen elinkeinon, maata
louden, elvyttäminen kansainvälisiä ja kaupallisesti merkittäviä ympäristö
normeja vastaavaksi. Paikallisen hallinnon, elinkeinoelämän ja asukkai
den on helppo nähdä itsensä edunsaajina. Edellytykset konsensukseen ovat
olemassa .
Suunnittelun tehtäväkenttä on nyt hahmotettavissa. Jotta suunnittelu
voisi toimia paikallisena hallintana, olisi se ymmärrettävä sovitteluna ja
yhteydenrakentamisena valtaleirien välille yli kulttuuristen esteiden j a or
ganisaatioiden sektorirajoj en. Näissä yhteistyöprosesseissa tarvitaan kui
tenkin muutakin kuin suunnittelij oiden uusi ymmärrys. Kulttuuristen ta
soj en työstäminen vaatii runsaasti intellektuaalisia resursseja ja yhteyksien
rakentaminen ihmisryhmien välille edellyttää sosiaalisia resursseja. Jotta
suunnitelmat saisivat lainvoiman , on ne syötettävä poliittiseen järj estel
mään (Healey 1 9 9 7 , 1 99-2 04) . Myös asioiden muotoilu ja esittäminen
poliittisina vaateina kysyy sekä intellektuaalisia että sosiaalisia resursseja.
Lisäksi on noudatettava virallisia menettelytapoj a , suunnittelusysteemiä.
Mitä edellytyksiä hallinnalla on sovittaa organisaatioitaan ja proseduurej aan
hallinnan kentän vahvistuneeseen 'verkostovaltaan' (Hoikka 1 998, 54-5 5)?

Paikallisen suunnittelun resurssit
Patsy Healey kutsuu paikallista kykyä yhteyksien rakentamiseen j a yhteis
työhön institutionaaliseksi kapasiteetiksi . Hänen mukaansa yhteiskunnan
ja alueiden yhä lisääntyvän verkostoitumisen ansiosta voi paikallinen ko
kemus siirtyä osaksi kansallista , j opa globaalia kokemusta, ja tuoda siihen
oman panoksensa. (Healey 1 99 7 , 6 1 . ) Tällä tavoin erityisesti ympäristö
liikkeiden painottama bottom-up -politiikka liittyisi osaksi virallista
ympäristöpolitiikkaa . Vuorovaikutuksessa ne voisivat oppia toisiltaan ja
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täydentää toisiaan. Tällaiseen oppimiseen viittaavat ympäristöministeriön
painotukset paikallisen suunnittelun merkityksestä ympäristöohj elmien
laadinnassa . Myös uusi Maankäyttö- j a rakennuslaki on siirtämässä suun
nittelun valvontavastuuta ja -valtaa paikalliselle tasolle .
Mistä tekij öistä institutionaalinen kapasiteetti koostuu? Edellä puhut
tiin sosiaalisista ja intellektuaalisista resursseista, j oita tarvitaan yhteyksi
en rakentamisessa ja kulttuuristen tasojen työstämisessä. Mitä nämä re
surssit tarkalleen ottaen ovat, j a miten j a missä ne syntyvät? Institutionaa
lista kapasiteettia voidaan tarkastella suunnittelun paikallisen kentän
yhteisenä ominaisuutena , j onka lisääntyminen tarkoittaa kentän kasvavaa
koherenssia . Samansuuntainen toiminta edellyttää yhteistä mieltä , jonka
perustana on laaja j a toimiva kommunikaatio . Hallintoa ja taloutta ei näh
dä vain toimintaa strukturoivina tekij öinä, vaan yhteistyökumppaneina,
j otka kuuluvat kansalaisten kanssa samaan institutionaaliseen resurssi
talouteen. Horisontaalisissa, kommunikatiivisissa prosesseissa kyvyt j a
ominaisuudet tulevat koko verkoston kyvyiksi j a ominaisuuksiksi j a voi
vat siirtyä verkostosta toiseen. (Sotarauta 1 99 6 , 63-80.)
Suunnittelun paikallisella kentällä on kuitenkin kiinteämpiä muodos
telmia, organisaatioita, jotka pysyvät koossa normien ja lakien voimalla,
ne on institutionalisoitu 'kovaan' infrastruktuuriin. Työskentely hallinnon
organisaatioiden , j ärj estelmien tai käytäntöjen muuttamiseksi vaatii aivan
toisenlaisia resursseja kuin elämismaailman hauraiden verkostojen 'peh
meään' infrastruktuuriin vaikuttaminen: siinä vaaditaan poliittista pääomaa .
Tosin on huomattava , että poliittista pääomaa voi olla muillakin kuin po
liitikoilla tai virkamiehillä . Sitä syntyy poliittisissa yhteisöissä , jotka eivät
ole välttämättä sama asia kuin poliittiset puolueet. (Healey 1 99 7 , 1 9 9204 . )
Hallinnon piirissä työskentelevät ihmiset eivät ole tahdottomia rattaita
järjestelmässä. Organisaationsa lisäksi he kuuluvat arkielämän verkostoihin,
joiden ansiosta anonyymi valtiolähtöinen j ärj estelmä saa paikallisväriä.
Paikallinen hallinto on siis yhdistelmä yli paikallista j ärj estelmää j a paikal
lista kulttuuria. Tätäkin kautta muodollisen hallinnon näkyvää valtaa täy
dentää vähemmän näkyvä epämuodollinen valta. Valtarakenteet eivät ole
kuitenkaan ihmisten ulkopuolella , sillä ihmiset uusintavat niitä rutiinin
omaisesti päivittäisellä toiminnallaan. ( Giddens 1 984 .)
Yhteisön sosiaalinen dynamiikka perustuu verkostoihin, j otka ovat so
siaalisten j a intellektuaalisten resurssien kasvualustaa . Niissä kehittyvät
yksilölliset identiteetit ja siteet toisiin ihmisiin . Nämä siteet muodostuvat
yhteisestä ymmärryksestä ja molemminpuolisesta luottamuksesta, ja nii80

hin varastoituu sosiaalista pääomaa , j oka voidaan ottaa myöhemmin käyt
töön. Laaj etessaan verkostot lisäävät resurssejaan niihin liittyneiden omi
naisuuksien verran. (Aro 1 998; Healey 1 99 7 , 5 7 . ) Tällaisia ominaisuuksia
voivat olla esimerkiksi ekologinen asiantuntemus , ympäristötietoisuus,
poliittinen tietoisuus j a tahto , reflektiivisyys tai muutoskapasiteetti.
Paikallinen suunnittelu aktivoi verkostoj a tai j opa synnyttää niitä. Yh
teisöj en kyky luoda verkostoj a on perusta intellektuaalisten resurssien
käyttöönotolle ja kasvulle. Suunnittelun paikallinen kenttä ei kuitenkaan
voi hetkessä alkaa toimia yhdensuuntaisesti, mutta on mahdollista, että
j onkin proj ektin tiimoilta tehdään yksittäinen aloite ja kokeilu . Jo pelkät
yritykset ja ponnistelu yhteistyön synnyttämiseksi lisäävät kentän institu
tionaalista kapasiteettia . Kokemukset muuntuvat opiksi, j oka varastoituu
verkostoihin resursseiksi. (Healey 1 998.)

Paikalliseen hallintaan
Suunnittelun ymmärtäminen paikallisena hallintana korostaa toiminnan
ja toimij oiden epämuodollisuutta. Taloudelliset ja sosiaaliset sekä ympäristö
suhteiden muutokset ovat j ärj estäneet hallinnan kentän uudelleen, mutta
vanhoj en tarpeiden aikanaan synnyttämät hallinto-organisaatiot eivät raken
teellisen hitautensa vuoksi kykene uudistuneeseen kenttään heti mukautu
maan. Asiat on kuitenkin hoidettava: resurssit, oikeudet ja velvollisuudet on
saatava j aettua, jotta yhteiskunnan toiminta voisi j atkua. Jos muodollinen
hallinto ei tätä hoida , sen tekevät ne, joilla on siihen intressi .
Asioiden toteuttaminen edellyttää vallankäyttöä. Hallinnan ja suunnit
telun kenttä on myös vallan kenttä . Hajautuneella kentällä toimii useita
valtaleirejä, j oilla kullakin on omat toimintatapansa. Muodollisen hallin
non suora valta j a vallankäyttötapa on j atko a valtion historiallisesti
auktorisoidulle vallalle. Sen rinnalle nousseet epäsuorat yritys- j a kansalais
verkostoj en vallankäyttötavat pyrkivät täydentämään muodollisen hallin
non toimintaa muodostamalla erilaisia liittoutumia.
Uuteen tilanteeseen j outunutta j ulkista suunnittelua saattaa kuvata hy
vin 'epäselvyyden hallinta' (Sotarauta 1 996) . Mutta vaikka kentällä esiin
tyy useita toimij aryhmiä, kulttuureita ja vallankäyttötapoja, on näillä kai
killa omat p aikkansa ja tehtävänsä. Suunnittelij oiden ja suunnittelu
sys t e e min o lisi kye t t ävä tunnistamaan n e . Eri verko s t o t tuovat
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suunnitteluun paikallisia erityispiirteitä, j os niin halutaan. Erityispiirteisiin
kuuluu myös luonnonympäristö ja sen paikalliset tulkinnat.
Vallankäyttö on kentän dynamiikkaa , j ota suunnittelun tulisi pyrkiä ta
sap ainottamaan j a suuntaamaan. Vaikeutena on sovittaa yhteen eri
vallankäyttötapoja, saada organisaatiot ja verkostot toimimaan yhdessä.
Eri puolilla maailmaa toimivat kaupunkifoorumit ovat yrityksiä luoda
puolueettomia puitteita eri valtaleirien kohtaamiselle. Foorumi ei kuiten
kaan voi olla tuontitavaraa , vaan sen on muotouduttava paikallista suun
nittelun kenttää vastaavaksi. Idullaan olevia foorumej a voivat olla vaikka
pa paikallislehdet, j oilla saattaa olla paikkakunnalla jo pitkät perinteet j a
joiden palstoilla on käyty kipeitäkin poliittisia keskusteluja.
Paikallista suunnittelun kenttää analysoimalla on mahdollista löytää
muitakin versoj a , j oita vahvistamalla valta-asetelmia voidaan pyrkiä tasa
painottamaan. Kentältä saattaa löytyä löyhempiä tai kiinteämpiä kansa
laisten suhdeverkostoj a , jotka ovat j oskus onnistuneet tavoitteissaan, j a
j oissa on tapahtunut sosiaalista oppimista . Tällaiset verkostot saattavat olla
aktivoitavissa sopivilla aloitteilla. Taitavat aloitteentekij ät pystyvät intel
lektuaalisen pääomansa turvin löytämään yleispätevät argumentit , joihin
suuri joukko ihmisiä voi tarttua. Ihmisten välisten suhteiden laatu ja luku
määrä on sosiaalista pääomaa (Bourdieu 1 986) , joka on verkostovallan
pääelementti.
Verkostojen kasvaessa kasvavat myös niiden intellektuaaliset resurssit .
Tiedollinen p ääoma on j o sinänsä avain menestykselliseen toimintaan
asiantuntijavaltaisella kentällä . Muutospääoma on luovaa kykyä ymmär
tää j a yhdistää suunnittelun kentän erilaisia kulttuurisia elementtej ä , j a
löytää 'kolmas' tie - uusi kulttuurinen taso jolla o n laaja hyväksyntä, ku
ten luomulla Liperissä .
Suunnitteluprosessit saattavat usein olla hyvin pitkäkestoisia . Tämä
edellyttää niihin osallistuvilta verkostoilta pysyvyyttä ja vakautta. Verkos
ton olisi siis jollakin tavalla vakiinnutettava käytäntönsä, jotta toiminta ei
pysähdy yksityisten intressien muuttuessa . Tämän saavuttaakseen verkos
to voi organisoitua rekisteröitymällä yhdistykseksi. Juridisena yhteisönä
se on muutenkin varteenotettavampi toimija muodollisen hallinnon nä
kökulmasta . (vrt . Stone 1 9 86, 9 5 .)
Verkostojen vahvistuminen avaa hypoteettisen näkymän jonkinlaisen
ympäristöregiimin luomiseen. Muodollisen hallinnon näkökulmasta paljon
resurssej a omaava verkosto saattaisi olla houkutteleva kumppani. Tämän
tyyppinen liitto palvelisi hallinnon tehokkuustavoitteita , sillä organi
soidummat suorat neuvottelusuhteet kentän suuntaan nopeuttaisivat
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poliittista prosessia . Vaarana tietysti on, että suhteessa kansalaisiin ympäris
töregiimi alkaakin toimia edustuksellisena ja syrjäyttävänä elimenä , kun
sen rakenne hierarkisoituu . Tasapainon löytäminen voi olla vaikeaa. Suun
nitteludemokratian kann alta saattaisi olla hedelmällisempää pyrkiä
kehittämään ja vakiinnuttamaan regiimin sij asta foorumia. jos tällainen
j ossain mu odossa jo esiintyy suunnittelun paikallisella kentällä , sen
kulttuurinen hyväksyminen j a virallinen hyväksyttäminen ei liene
mahdotonta.
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III
FUNKTIONALISMISTA
EKOMODERNIIN

Pertti Rannikko
EKOLOGISEN MODERNISAATION KULTTUURISET
EHDOT
Uuden suunni tteluparadigman tulo kuntakeskukseen

merikkalainen sosiologi Frederick H. Buttel ( 1 992) käyttää nimitystä

Avihertyminen niistä kulttuurisista prosesseista , j oiden kautta huoli

ympäristöstä j uurtuu yhteiskunnallisiin ryhmiin ja ympäristöön liittyvät
symbolit nousevat yhteiskunnallisiin diskursseihin. Toinen tendenssi ,
ympäristökysymysten institutionalisoituminen, käsittää taas ympäristö
tietoisuuden välittymisen taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon .
Tässä artikkelissa tarkastelen vihertymisen j a institutionalisoitumisen ete
nemistä ja ehtoja paikallisella tasolla, syrjäisessä itäsuomalaisessa maaseutu
kunnassa Ilomantsissa . Vaikka tarkastelun kohteena on maaseutukunta,
liittyvät kysymyksenasetteluni enemmän kaupunkisuunnitteluun kuin
maaseutututkimukseen. Tarkastelen nimittäin sitä , miten Ilomantsin kun
nan keskustaa on parina viime vuosikymmeninä yritetty parantaa. Suo
messa maaseudun taaj amien kaavoitus kytkettiin hyvinvointivaltion
rakentamisvaiheessa osaksi kaupunkisuunnitteluj ärjestelmää . Pienten taa
jamien fyysinen suunnittelu on tapahtunut samoj en periaatteiden mukaan
kuin kaupunkien. Suomessa puhutaankin usein kaupunkisuunnittelun
sij asta yhdyskuntasuunnittelusta. Myös Ilomantsin keskusta on suunni
teltu ja rakennettu modernistisen kaupunkisuunnittelun ihanteiden mu
kaisesti. Suunnitteluparadigma on muuttunut sen jälkeen funktionalismista
ekologiseksi modernisaatioksi , jolloin ympäristölle on alettu asettaa uusia
vaatimuksia. Keskustamiljöön uudistaminen on ollut Ilomantsissa vaikeaa
ja aiheuttanut erilaisten ympäristönäkemysten yhteentörmäyksen.
Artikkelin keskeiseksi teemaksi nousee paikallinen ympäristöorientaatio
ja siinä tapahtuneet muutokset. Ympäristöorientaatio ei ole pelkästään pää-
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töksentekijöiden määrittämää, vaan se on koko yhteisöä, sen erityislaatua ,
sosiaalisia rakenteita, historiaa ja nykyisyyttä koskeva kysymys (Konttinen
& Litmanen 1 996) . Se on yhteydessä yhteiskunnassa laajemmin esiintyviin
ympäristöä koskeviin keskusteluihin. Paikallisen ympäristöorientaation luo
miseen ja muokkaamiseen osallistuvat monet ryhmät ja yksilöt. Ryhmien
jäsenet ottavat vastaan, tulkitsevat ja muokkaavat ympäristöä koskevia vies
tej ä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Viesteille ja näkökannoille anne
taan paikallinen tulkinta, niille luodaan merkityksiä paikallisessa tietoisuus
kentässä. Ekologinen modernisaatio etenee siten eri paikkakunnilla
poikkeavin käytännöin. Myös toimijaryhmät kypsyvät uusille merkityksille
eriaikaisesti. Paikallisella tasolla voidaan käydä kiivaitakin ympäristöä kos
kevia määrittelytaisteluja, joiden kohteina ovat yleensä pienet arkiset ongel
mat. Nämä kiistat osoittavat, että ekologisen modernisaation suurimmat es
teet ovat luonteeltaan sosiaalisia ja kulttuurisia.

Modernisaatio ja myöhäismoderni
Käsitteellä "ekologinen modernisaatio" on analyyttisesti eritasoisia merki
tyksiä (Spaargaren & Mol 1 992 , 334-34 l ; Jokinen & Järvikoski 1 99 7 , 6667) . Yhtäältä sillä viitataan teoriasuuntaukseen, j oka käsittelee modernin
yhteiskunnan rakenteellisia ympäristöongelmia (esim. Hannigan 1 995 , 1 821 85) . Toisaalta sillä on käsitteellistetty ympäristöpolitiikan ja yhdyskunta
suunnittelun uutta paradigmaa (esim . Sihvonen 1 996) . Kolmanneksi sillä
voi viitata konkreettisen ympäristöpoliittisen ohjelman yhteen strategia
vaihtoehtoon (esim . Sairinen ym. 1 997). Tässä artikkelissa ekologisella
modernisaatiolla viitataan uuteen paradigmaan, j oka on 1 980-luvun aika
na alkanut läntisissä teollisuusmaissa hallita ympäristöongelmien käsitteel
listämistä ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteita.
Jo käsitteenä ekologinen modernisaatio pitää sisällään ajatuksen mo
dernin projektin j atkumisesta. Modernisuudella viitataan sosiaalisen elä
män malleihin, j otka alkoivat kehittyä Euroopassa noin 1 6 00-luvulla j a
jotka ovat voimistuneet erityisesti tällä vuosisadalla (Lahti 1 998 , 99- 1 00) .
Perinteinen yhteisösidos murtui ja ihmisten elämä muuttui traditionaali
sesta moderniksi. Modernin elämän keskeisinä ideaaleina on pidetty ratio
naalisuutta , vapaamielisyyttä ja hedonistista itsensätoteuttamista . Raken
teellisella tasolla modernisaation keskeisiä prosesseja ovat kapitalismin laa
jeneminen, teollistuminen, kaupungistuminen ja byrokratisoituminen.
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1 980-luvulla eräät yhteiskuntateoreetikot alkoivat puhua modernin ai
kakauden lopusta tai kriisistä . He ovat kirjoittaneet moniaineksisen ja kir
j avan j oukon pohdiskeluj a postmo dernismista j a j älkimodernista aj an
kuvasta. Heidän mukaansa lineaarisesti etenevä historia on päättynyt suur
ten edistyskertomusten häviöön . Postmo dernismiin liittyy totaliteetin
hylkääminen ja kaiken haj oaminen pieniin osasiin, fragmentaatio (Haarni
1 994, 92-93) . Yhteistä erilaisille postmodernistisille näkemyksille on myös
epäluulo subjektikeskeistä j ärkeä kohtaan. Postmodernistit ovat saaneet
monet modernin proj ektin puolustaj at liikkeelle, jolloin modernisuus on
saanut paljon muitakin etuliitteitä kuin "post" , esimerkiksi "myöhäis", "kor
kea" , "uus" ja "toinen" . Jälkimmäisiä etuliitteitä käyttävät teoreetikot läh
tevät siitä , että perinteinen modernisaatio ja modernisuus on muuttamas
sa muotoaan, mutta moderni aikakausi ei suinkaan ole lopussa . Muutok
sen ovat aikaansaaneet modernisuuden sisäiset jännitteet , jotka ilmenevät
mm. ympäristöongelmina (Lahti 1 998, 1 02- 1 03) . Perinteinen modernisuus
on muuttumassa refleksiiviseksi: itse itseään muokkaavaksi, itseään epäi
leväksi ja itse tuottamiensa uhkien kanssa vastakkain j outuvaksi moder
nisuudeksi.
Kuvaan tässä artikkelissa nykyaikaa myöhäismodernin käsitteellä j a
annan sille suunnilleen saman sisällön kuin englantilainen sosiologi
Anthony Giddens. Myöhäismodernina kautena modernisoitumisprosessien
seuraukset ovat voimaperäistyneet j a muuttuneet koko yhteiskuntaa
koskeviksi. Giddensin ( 1 990, 55-63) mukaan moderniin yhteiskuntaan
kuuluu neljä keskeistä institutionaalista ulottuvuutta: kapitalismi, industria
lismi , sotilaallinen valta sekä sosiaalinen valvonta . Modernin ajan insti
tuutioiden taustalla on kolme prosessia (Giddens 1 99 1 , 1 4-2 1 ) :
1 ) Ajan ja paikan erottautuminen toisistaan, j olloin sosiaalisten vaikut
teiden ei enää tarvitse olla paikallisia, vaan ne voivat tulla hyvinkin kau
kaa ja ilman ajallista viivettä.
2) Sosiaalisten toimintojen ja suhteiden irrottautumien paikallisista yh
teyksistään ja uudelleen järjestely abstraktien järjestelmien avulla. Abst
rakteja järjestelmiä ovat asiantuntijajärjestelmät ja symboliset merkit
(erityisesti raha) .
3) Refleksiivinen tiedon käsittely, jolloin yhteiskunnallisia käytäntöjä
arvioidaan ja muovataan jatkuvasti uuden tiedon valossa .
Kolmas osatekij ä , refleksiivisyys , on paljastunut kokonaisuudessaan vasta
viime vuosina (vrt . Lahti 1 998, 1 09) . Uusimmissa kirjoituksissaan Giddens
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käyttääkin nykyajan kuvaamiseen myös termiä refleksiivinen modernisaatio
(esim. Giddens 1 995) .
Ekologinen modernisaatio on myöhäismoderniin aikaan kuuluva
paradigma. Se on korostuneesti läntisten teollisuusvaltioiden paradigma.
Ekologinen modernisaatio on kestävän kehityksen kanssa monessa suh
teessa päällekkäinen paradigma, mutta tässä on j uuri keskeinen ero: kes
tävä kehitys on globaali paradigma, jonka keskeisiä kysymyksiä ovat ym
päristöpolitiikan rinnalla myös kehitykseen liittyvät kysymykset Qokinen
& J ärvikoski 1 9 9 7 , 66) . Ekologisen modernisaation mukaan ympäristö
ongelmat voidaan ratkaista nykyisten institutionaalisten rakenteiden , ku
ten kapitalismin ja industrialismin , puitteissa . Radikaaleista ympäristö
ideologioista poiketen ekologisen modernisaation teoreetikot näkevät, että
taloudellinen kasvu ja ympäristöongelmien ratkaisut voidaan yhdistää.
Ekologisen modernisaation ensimmäisissä hahmotelmissa raj oituttiin tek
nologian ja markkinoiden logiikan hyväksikäyttöön. Ympäristöä säästävän
teknologian avulla pyrittiin teollisten prosessien uudelleen j ärjestelyihin
sekä resurssien (energia, raaka-aineet) taloudelliseen käyttöön. Ekologi
sen modernisaation teorian kehittäjän joseph Huberin ( 1 99 1 ) mukaan enää
ei ole syytä luottaa valtion perinteiseen byrokraattiseen interventioon vaan
yhteiskunnallisten liikkeiden ja ekologisesti tietoisten, modernia teknolo
giaa käyttävien yritysten vuorovaikutukseen. Ekologisen modernisaation
tärkeimpinä airueina ovat siten valistuneet kuluttajat, markkinat, tiede ja
teknologia (vrt . Sihvonen 1 996 , 34-3 5) .
Myöhemmin on alettu korostaa sitä , että ekologisen modernisaation ja
sen esteiden ymmärtäminen edellyttää myös muutoksen kulttuuristen
ehtoj en analysointia. Ekologinen muutos ei tapahdu itsestään tuotannon
ja kulutuksen sisäisen logiikan ohjaamana vaan se edellyttää myös poliitti
sia valintoj a (Konttinen 1 995 , 3 75-3 76) . N äitä valintoja ohj aavat monet
arvoihin ja kulttuurisiin näkemyksiin liittyvät osin ristiriitaisetkin voimat.
Ekologisen modernisaation myöhemmät kehittäj ät Spaargaren ja Mol
( 1 992) puhuvat ympäristökriisin toisesta ulottuvuudesta: siitä, miten ih
misten luonnon kokeminen on muuttunut ja miten ihmiset käsittelevät
ympäristönmuutoksia jokapäiväisessä elämässään. Tätä arjessa kohdattua
jokapäiväistä luontoa he kutsuvat "koetuksi luonnoksi" (intuited nature) .
Spaargarenin ja Molin maanmies , hollantilainen Maarten Hajer puhuu
ekologisesta modernisaatiosta kulttuuripolitiikkana (Hajer 1 995 ; Hajer
1 99 6 , 256-2 60) . Tämän konstruktionistisen tulkinnan mukaan ei ole ole
massa mitään yhtenäistä ympäristökriisiä vaan ainoastaan kertomuslinj oj a ,
j otka tarkastelevat muuttuvaa fyysistä j a sosiaalista todellisuutta erilaisista
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näkökulmista . Ekologinen modernisaatio on ymmärrettävissä tiettyj en
kertomislinj oj en yleistymiseksi j a tavanomaistumiseksi . Ymp äristö
problematiikalle on löydetty yhteinen sanasto ja kehys . Haj er viittaa
käsitteellä diskurssikoalitio liittoutumiin, joiden perusta on kielellinen ja
j oita yhdistää pääasiassa vain se , että ne ovat kiinnittyneet tiettyihin
kertomuslinjoihin osallistuessaan ympäristökeskusteluun. Koalitioon j ä
senet (tutkij at, poliitikot, ympäristöaktivistit, toimittaj at jne.) eivät ole luo
neet yhteistä ympäristöstrategiaa vaan voivat tulkita saman kertomuslinj an
periaatteita hyvinkin eri tavoin (vrt. Jokinen 1 996) .

Ekologinen modernisaatio yhdyskuntasuunnittelun
paradigmana
Ekologisesta modernisaatiosta ei ole tullut vain valtakunnallisen ympäris
töpolitiikan uusi paradigma vaan vastaavanlainen muutos on tapahtunut
myös paikallisella tasolla. Paikallisen tason, käytännössä kuntien, tärkein
ympäristöpoliittinen ohj auskeino on yhdyskuntasuunnittelu . Myöhäis
modernissa yhdyskuntasuunnittelussa funktionalismin valtakausi on vaih
tunut vähitellen ekologisen modernisaation kaudeksi. Suunnittelij at oppi
vat yleensä suunnittelun sisällön ja sen mukana hyvän suunnittelun kri
teerit koulutuksen ja harjoittelun yhteydessä. Suunnittelu etenee yleensä
hyväksyttyj en lähtökohtaoletusten varassa, j oita ei aseteta kyseenalaisiksi.
N äiden lähtökohtien j ärj estelmää kutsutaan suunnitteluparadigmaksi (tai
-ideologiaksi) . Saman paradigman hallitsemat ns . normaalisuunnittelun
kaudet voivat kestää vuosikymmeniä, mutta ennemmin tai myöhemmin
ne murtuvat . (Schulman 1 990, 32-3 3 .)
Paradigman vaihtumista on kuvattu oheisen kaavion avulla (taulukko
2 , ks. seuraava sivu) , j oka on peräisin Jukka Sihvosen ( 1 996) artikkelista
(olen tosin muuttanut sitä hieman) . Kyse ei ole mistään kovin radikaalista
siirtymästä, sillä modernismin linj a j atkuu suunnittelussa edelleen . Funk
tionalistinen yhdyskuntasuunnittelu on peräisin vahvan kansallisvaltion
aj alta. Kaupungit olivat valtiovallan välikappaleita yhteiskuntakehityksen
ohj ailussa (Haarni 1 994, 96) . Kaupunkikehityksen ristiriitaiset tendenssit
uskottiin voitavan ratkaista kokonaisvaltaisen, j ärjestystä ja yhtenäisyyttä
painottavan suunnittelun avulla . Funktionalistisen yhdyskuntasuunnitte
lun painopiste oli sosiaalisissa kysymyksissä , esimerkiksi ihmisarvoisten
asuntojen ja terveellisten asuinympäristöj en rakentamisessa (Pakarinen
1 992 , 1 28- 1 2 9) .
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AIKAKAUSI

Moderni

(1950- 1980)
( 1 990-)

Myöhäismoderni

SUUNN ITTELU
PARADIGMA

SISÄLTÖ

Funktionalismi

Hyvinvointi - tuotanto

Ekologinen modernisaatio

Luonto - tuotanto

Taulukko 2. Modernisaatiota koskevat yhdyskuntasuunnittelun
kaksi paradigmaa (Sihvonen 1 996, 35)

Funktionalismi pyrki löytämään teolliseen tuotantotapaan ja konekulttuu
riin sopivan kaupunkimuodon. Sen aatesisältöä kuvataan usein iskulau
seella "tarkoituksenmukaisuus - tekniikka - tasa-arvo". Tarkoituksenmu
kaisuus oli tärkein tavoite. Kaupungin tai rakennuksen tuli kaikessa nou
dattaa siinä tapahtuvien toimintoj en asettamia vaatimuksia. "Muoto seuraa
funktiota" oli perusohj e . Yhdyskuntasuunnittelussa funktionalismin kan
tava aj atus oli erottaa kaupungin neljä keskeistä toimintaa , asuminen , työ ,
liikenne ja virkistys alueellisesti toistaan (Schulman 1 990, 42-45) . Funk
tionalistisen suunnittelun tuotteet henkivät ajattomuutta ja paikattomuutta.
Funktionalismia onkin kritisoitu ennen kaikkea siitä, että se yhdenmu
kaistaa kaiken paikallisen omaleimaisuuden.
Uusliberaalin aj attelun voimistumisen myötä 1 980-luvulla lisääntyi kri
tiikki suunnittelun kahlehtivuutta kohtaan . Hierarkkisia suunnittelu
j ärjestelmiä haluttiin purkaa, koska ne nähtiin esteenä markkinoiden ter
veelle kehitykselle (Pakarinen 1 99 1 ) . Postmodernismi tarj osikin suurten
yleiskaavallisten kertomusten sijaan proj ektikohtaista suunnittelua j ous
tavine toimintakäytäntöineen. Postmoderni suunnittelu näkee kaupungin
merkitysrakenteena , jolloin suunnittelijan tavoitteena on luoda moniäänisiä
ja emotionaalisia kokemuksia (Haarni 1 994 , 96- 1 00) .
Vaikka jotkut suunnittelijat siirtyivät postmoderniin suunnitteluun, niin
ainakin Suomessa enemmistö uskoi suunnittelulla olevan vielä merkittä
viä yhteiskunnallisia tehtäviä. Huomiota alettiin kiinnittää entistä enem
män sosiaalisten kysymysten ohella ekologisiin ja esteettisiin kysymyk
siin. Funktionalistisiin periaatteisiin alettiin yhdistää 1 9 80-luvulta alkaen
ekologisen systeemiaj attelun vaatimuksia. Huomio alettiin kiinnittää
kierrätykseen, energian käyttöön, j ätehuollon j ärjestämiseen ja myrkyt
tömien materiaalien käyttöön. Suunnittelun perusaj attelu ei kuitenkaan
kovin paljoa muuttunut aikaisempaan verrattuna , j oten tätä vaihetta voi
daan kutsua Koskiahon ( 1 99 7 , 64-65) tapaan uusfunktio-nalistiseksi
suunnitteluksi . Vähitellen suunnittelu on joutunut kuitenkin ottamaan
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kantaa perustavanlaatuisempiin kysymyksiin kuten suljettujen systeemi
en suosimiseen ja liikkumistottumusten muuttamiseen. Mihinkään syvä
ekologisiin pohdintoihin suunnittelij at eivät kuitenkaan ole ryhtyneet vaan
ovat tyytyneet modernin proj ektin rajoihin. Kaupunkisuunnittelusta on
tullut ekologisen modernisaation työväline, jossa mm. teknologiaa ja liiken
nej ärjestelmiä kehittämällä pyritään säästämään energiaa j a raaka-aineita
sekä vähentämään päästöj ä ja j ätteitä (vrt. Sairinen ym . 1 99 7 , 23-28) .
Ekologisessa suunnittelussa o n olennaista kulttuurin j a luonnon koh
taaminen, jossa ihminen nähdään ympäristöstään riippuvaisena ja siinä
vaikuttavana vastuullisena toimij ana. Ekologinen suunnittelu haluaa suo
j ella maiseman terveyttä : pitää huolta veden, ilman, maaperän ja eliöiden
luonnonmukaisesta tilasta . Mutta ekologisesti merkittävinä pidetään myös
maisemaan sisältyviä symbolisia , eettisiä , elämäntavallisia, kokemuksellisia
ja esteettisiä aspekteja (Sihvonen 1 996 , 40-4 1 ) . Ekologisen suunnittelun
tavoitteet nähdään monialaisina ja suunnittelulla on muitakin kuin ekolo
gisia arvoj a . Ympäristökysymys suuntaa suunnittelukäytännön kohti
kommunikatiivista suunnittelua ja kohti kaikkien ympäristöön vaikuttavi
en j a ympäristöä käyttävien uudenlaista yhteisymmärrystä. Uudenlaista
suunnittelua hahmoteltaessa on tullut tavaksi puhua integraalisuudesta, millä
tarkoitetaan pyrkimystä eri näkökulmien yhteensovittamiseen suunnitte
lu- ja päätöksentekoprosessin eri vaiheissa (Pakarinen 1 992 , 1 2 9- 1 3 1) .

Tutkimusalue ja tutkimusaineisto
Tutkimusalue Ilomantsi on Suomen ja samalla myös Euroopan unionin
itäisin kunta . Alueen historian kannalta keskeistä on ollut sen sijainti kah
den kulttuurin, itäisen ja läntisen, rajalla. Tämä näkyy edelleen ortodoksi
en muuta maata suurempana osuutena. Ilomantsi on pyrkinyt hyödyntä
mään karjalaista kulttuuria muun muassa matkailussa. Pinta-alaltaan kunta
on laaj a (3 200 km2) . Viime vuosikymmenien rakennemuutoksissa se on
jakautunut autioituviin sivukyliin ja kehittyvään kuntakeskukseen . Kunta
keskuksen voimakas kasvu alkoi samanaikaisesti koko kunnan väkiluvun
jyrkän vähenemisen kanssa . Puolet ilomantsilaisista ( 3 700 henkilöä) asuu
nykyään kuntakeskuksessa, kun osuus 1 9 50-luvun alussa oli alle 1 0 pro
senttia (noin 1 000 henkilöä) . Maaseudun kuntakeskusten nopea kasvu
oli keskeinen osa Suomen kaupungistumista . Ympäri Suomea rakennet
tiin nopeassa tahdissa samannäköisiä kunnan keskustaajamia . Vanhat
kyläraitit saivat väistyä kun pelloille ja soille rakennettiin leveitä asfaltti95

kenttiä uusiksi pääkaduiksi . Niiden varrelle nousi tasakattoisia marketteja,
pankkeja j a muita liikerakennuksia. Ympäristön esteettisistä arvoista ei
näytetty juurikaan välitettävän .
Kuntakeskusten ulkonäköön alettiin kiinnittää enemmän huomiota vasta
1 980-luvulla. Niiden parantaminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa , sillä
monet keskustamiljöön uudistamishankkeet ovat synnyttäneet ristiriitoja.
Useimpien muiden kuntakeskusten tavoin myös Ilomantsin keskusta on
rakennettu funktionalismin periaatteiden mukaan. Sen uudistamistarve liit
tyy ekologisia ja esteettisiä tekijöitä korostavan suunnitteluihanteen yleis
tymiseen.
Olen seurannut Ilomantsin kuntakeskuksen uudistamiseen liittyviä ta
pahtumia 1980-luvun puolivälistä lähtien . Samanaikaisesti olen kerännyt
myös alueen aikaisempaa kehitystä koskevaa aineistoa. Olen käyttänyt Ilo
mantsin tapauksen erittelyssä lähteinä mm. p aikallislehti Pogostan Sano
mien vanhoj a vuosikertoja, väestölaskentoja, henkikirjoja, kunnanvaltuus
ton pöytäkirj oj a , rakennuskaavoj a , osayleiskaavaa, keskustamilj öön
parantamissuunnitelmaa, liikennesuunnitelmia j a asunto-ohjelmia. Lisäk
si olen haastatellut kuntakeskuksen suunnitteluun liittyvissä kysymyksis
sä kunnan nykyisiä j a entisiä viranhaltij oita , luottamusmiehiä , suun
nittelijoita ja tavallisia ilomantsilaisia. Tapauksen seurantaa on helpotta
nut se , että olen asunut koko ajan Ilomantsin kuntakeskuksen vaikutus
alueella ja käyttänyt säännöllisesti sen palveluja. N äin tutkimuksessa on
mukana myös osallistuvaa havainnointia.

Esimoderni Ilomantsi
Ilomantsissa j a monin paikoin muuallakin Itä-Suomessa säilyi pitkään tradi
tionaalisen yhteiskunnan piirteitä. Järvimalmin nosto ja jalostus sekä voi
mallisemmin metsänhakkuut toivat rahatalouden ja palkkatyön paikkakun
nalle j o viime vuosisadan puolivälissä . Kyseessä oli kuitenkin vasta
puolittainen palkkatyöläisyys ja puolittainen rahatalous. Ilomantsi oli tyy
pillistä metsätyömies-pienviljelijäaluetta, jossa toimeentulo perustui metsä
työstä saadun palkan ja omalta tilalta saatujen tuotteiden yhdistelmään (Ran
nikko 1 989 ; Kantanen 1 986) . Hakkuutöitä tehtiin vain talvisaikaan, minkä
lisäksi monet olivat keväällä uitossa. Muun osan vuodesta metsätyöläiset
saivat toimeentulonsa pientiloiltaan. Vaikka uusia teollisia kulutus- ja käyt
töesineitä alkoi ilmestyä myös ilomantsilaisten talouksiin, eivät ne kuiten-
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kaan syrjäyttäneet perinteistä omatarvetuotantoa. Omatarvetuotanto säilyi
kulutuksen perustana tämän vuosisadan puoliväliin saakka.
Ilomantsin kirkonkylä perustettiin aikoinaan suon äärelle, paikalle, j oka
vesireittej ä pitkin liikuttaessa oli liikenteellisessä solmukohdassa. Sekä or
todoksinen kirkko että luterilainen kirkko rakennettiin 1 600-luvulla ny
kyiselle Pappilanvaaralle. Kirkot ovat tosin myöhemmin palanneet ja uusi
en kirkkoj en sijaintipaikat j onkin verran muuttuneet. Kirkot ja Kirkkotie
säilyivät kuitenkin pitkään kylän maisemallisena keskipisteenä, jonne oli
helppo suunnistaa eri puolilta pitäjää. Myös maallinen esivalta keskittyi
1 700-luvulla Kirkkotien varteen nimismiehen asettuessa asumaan sinne .
Kirkonkylän asutus laaj eni useamman vuosisadan aj an hitaasti j a rau
hallisesti . Hieman suurempi muutospaine syntyi viime vuosisadan lopul
la , kun elinkeinovapaus sai aikaan uudenlaista liiketoimintaa (Saloheimo
1 98 7 , 2 9) . Veneliikenteen syrjäytyessä alkoivat maantiet saada lisää mer
kitystä. Pappilanvaaralta läksi kaksi maantietä: Alatie haarautui parin kilo
metrin päässä Enoon ja Hattuvaaraan meneviksi teiksi, Ylätie puolestaan
Möhkön j a Joensuun suuntiin (ks . kuva 2) . Tämän vuosisadan alkuun
mennessä oli kirkonkylän toiminnallinen keskus siirtynyt Kirkkotieltä Ala
tien (nykyisen Kauppatien) varteen, jonne liike-elämä ja muu hyörinä kes
kittyivät. Maaseudun rakentaminen sai tuolloin kehittyä vapaasti. Luonnon
olojen ohella sitä sääntelivät vain maanomistusolot. Kunnat eivät pitäneet
asemakaavojen tai rakennussuunnitelmien laatimista tarpeellisena (Turti
ainen 1976, 1 3- 1 5) . Maalaiskuntien luottamusmiehinä oli pääasiassa maan
viljelij öitä ja muita maanomistajia ja he pitivät asemakaavan laatimista
liiallisena puuttumisena maanomistajien toimintaan . Lisäksi pienissä kun
nissa pidettiin suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen aiheuttamia kus
tannuksia suurina .
Ennen sotia muodostivat Ilomantsin päätiet - Ylätie , Alatie j a huono
kuntoinen Ruskosillantie - noin kolmen kilometrin pituisen ympyrän
(Vaalista 1 984, ks. myös kuva 2 seuraavalla sivulla) . Ympyrän sisällä oli
hyllyvä suo , j onka reunoilla laidunnettiin karjaa ja jolta kesällä poimittiin
lakkaa . Kirkonkylä säilytti tämän maaseutumaisen, traditionaalisen hah
monsa 1 95 0-luvun loppupuolelle saakka. Puolittaisessa omavaraistalou
dessa eläneet ilomantsilaiset eivät kovin palj oa kirkonkylänsä palveluksia
tarvinneet, joten se säilyi vielä pitkään tällä vuosisadalla muutaman sadan
ihmisen asuttamana kirkollisena j a hallinnollisena keskuksena. 1 92 0-lu
vulla sen palveluvarustuksiin kuuluivat kestikievari, postiasema , puhelin
keskus, Kansallispankin haarakonttori, apteekki, lääkärin asunto ja sai-
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Kuva 2. Kartta Ilomantsin kirkonkylästä 1930-luvulla

raala sekä kymmenkunta kauppapuotia. Tämä palvelujen luettelo kelpasi
varsin hyvin vielä 1 950-luvullakin; lisää oli tullut lähinnä pari koulua.
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Moderni Ilomantsi
Nykyiseen muotoonsa Ilomantsin keskustaa alettiin muuttaa 1 960-luvul
la. Vasta tuolloin Ilomantsi siirtyi palkkatyöyhteiskunnan kypsään vaihee
seen ja ylipäätään moderniin aikaan. Metsätyön ja pienvilj elyn välinen
yhteys katkesi j a metsätyömies-pienvilj elij ät hävisivät savotoilta. Tilalle
tulivat vakituiset metsurit, jotka olivat ympärivuotisessa työsuhteessa. Työ
suhteen vakinaistamisen myötä saavuttivat metsureiden työ- ja elinolot
nopeasti muiden palkkatyöläisten tason. Monet metsurit siirtyivät asumaan
kuntakeskuksen rivi- ja kerrostaloihin. Kuntakeskukseen tuli myös uusia
teollisia työpaikkoja, vaikkakin syrj äisen raj akunnan teollistaminen olikin
vaikeaa ja kohtasi monia vastoinkäymisiä (ks . Rannikko 1 990) .
Uusia työpaikkoj a Ilomantsin kirkonkylään toi ennen muuta palvelu
elinkeinoj en nopea kasvu . 1 9 50-luvun j älkeen kirkonkylän palvelut ovat
laajentuneet niin palj on, että niitä on mahdotonta enää edes yrittää luetel
la. Palveluelinkeinoissa työskentelevien kirkonkyläläisten määrä kasvoi
vuosien 1 960 ja 1 98 5 välillä 450:stä l l 50:een. Kirkonkylän palvelujen
laaj eneminen ei kuitenkaan pystynyt korvaamaan haj a-asutusalueilla ta
pahtunutta maa- ja metsätalouden työpaikkoj en rajua vähenemistä . Sa
manaikaisesti kun kirkonkylä on voimakkaasti kasvanut, on koko kunnan
väkiluku lähes puolittunut (ks. kuva 3) .
Vuonna 1 985 oli Ilomantsin kirkonkylän työpaikkoj en elinkeinoj akauma
seuraava:
- yhteiskunnalliset palvelukset
43 %
- kauppa
18 %
- teollisuus
15 %
10 %
- kulj etus- ja rahoitus
- maa- ja metsätalous
8%
- muut
6%
Uusia työpaikkoj a on kirkonkylään tuonut erityisesti julkisten palvelujen
laaj eneminen, mikä on tarj onnut erityisesti naisille työpaikkoj a j a työssä
käynnin edellytyksiä. Vuonna 1 985 oli Ilomantsin kirkonkylän työpaikoista
naisten hallussa 55 % , yhteiskunnallisten palvelusten työpaikoista peräti
67 % . Useat uudet palvelut ovat itse asiassa sellaisia, joita naiset hoitivat
aikaisemmin kotonaan ilman palkkaa (erityisesti hoito- ja hoivatyö) . jul
kisten palvelujen laajeneminen on siirtänyt naiset pientiloilta kirkonky
lään palkkatyöläisiksi.
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Kuva 3. Ilomantsin kunnan, hirhonhylän ja haja-asutusalueen vähiluhu vuosina
1 950-1 995

Sitä , mistä Ilomantsin kirkonkylän uudet asukkaat ovat tulleet selvitin
vuoden 1 985 henkikirj oista tehdyllä otoksella , j oihin valittiin tasaväliotan
nalla joka kymmenes kirkonkylän asukas . Yli puolet kirkonkylän asukkaista
oli muuttanut sinne vuoden 1 9 7 1 j älkeen. N oin 60 % heistä oli tullut Ilo
mantsin haj a-asutusalueilta, loput 40 % kunnan ulkopuolelta. Ulko
paikkakuntalaiset olivat vuonna 1 985 pääasiassa 25-44 -vuotiaita, palvelu
elinkeinoissa työskenteleviä . Sama kuvaus soveltuu myös oman kunnan
alueelta tulleiden ensimmäiseen pääryhmään toisen suuren ryhmän muo
dostuessa eläkeläisistä. Henkikirj a-aineiston perusteella ei ollut mahdollista
vertailla eri suunnista tulleiden ammatillisia statuksia. Terveyskeskuksen
henkilökuntaluettelosta tehty vertailu viittaa kuitenkin siihen, että muualta
tulleet kuuluvat enimmäkseen hyvin koulutettuihin uusiin keskiluokkiin
kun taas pa ikkakuntalaiset ovat useimmiten vähe mmän koulutusta
vaativissa ammateissa . Terveyskeskuksen laitosapulaiset, keittiöhenkilö
kunta ja apuhoitajat ovat yleensä paikkakunnalla syntyneitä , sen sijaan
melkein kaikki lääkärit ja selvä enemmistö terveydenhoitajista ovat muualla
syntyneitä.
Ilomantsin j ulkisten palvelujen nopea laaj eneminen on osa suomalai
sen hyvinvointivaltion rakentamista. Hyvinvointivaltioita vertailtaessa j a
tyypiteltäessä erotetaan yleensä omaksi ryhmäkseen hyvinvointivaltion
pohj oismainen malli (Kosonen 1 9 8 7 , 3 3-34) . Tämä malli on perustunut
keskeisesti laaj aan julkisten palvelujen verkostoon. Koska palvelujen käy
tännön organisointi on annettu pääasiassa kuntien tehtäväksi, sisältyy hy1 00

vinvointivaltion käsitteeseen valtion ohella myös kunnat ja kuntainliitot.
Hyvinvointivaltio kehittyi Suomessa sekä Länsi-Eurooppaan että muihin
Pohjoismaihin verrattuna myöhään. julkisten p alveluj en nopein kasvu
aj oittui vasta 1 9 70- j a 1 9 80-luvuille.
Suomalaista hyvinvointivaltiota ei voida pitää samassa määrin sosiaali
demokraattisena luomuksena kuin muiden Pohjoismaiden mallia. Suomi
teollistui muita myöhemmin ja siksi maatalous- ja maaseutuväestö on
meillä ollut muita tärkeämpi ryhmä. Poliittinen oikeisto oli vuodet 1 96 687 oppositiossa ja maan hallituksen muodostivat lähes tauotta sosiaalide
mokraatit ja keskustapuolue . Hyvinvointivaltion rakentaminen tapahtui
p alj olti työväestöä ja maatalousväestöä edustavien puolueiden ja järjestö
j en y h t e i s työ l l ä ( Kangas 1 9 8 6 , 1 3 5 - 1 3 6 ; U u s i t a l o 1 9 9 0 ) . S e n
toteuttamismuoto on kompromissi vasemmiston ja keskustan linjan vä
lillä , jolloin myös maaseutua ja alueellista tasa-arvoa koskevat kysymyk
set olivat voimakkaasti esillä. Opetustoimessa , terveydenhuollossa j a so
siaalitoimessa toteutetut suuret uudistukset (keskeisimpinä peruskou lu
laki vuodelta 1 9 68 , kansanterveyslaki 1 9 72 ja p äivähoitolaki 1 9 72)
tasoittivat nopeasti suuret alueelliset erot peruspalvelujen tarjonnassa (Ran
nikko & Pyy 1 994, 79-82) .
Ilomantsiin kirkonkylään perustettiin muiden kuntakeskusten tavoin
terveyskeskus, päiväkoti ja ammattikoulu sekä rakennettiin uusi kunnantalo
ja urheilukeskus. Samassa yhteydessä perustettiin runsaasti uusia kunnalli
sia työpaikkoja. Hyvinvointipalveluj en kasvu tasapainotti maan alueellista
kehitystä huomattavasti enemmän kuin teollisuuspainotteinen aluepoli
tiikka . Alan työpaikkojen merkitys oli suuri erityisesti Itä- ja Pohjois
Suomessa (Rannikko & Kortelainen 1 992 , 1 1 9- 1 22) . Terveydenhoidossa ,
sosiaalialalla ja opetustoimessa tarvittiin kaikkialla koulutukseltaan ja päte
vyydeltään samanlaista työvoimaa . Suomen maaseutukuntiin syntyi uusi
yhteiskuntaluokka, eräänlainen palveluluokka, johon kuuluu erityisesti
naisia. Palvelujen kasvu on samanlaistanut maaseutukuntia ja tuonut niihin
ihmisiä , joiden elämäntyyli ja arvot poikkeavat perinteisen maaseutuväestön
elämäntavasta .
Ilomantsin keskustasta käytettävä nimitys "kirkonkylä" kuvasi 1 960luvulle saakka hyvin sen tehtäviä . Se oli pieni seurakunnallinen ja hallin
nollinen keskus, jonka palveluksia sivukylien asukkaat tarvitsivat harvoin.
Hyvinvointivaltion kaudella siitä kehittyi nopeasti palvelujen ja asumisen
keskus, josta myös sivukyläläiset tulivat riippuvaisiksi . Siitä tuli moderni
kuntakeskus, joka hallitsee koko kunnan sosiaalista elämää .
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Funktionalistinen kuntakeskus
Vaikka hyvinvointivaltion laaj eneminen onkin seurausta keskushallinnon
päätöksistä, toteutettiin useat päätökset kuitenkin paikallistasolla eli kun
nassa. Valtio antoi tehtäviä ja taloudellisia resurssej a kunnille ja ohj asi ke
hitystä haluamaansa suuntaan. Yhteiskuntatutkimuksessa käytetty
paikallisvaltion (local state) käsite kuvaa juuri sitä kiinteää suhdetta, j oka
paikallishallinnolla on keskushallintoon hyvinvointivaltioissa (Duncan &
Goodwin 1 988 , 32-4 3) . Yhtenäinen kuntainstituutio ja kuntien suuri lu
kumäärä takasivat samantasoiset peruspalvelut kaikkiin kuntiin. Alueelli
sesti tasapuolisen palveluverkon rakentaminen turvattiin valtionosuus
järj estelmällä , j oka tuki erityisesti pieniä ja köyhiä kuntia. Hyvinvointival
tion rakentaminen j ohti valtion ja kuntien tehtävien nopeaan lisääntymi
seen, mikä edellytti uusien suunnittelujärj estelmien luomista . 1 9 60- ja
1 9 70-luvut olivatkin suurta suunnitteluoptimismin aikakautta . Yhdyskun
tasuunnittelun tehtävissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä miltei
kymmenkertaistui Suomessa tuona aikana (Vuorela 1 982 , 30) .
Maaseututaaj amien fyysisen rakenteen j a ympäristön suunnittelu alkoi
yleistyä sen j älkeen, kun eduskunta oli vuonna 1 958 hyväksynyt rakennus
lain . Rakennuslaissa laillistettiin nykyinen hierarkkinen kaavoitusjärjes
telmä : seutukaava , yleiskaava, rakennus- ja asemakaava (Turtiainen 1 9 7 6 ,
1 8-2 0) . Yleispiirteisten kaavojen tuli ohj ata yksityiskohtaisempia kaavoja.
Maaseutukuntien kaavoitusta j ohtivat ja ohjasivat valtion viranomaiset,
lähinnä lääninhallitukset, jotka huolehtivat kaavoituksen järj estämisestä
ja ohjasivat kaavojen laadintaa. Vuonna 1 96 7 päätöksenteko kaavoj en
laatimisesta siirtyi kunnille ja maalaiskunnatkin saivat muodollisestikin
"kaavoitusmonopolin" alueelleen. Käytännössä kaavojen laadinta kuitenkin
tapahtui edelleen kuntien ulkopuolella , sillä kuntien palkkalistoilla ei
yleensä ollut kaavoitukseen perehtynyttä henkilökuntaa . Maalaiskunnat
olivat jo 1 95 0-luvulta lähtien laadituttaneet omatoimisesti rakennuskaavoj a
ja suunnitelmia yksityisillä toimistoilla ja ennen kaikkea kunnallisten
keskusj ärj estöj en perustamalla Maaseudun keskusrakennustoimistolla
(Kosonen 1 9 78, 14) . Lääninhallitusten tehtävänä säilyi kaavojen vahvista
minen, mitä varten niihin perustettiin kaavoitus- ja rakennustarkastaj an
virat ja myöhemmin kaavoitus- j a rakennustoimistot (Lappalainen 1 974) .
Rakentamiseen liittyvä valtiollinen valvonta j a ohjaus kehittyi näin maa
seudun taaj amissa selvästi erilaiseksi kuin haj a-asutusalueilla. Oli synty
nyt tilanne , j ossa maaseututaaj amat j a kaupungit muodostivat oman
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ryhmänsä ja haja-asutusalueet toisen ryhmän (Härö 1 9 74) . Tästä monet
tekivät sen johtopäätöksen , että vanhojen kirkonkylien rakennuskaava ja
kaupunkilähiön asemakaava olisi laadittava suunnilleen samojen periaat
teiden mukaisesti . Aj attelu on ymmärrettävissä, koska tuolloin ei ollut
käytettävissä mitään valmista mallia tai teoriaa maaseututaaj amien raken
tamiseen soveltuvista periaatteista.
Ilomantsin kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava tehtiin maan
mittaushallituksessa vuosina 1 95 5-59 ja vahvistettiin lääninhallituksessa
vuonna 1 96 1 . Kaksi myöhempää rakennuskaavaa ovat yksityisten kon
sulttien tekemiä ja ne on vahvistettu vuosina 1 967 ja 1 979 . Jo ensimmäi
nen kaava edellytti kirkonkylän keskelle jääneiden aikaisempien suo- ja
laidunalueiden rakentamista . Toisen kaavan laatimisen aikoihin liikenne
oli j o alkanu t siirtyä Kauppatieltä rakenteilla olevalle Kalevalantielle .
Kaavaselosteessa moititaan ensimmäistä kaavaa asuinkortteleiden levittä
misestä liian laaj alle alueelle, mikä vaikeuttaa "hyvään nykyaikaiseen asu
miseen kuuluvaa toimintojen keskittämistä j a hyvän palvelukyvyn omaa
van keskustan syntymistä" . Vuoden 1 967 kaavan p äätavoitteita olikin
Kalevalantien kehittäminen Ilomantsin pääkaduksi, kaupan ja liike-elä
män keskukseksi.
Kun kunta omisti uuden keskustan alueella huomattavan osan maa
alueista lähti rakentaminen nopeasti käyntiin. Rivi- ja kerrostaloraken
taminen on keskittynyt pääasiassa kunnan omistamille vuokratonteille ,
omakotitaloja on rakennettu kunnan vuokratonttien lisäksi myös yksityis
ten myymille tonteille. Kunta on yleensä omistanut rakennuskaava-alu
eelta noin 80 prosenttia asuntotuotantoon varatuista alueista . Se on pyrki
nyt hankkimaan alueet hallintaansa jo ennen kaavan valmistumista .
Asuntojen määrä kasvoi Ilomantsin kirkonkylässä huomattavasti nope
ammin kuin väkiluku . Tämä j ohtuu etupäässä perheiden keskikoon
pienenemisestä. Asuntojen määrä on lisääntynyt vuosina 1 960-85 seuraa
vasti (lähteenä väestölaskennat) :
1 960
1 970
1 980
1 985

43 7
603
1 258
1 738

Asuntojen rakentamisen aktiivista kautta olivat erityisesti 1 9 70- ja 1 980luvu t . 1 9 70-luvun alkuvu osiin saakka rakentaminen tapahtui vielä
hajanaisesti eri puolille kirkonkylää . Tämän jälkeen alkoi keskitetty ra1 03

kentaminen, j ossa rakennettiin alue kerrallaan. Ensin painopiste oli
Kalevalantien j a Kirkkotien välisellä alueella, 70-luvun loppuvuosina alet
tiin rakentaa terveyskeskuksen ja Ilomantsinj ärven väliin jäävää Hutun
niemen aluetta ja 80-luvun lopulla Enon tien varressa olevaa Kurenkangasta.
Kaikilla kolmella alueella on sekä rivi- että omakotitaloja.
Kirkonkylän aktiivisen rakentamisvaiheen alettua rakennettiin ensin
muutamia kerrostaloj a , mutta 70-luvun alkuvuosista lähtien pääpaino on
ollut rivitalotuotannossa . Kerrostaloasunnot olivat valtaosaltaan vuokra
asuntoj a , pientaloasunnot pääosin omistusasuntoj a . Kerros- ja rivitalo
rakentamisen yleistyminen toi 60-luvun lopulla Ilomantsiin vieraspaikka
kuntalaiset rakennuttaja- ja rakennusyritykset. Samalla paikkakunnalle tuli
myös nykyinen suomalainen asuntotuotannon organisointimalli, j oka oli
j o pitkään vastannut rakennustoiminnasta Etelä-Suomen kaupungeissa.
Kirkonkylän rakentaminen o li aikaisemmin tap ahtunut p ääasiassa
ilomantsilaisten voimin omatoimisena omakotitalojen rakentamisena. Kir
konkylän nopean kasvuvaiheen aikana rakentamisesta tuli entistä enem
män yritystoimintaa , j ossa aktiivisina toimij oina olivat rakennuttaj a
yritykset, rakennusliikkeet ja pankit.

Kuva 4. Ilomantsin kirkonkylä vuonna 1 990
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Yksityisten toimijaryhmien rinnalla on korostunut myös kunnan rooli
paitsi asuntotoimen ohjaaj ana ja suunnittelijana myös vuokra-asuntojen
rakennuttajana j a omistaj ana. Kunnallinen asuntotuotanto on yksi esimerk
ki hyvinvointivaltion kaudella tapahtuneesta kunnan tehtävien lisäänty
misestä. Ilomantsin kunta edisti kuntakeskuksensa kasvua myös rakenta
malla vuokratalonsa pääosin taajamiin ja ohjaamalla muutakin asuntotuo
tantoa niihin . Kunnan j ohdon 6 0 -luvun lausunnoiss a korostettiin
kuntakeskuksen nopean kasvun j a toiminnan keskittämisen olevan "kai
kin puolin tarkoituksenmukaista, sillä edistämällä taaj aman kasvua luo
daan samalla uusia työtilaisuuksia ja maaltapakoa saadaan näin ollen vä
häisemmäksi" (kunnanj ohtaj an lausunto Kauppalehdessä 8. 2 . 1 964) .
Kirkonkylän keskellä olevien alueiden rakentamisen myötä siirtyi kir
konkylän toiminnallinen keskus 1 960-luvulla kokonaan uuteen paikkaan
(ks . kuva 4) . Kauppa tien varrelta loppui liiketoiminta lähes kokonaan ja
rakennukset otettiin asuinkäyttöön. Kaupat j a liike-elämä keskittyivät
Kalevalantien alkuosan varrelle. Kaukana toisistaan sij aitsevat tasakattoiset
j a tiilivuoratut marketit, pankit, ravintolat , linj a-autoasema ja muut liike
rakennukset muodostavat selvän kontrastin Kauppatien vanhalla kylä
raitille, jossa kaksikerroksiset rakennukset ovat ryhmittyneet lähekkäin.
Kalevalantien leveys j alkakäytävineen on 2 1 metriä. Tien molemmin puo
lin , ennen yksi- ja kaksikerroksisia liikerakennuksia, ovat vielä leveät
paikoitusalueet. Uudisrakentamisessa on noudatettu suurkaupunkien lii
kerakennusten muotoja ja tyyliä. Näin oli erityisesti pankkien ja kauppaket
jujen myymälöiden kohdalla, jotka noudattivat valtakunnallisia tyylipiirteitä
(vrt . Kosonen 1 9 7 8 , 1 8) . Rakennuksia tehtiin entistä enemmän tiilestä ja
betonista . Ilomantsin pienistä mittasuhteista j ohtuen on tulos huomatta
vasti silmiinpistävämpi kuin kaupungeissa .
Kun Kalevalantien alkupäätä hallitsee yksityinen liike-elämä, niin kirk
koj en puoleinen pää on varattu asumiskäyttöön. julkiset palvelut ja teolli
suus sekä niiden mukana suurin osa kirkonkylän työpaikoista sij aitsevat
tältä valtaväylältä hieman sivussa. Lähimpänä on uusi kunnantalo ja sen
yhteydessä oleva valtion virastotalo . Terveyskeskus j a koulut sij aitsevat
pääosin Ylätiellä. Teollisuus on sijoittunut rautatieaseman läheisyyteen ja
rautatien itäpuolelle . Entisen urheilualueen muuttuessa teollisuusalueeksi,
on Parppeinvaaran pohj oispuolelle rakennettu 80-luvun aikana varsin
edustava urheilu- ja vapaa-aj anviettoalue. Ilomantsin kirkonkylän maan
käytössä on erilaiset toiminnot jaettu eri alueille hyvin selväpiirteisesti funk
tionalistisen suunnittelun perusperiaatteiden mukaisesti .
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1 9 60-luvun lopulla alkanut uudistusaalto on muuttanut perusteellises
ti koko Ilomantsin kirkonkylän ulkoasun. N ämä muutokset eivät kuiten
kaan ole paikallisia luonteeltaan, sillä saman suuntaisia muutoksia on ta
pahtunut useimmissa muissakin maaseututaaj amissa. Heikki Kukkosen
tutkimusryhmä on selvittänyt varsin perusteellisesti 60- ja 70-luvun suun
nittelun vaikutuksia suomalaisiin maaseututaaj amiin. Heidän keskeisim
mät havaintonsa ovat melkein sellaisenaan todettavissa myös Ilomantsis
sa. N äitä ovat mm . toimintoj en alueellinen eriyttäminen, alue kerrallaan
tapahtunut rakentaminen ja sen seurauksena eräänlaisten pienoislähiöiden
syntyminen , taajaman keskustan siirtyminen uuteen paikkaan, taajaman
maisemasuhteen muuttuminen soille ja pelloille tapahtuneen rakentami
sen myötä sekä leveiden, ylimitoitettuj en aj oväylien syntyminen (Kukko
nen ym. 1 982 , 14- 1 5) .
Useat näistä muutoksista eivät ole välttämättä edes vain kansallisia , sillä
samanlaisia havaintoj a on raportoitu muidenkin länsimaiden maaseudul
ta (Kanadan osalta ks . esim. Hodge ym. 1 983 , 1 88- 1 89 ja Saksan Endruweit
1 990, 84-85) . Anne Hailaa ( 1 990, 9) ja hänen oppi-isäänsä David Harveytä
mukaillen voidaankin kysyä, yhtenäistääkö talouden integraatio j a globali
saatio myös yhdyskuntia ja rakennettua ympäristöä. Maankäytön kannal
ta 80-luvun keskeisin universaali tendenssi on Hailan mukaan maanomis
tajien pyrkimys suhtautua maahansa puhtaana finanssiomaisuutena. Maan
korosta tulee tällöin keskeinen yhdyskuntatilan tuottamista ja käyttöä
ohjaava voima (Haila 1 990, 1 9-2 0 , Haila 1 988) .
Ilomantsin kirkonkylän kehityksessä ei yksityisillä maanomistaj illa ole
läheskään samaa roolia kuin Hailan tutkimuksessa ja muissa suuria kau
punkej a koskevissa tutkimuksissa. Kunta on jo hyvissä aj oin hankkinut
omistukseensa valtaosan rakennusmaasta, joten rakentaminen on voinut
edetä varsin suunnitelmallisesti. Paikallishallinnon merkitys on ollut Ilo
mantsin rakennetun ympäristön kehityksessä muutenkin keskeinen. Ky
symykseen, miksi kirkonkylä on rakennettu sellaiseksi kuin se tällä het
kellä on, on vastattava: siksi, koska kaavoittaj at, kunnan viranhaltij at j a
luottamusmiehet halusivat näin 60-luvulla tehdä. Kunnan johdon mielestä
Ilomantsi tarvitsi kehityksensä moottoriksi ja symboliksi modernin, kau
punkimaisen keskustan, joka vetäisi puoleensa uudet yritykset ja sivukylien
asukkaat Etelä-Suomen asemesta . Ajan hengen mukaisesti sai Ilomantsinkin
kaavoitustyö ideansa funktionalismista, josta oli tullut toisen maailmanso
dan j älkeen modernin kaupunkisuunnittelun hallitseva paradigma.
Funktionalismin j ohtavana periaatteena oli haj ottaa eri toiminnot eri
alueille. Se korosti liikennettä kaavoituksen ensisij aisena tekij änä, mikä
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j ohti katuverkon voimakkaaseen jäsennöintiin. Asuinalueen suunnittelus
sa funktionalismia toteutti lähiöteoria , j onka mukaan lähiössä ei ole työ
paikkoja vaan sen fyysinen ympäristö ja palvelut olivat yksistään asumista
tukevia (Vuorela 1 982 , 19 ja 60) . Suunnittelij at eivät vielä 1 9 60-luvulla
pohtineet sitä, miten tämä suuria kaupunkej a varten kehitetty suunnittelu
malli sopi pieneen maaseututaaj amaan.

Myöhäismoderni Ilomantsi
Kun muualla Euroopassa keskusteltiin 1 980-luvulla hyvinvointivaltion
kriisistä, oli hyvinvointivaltion kehitys Suomessa vielä vakaata . Poliittisen
ilmapiirin muuttumisen ja taloudellisen laman myötä julkisen sektorin
säästöohjelmat ja hyvinvointipalvelujen supistaminen tulivat meillä ajan
kohtaisiksi vasta 1 990-luvulla . Monet uskovat hyvinvointivaltiollisen mallin
murenevan myös Suomessa ja vaihtuvan toiseksi. Hyvinvointivaltiota on
alettu pitää vain yhden aikakauden hegemonisena proj ektina. Sen tilalle
on nyt tullut monta uutta kilpailevaa proj ektia, j otka pyrkivät valloitta
maan hegemonian (Granberg 1 99 1 ) . Hyvinvointivaltio tuskin kuitenkaan
tulee purkautumaan kokonaan vaan tulee j ättämään oman historiallisen
kerrostumansa yhteiskuntaan ja yhdyskuntiin.
1 990-luvun poliittisia ja ideologisia j ohtotähtiä ovat olleet yksityistämi
nen, liberalisointi ja integraatio . Vuonna 1 987 tapahtui hallituspolitiikas
sa käänne kun kokoomus tuli kahdenkymmenen oppositiovuoden j älkeen
hallitukseen. Julkisen sektorin uudelleen arvioinnit ovat olleet viimeisten
hallitusten ohjelmissa keskeisesti esillä . Julkisen sektorin säästöohjelmien
yhteydessä on tehty merkittäviä poliittisia valintoj a . Hyvinvointivaltio
proj ektissa tapahtui julkisten palveluj en laajentaminen vielä yhtenäisen
kuntalaitoksen pohj alta universaalin tarj ontaperiaatteen mukaan. Voimis
tunut uusliberaali suuntaus noj aa konsumerismin periaatteisiin: palvelu
hyödykkeiden markkinoihin, asiakaskilpailuun ja kuluttaj an valintaan
(Rannikko & Pyy 1 994) .
Käytännössä valtiovallan muuttunut suhtautuminen peruspalveluihin
näkyy vuonna 1 993 voimaan tulleessa valtionosuusuudistuksessa, mikä
lisäsi kuntien päätäntävaltaa palvelujen järj estämisessä. Lama-aika ja sii
hen liittyvä valtion rahoituskriisi toivat esiin uudistuksen kääntöpuolen:
valtionosuudet ovat helposti muuteltavia , joten valtio otti ne heti miljardi
säästöjen kohteeksi (Rannikko & Pyy 1 994, 8 7-88) . Ilomantsin tapaisissa
kunnissa nämä toimet ovat näyttäytyneet valtion vetäytymisenä vastuusta
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ja palveluista vastaamisen sysäämisenä yksiomaan kunnille . Peruspalvelujen
saatavuus harvaan asutuilla alueilla j a syrj äisissä kunnissa ei olekaan enää
itsestäänselvyys .
Koska maaseudun kuntakeskusten työpaikat ovat olleet paljolti j ulki
sen sektorin varassa, on niiden kehitys ratkaisevasti riippuvainen suoma
laisen julkispalveluvaltion kehityksestä. julkisten työpaikkojen kasvu lop
pui Suomessa 80- ja 9 0-lukuj en vaihteessa ja kääntyi nopeaan laskuun
(Pyy & Lehtola 1 99 6 , 28) . Erityisen nopeaa supistuminen oli kunnallisten
naistyöpaikkojen kohdalla eli j uuri niissä ammattiryhmissä , j oista Ilomant
sin kirkonkylän tapaiset taajamat olivat riippuvaisia. Vuosien 1 990 ja 1 995
välisenä aikana laski palveluelinkeinoissa työskentelevien määrä Ilomant
sin kuntakeskuksessa 1 640:stä henkilöstä 1 3 1 5 :een . Työttömien määrä
kasvoi samana aikana 444 :stä 962 :een , jolloin työttömyysprosentti oli 30.
Kuntakeskuksen väkiluku väheni 1 990-luvun alkupuoliskolla yli 2 00 hen
kilöllä. Suurimmillaan asukasmäärä oli 1 980-luvun puolivälissä.
Ilomantsin kuntakeskus on joutunut siten aivan uuteen tilanteeseen,
kun vuosikymmeniä j atkunut kasvukausi on ohi. Työmarkkinoiden laaj e
nemisen aikoina uudet asukkaat perustivat p erheitä, saivat lapsia j a
rakennuttivat uusia asuntoj a. Kasvun aikana syntyneet ikäluokat ovat tu
lossa työikään, mutta heidän työnsaantimahdollisuutensa ovat supistuvilla
työmarkkinoilla raj alliset. Ilomantsin tapaisia taaj amia uhkaa lähivuosi
kymmeninä nuorison lisääntyvä poismuutto ja ikärakenteen vanhenemi
nen , asuntokannan vanheneminen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön
rapistuminen. Maaseudun kuntakeskukset ovat tällä hetkellä poliittisessa
päätöksenteossa väliinputoaj ia , j otka on raj attu niin maaseutu- kuin
kaupunkipolitiikankin ulkopuolelle. Koska useimpien kuntakeskusten
kasvuvaihe ajoittui hyvinvointivaltion rakentamisaikaan , ovat myös nii
den supistumisoireet samanaikaisia. Seuraukset eivät siten tule j äämään
paikallisiksi vaan vaikuttavat koko maan aluerakenteen kehitykseen.

Ekologisen modernisaation ristiriitaiset alkuvaiheet
Kasvuvaiheen kääntyminen supistumiseksi synnyttää yhdyskunnissa uu
sia ongelmia ja suunnitteluhaasteita . Ongelma on monissa Suomen kau
pungeissa ja taajamissa tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, suorastaan päälle
kaatuva . Vaikka meitä suomalaisia on vain viisi miljoonaa , on Suomessa
kaavoitettuj a alueita yhdeksälle miljoonalle asukkaalle. Tällä hetkellä näil
lä kaavoitetuilla alueilla asuu 3 , 5 milj oonaa ihmistä. Kunnallistekniikalla
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varustettuj a kaavareservejä on noin milj oonalle ihmiselle (Uusitalo 1 998,
5 3) . Varsin suuri osa tästä on maaseudun kuntakeskuksissa ja taajamissa .
N äiden yhdyskuntien kasvun pysähtymistä j a taantumista on palj on vai
keampi hallita ja ohjata kuin kasvua (vrt. Hiltunen 1995) . Ilomantsin kunta
keskuksen kasvun aikana asutusta ohj attiin kaava-alueen reunoille sij ait
seviin pienoislähiöihin. Nyt uhkana ovat rakentamattomat tai vaj aasti ra
kennetut tontit, tyhj iksi j ääneet liiketilat j a hyö dyntämätön kunnal
listekniikka. Optimistisen kasvuennusteen varassa tapahtunut kaavoitus
on johtamassa ylimitoitettuihin investointeihin. Hyödyntämätöntä kunnal
listekniikkaa on sitoutuneena rakentamattomiin tontteihin 5- 1 0 milj oo
nan markan edestä. Parhaillaan uudistettavassa kirkonkylän osayleiskaa
vassa näihin haasteisiin vastataan mm . täydennysrakentamisel l a ,
ylimitoitetun rakennuskaavan purkamisella ja taaj amakuvan yhtenäistämi
sellä . Ikärakenteen vanheneminen aiotaan ottaa huomioon rakentamalla
merkittävä osa uusista asunnoista palvelujen lähelle, turvallisten j alankulku
yhteyksien äärelle mm. Kalevalantien ja Kauppatien varteen. Uusia asun
toj a uskotaan vielä tarvittavan asumisväljyyden kasvamisen vuoksi. Kun
koko Ilomantsissa rakennettiin 1 980-luvun alkupuolella j oka vuosi yli 1 00
uutta asuntoa, on luku viime vuosina ollut 2 0-40 :n paikkeilla.
Fyysisen ympäristön viihtyisyys tulee olemaan j atkossa Ilomantsin hen
kisen ilmapiirin kannalta tärkeä kysymys . Vielä 1 960-luvulla ihmiset tyy
tyivät siihen, että saivat käyttöönsä j onkinlaisia asuntoj a ja katuj a , mutta
nykyään he vaativat asuinympäristöltä myös viihtyisyyttä ja kauneutta .
Rakennetun ympäristön käyttäjien ja heidän edustajiensa kriittinen rooli
näyttäisi läntisissä teollisuusmaissa 1 980-luvulta lähtien korostuneen (vrt.
Cuff 1 989, 43 5) . Yhdyskuntasuunnittelu on vastannut tähän haasteeseen
kehittämällä suunnitteluprosessia avoimempaan suuntaan. Suunnittelu ei
ole enää viraston sisäistä, tiukasti ohj attua toimintaa vaan eri osapuolten
välistä vuorovaikutusta (Pakarinen 1 9 92, 1 2 5- 1 2 7) .
Ilomantsin kirkonkylän funktionalistista muotoa j a ulkoasua kohtaan
ei näytä esiintyneen vielä 1 960-luvulla kritiikkiä, ei ainakaan julkisesti.
Vuonna 1 9 70 Ilomantsin kirkonkylä selviytyi voittajana Pohj ois-Karjalan
kirkonkylien välisessä viihtyvyys- ja siisteyskilpailuss a . Kiitosta sai
kulttuuririentoj en ohella erityisesti keskustan uuden pääliikenneväylän
(Kalevalantien) laatu , vaikka se tekikin kilpailun tuomaristoon "lähes taimi
asteella olevan puustansa takia j ossain määrin alastoman vaikutuksen" .
1 970-luvun kuluessa tilanne muuttui ja kirkonkylän rakentamistapaa
arvostelevia puheenvuoro alkoi esiintyä julkisuudessa entistä useammin.
Mitään varsinaisia kansanliikkeitä ei kuitenkaan ole syntynyt vaan kes1 09

kustelu on käyty lähinnä vain paikallislehdessä sekä kunnan luottamuseli
missä. Ainoa laaj empi kirkonkylän rakentamisen synnyttämä kansanliike
oli nimien keruu adressiin, joka koski Kirkkotielle suunniteltua kevyen
liikenteen väylää. Adressin allekirj oittaneet pelkäsivät, että väylä kaataisi
altaan runsaasti puustoa ja rikkoisi Kirkkopuiston kokonaisuutta. Muu
toin Ilomantsin kirkonkylän rakentamistapaa ja viihtyisyyttä koskeva kes
kustelu on varsin yksipuolisesti kohdistunut Kalevalantiehen ja senkin
kohdalla oikeastaan vain yhteen seikkaan, tien leveyteen . Kriitikot ovat
kutsuneet avaraa ja aukeaa pääkatua Ilomantsin lento kentäksi . Keskustelu
Kalevalantien leveydestä oli kiivasta koko 1 980-luvun ja 1 990-luvun al
kuvuosina .
Keskustelu alkoi kunnanhallituksessa ja lautakunnissa j o tien loppu
osan rakentamista suunniteltaessa . Vuosien mittaan ovat lautakunnat sekä
suunnittelij at tehneet esityksiä tien muuttamiseksi paremmin ympäristöön
sä sopeutuvaksi. Kunnanhallitus on tyrmännyt nämä esitykset toinen toi
sensa perään. Kalevalantiestä käydyn keskustelun ydinkysymys on ollut,
säilytetäänkö tie nelikaistaisena tai muutetaanko se kaksikaistaiseksi .
Kalevalantien kaventamista vastustavien keskeisin argumentti on ollut lii
kenne . Sivukylistä olevat luottamusmiehet ovat pelänneet, että kaksikaistai
suuden myötä tiestä tulisi liikenteen pullonkaula, j oka vaikeuttaisi kirkon
kylällä asioimista . Kaksikaistaisuuden puolustaj at ovat vedonneet liikenne
turvallisuuteen, toimivuuteen ja ympäristöön.
Kesällä 1 990 tehtiin Kalevalantielle vihdoinkin j otakin, tosin vain ko
keilumielessä ja tilapäisesti. Katu kavennettiin kesän ajaksi kaksikaistaiseksi
betonisin kukkaruukuin, j oiden väliin j äi pysäköimistaskuja. Kokeilu hy
väksyttiin vasta tiukkoj en äänestysten j älkeen, kunnanvaltuustossa oli
äänestystulos niukin mahdollinen eli 1 8- 1 6 . Valtuuston äänestyskäyttäy
tymisen tarkastelu kertoo varsin palj on siitä, missä rintamalinjat Kalevalan
tien kiistoissa ovat kulkeneet. Puoluekannalla ei äänestyksessä ollut mer
kitystä, sillä valtuuston suuret puolueet, keskusta ja sosialidemokraatit,
j akautuivat äänestyksessä kahtia . Sen sij aan ammatilla ja asuinpaikalla oli
ratkaiseva merkitys . Enemmistö kokeilun kannattajista oli kirkonkylässä
asuvia toimihenkilöitä. Vastustajien ydinryhmän muodostivat sivukylissä
asuvat maanvilj elijät, j otka ovat myös koko kiistan aj an aktiivisimmin
puolustaneet nykyistä nelikaistaista Kalevalantietä.
Tyypillisiä ammatteja kokeilun puolesta äänestäneiden piirissä olivat
luokanopettaj a , pankinj ohtaj a , terveydenhoitaj a j a aluesihteeri. Ilomant
sin kirkonkylän keskeisimmän ympäristökiistan rintamalinj at näyttävät
siten kulkevan uuden keskiluokan ja maatalousväestön välillä . Jossain
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määrin kiistaan liittyy myös kunnallisen eliitin ja kansan "syvien rivien"
välistä ristiriitaa . Vanhan nelikaistaisen Kalevalantien puolustaj at olivat
etupäässä rivivaltuutettuj a . Johtavat kunnallispoliitikot olivat kokeilun
kannattaj ien rintamassa puolueista ja ammateista riippumatta . Kunnan
j ohtavat viranhaltij at ovat jo pitkään toimineet aktiivisesti kaksikaistai
suuden puolesta. Kokeilun kannalla olivat nyt myös Kalevalantien varren
kauppiaat ja yrittäj ät, vaikka aikaisemmin monet heistä olivatkin suhtau
tuneet kaksikaistaisu u teen kielteisesti .
Kalevalantien ulkoasun j a toimivuuden parantamista koskevassa kiis
tassa ovat keskeisiä olleet samat ryhmät kuin kirkonkylän rakentami
sessakin, ts . suunnittelijat, kunnallispoliitikot ja viranhaltij at. Kaikki eivät
vain ole olleet yhtä mieltä siitä , että leveä tie olisi ongelma . Kiistan
osapuolina olivat toisaalta sivukylien isäntämiehet ja toisaalta kirkonkylän
uusiin keskiluokkiin kuuluvat luottamusmiehet ja virkamiehet. Aluksi kiis
tan taustalla saattoi olla myös sivukylien ja kuntakeskuksen välisiä perin
teisiä intressiristiriitoj a: sivukyläläiset ovat suhtautuneet usein kriittisesti
suurten rahasummien investoimiseen kuntakeskukseen. Pitemmän päälle
kyse ei ollut kuitenkaan taloudellisista eduista vaan ympäristölle annetta
vista erilaisista merkityksistä. Ympäristösuhteiden analysoiminen on var
sin vaikeaa, koska yksittäisen ihmisen ympäristösuhde on valtaosaltaan
tiedostamatonta, syvällä ihmisen piilotajunnassa olevaa (vrt. Nyman 1 99 7) .
Ympäristöön liittyvät konkreettiset ristiriitatilanteet pakottavat ympäristö
suhteen "päivänvaloon" , tietoiseksi.
Ilomantsissa havaitsemamme ristiriidat perinteisen maaseutuväestön j a
kasvavien keskiluokkien välillä eivät ole mikään paikallinen erityispiirre .
Samansuuntaisia eroj a on havaittu maanviljelij öiden ja muun maaseutu
väestön välillä mm. Länsi-Saksassa (Endruweit 1 990, 83-84) ja Englan
nissa (N ewby 1 9 79 , 1 6 6- 1 68) . Maanvilj elij ät näyttäisivät olevan muita
huomattavasti vähemmän kiinnostuneita j a huonommin tietoisia päivittäi
sellä toiminta-alueellaan tapahtuneista maisemallisista ja visuaalisista muu
toksista. Länsi-Saksan maaseutuyhdyskuntia koskevan tutkimuksen mu
kaan havainto koskee erityisesti 40-50 -vuotiaita maanvilj elij öitä , ei niin
kään iäkkäämpiä vilj elij öitä . Endruweit ( 1 990, 84) olettaa , että ammatilli
sella koulutuksella ja maatalousneuvonnalla on ollut oma vaikutuksensa
tähän tulokseen.
Uudelle palveluluokalle maaseutuympäristö edustaa maisemaa ja vir
kistystä , ei elinkeinoa kuten maanviljelij öille ja metsureille. He arvostavat
esteettisyyttä, maalauksellisuutta ja muuttumattomuutta (Newby 1 9 7 9 ,
1 66- 1 68) . Ammatti- ja elinkeinorakenteen muutos o n kasvattanut nämä
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uudet ryhmät merkittäviksi vaikuttajiksi Ilomantsissa j a nostanut ympä
ristökysymykset aj ankohtaisiksi myös siellä. Kunnanvaltuuston tyypilli
nen j äsen ei enää ole sivukylässä asuva maanviljelij ä vaan kirkonkylässä
asuva, palvelualalla työskentelevä henkilö.
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Kuva 5. Ilomantsin kunnan valtuutettujen ammatillinen jakauma vuosina 1 960-1 996

Tämä arvomaailman vähittäinen muuttuminen on j ohtanut siihen, että
keskustamiljöön perusparannus saadaan toteutettua. Kukkaruukkukokeilut
eivät vielä j ohtaneet pysyvämpiin ratkaisuihin. Kukkaruukuista kyllä kes
kusteltiin paikallislehden yleisönosastossa palj on, mutta lähinnä vain sitä
pohtien, miten ne pitäisi sij oittaa , j otta eivät heikentäisi liikenteen näky
vyyttä . Kokeiluj en jälkeen keskustelu Kalevalantiestä hiljeni muutamaksi
vuodeksi. Kalevalantien palautti Pogostan Sanomien otsikkoihin kunnan
alueella tehty liikenneturvallisuussuunnitelma, j oka osoitti loukkaantu
miseen j ohtaneiden liikenneonnettomuuksien kaksinkertaistuneen Kale
valantiellä kymmenessä vuodessa. Liikennesuunnitelman j atkotyönä val
mistuneessa selvityksessä esitetään Kalevalantien muuttamista kaksikais
taiseksi. Tien kohentaminen on ollut esillä myös kirkonkylän yleiskaavan
uudistamisen yhteydessä.
Kunnan luottamusmiesten asenteet ovat kypsyneet hyväksymään kir
konkylän keskustamilj öön uudistamisen. Huhtikuussa 1 997 kunnanhal
litus asetti valmistelutyöryhmän viemään kirkonkylän keskustamilj öön
kehittämistä eteenpäin. Käytännössä työryhmän tehtäväkenttä oli rajattu
Kalevalantiehen ja sen välittömään läheisyyteen. Suunnitelman laatijaksi
valittiin oululainen konsulttitoimisto , j oka valmisteli yhteistyössä valmis-
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telu työryhmän kanssa useita toteutusvaihtoehtoj a . Yhteistä kaikille
vaihtoehdoille oli , että Kalevalantie muutettaisiin kaksikaistaiseksi . Vaih
toehdoista pyydettiin keskeisten sidosryhmien lausunnot. Niitä esiteltiin
keväällä 1 998 näyttävästi paikallislehdessä j a markkinoiden yhteydessä
sekä pyydettiin samalla yleisöltä palautetta. Valmisteleva työryhmä päätti
valita jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon, jossa tori säilyy nykyisellä
paikallaan, mutta sen kohdalle Kalevalantien ja Mantsintien risteykseen
rakennetaan kiertoliittymä. Lokakuussa kunnanvaltuusto hyväksyi yksi
mielisesti lopullisen yleissuunnitelman ja antoi kunnanhallitukselle ja
rakennustoimikunnalle valtuudet hankkeen toteuttamiseen. Kalevalantien
korjaustyöt alkoivat kesällä 1 99 9 .
Hyväksytyn suunnitelman mukaan Kalevalantie j aksotetaan kolmeen
osaan: tien alkuosa on liikennepainotteinen keskustan sisääntulojakso, Rusko
sillantien ja Kauppa tien väli on taajaman kauppakatu ja loppujakso asuin
alueen pääväylä. Kadun kaventaminen yksikaistaiseksi tapahtuu leventä
mällä kevyen liikenteen väyliä vaj aalla metrillä sekä rakentamalla niiden ja
aj okaistojen väliin leveä viheralue . Muutamiin liittymiin tulee ajokaistojen
väliin viherkaistoja ja pieniä linjausten siirtämisiä. N ämä muutokset lievit
tävät tien suoraa linjausta ja katkaisevat pitkiä näkymiä. Kaventamisen,
kiertoliittymien, linjausmuutosten ja välikaistojen uskotaan rauhoittavan
liikennettä ja antavan tilaa kevyelle liikenteelle . Torin välittömään lähei
syyteen tulevan kiertoliittymän on aj ateltu olevan kirkonkylän keskipiste
ja sille haetaan omaleimaista ilmettä.
Ilomantsin kuntakeskusta koskevan keskeisimmän ympäristökonfliktin
ratkeaminen saattaa näyttää yllättävältä . Taustalla on kuitenkin suunnittelu
otteen huomattava muuttuminen. Aikaisemmin oli Kalevalantietä koske
vat esitykset tuotu valmiina teknisestä virastosta ja lautakunnasta kunnan
hallitukseen ja valtuustoon . Niiden tehtävänä oli vain j oko hyväksyä tai
hylätä ne ; sisältöihin ei tässä vaiheessa enää voinu t j uuri vaikuttaa.
Päätöksentekovaihe oli siten hyvin kärjistynyt j oko-tai-tilanne j a siitä j äi
katkeria muistoj a . Monen luottamu smiehen näkökulmasta kadun
kaventamisyritykset saattoivat näyttää johtavien viranhaltijoiden ja suun
nittelijoiden sanelulta. 1 990-luvun jälkipuoliskolla tällaista tilannetta on
hyvin tietoisesti vältetty ja suunnittelu on perustunut eri osapuolten
pitkäkestoiseen vuoropuheluun. Luottamusmiehille ja kuntalaisille on esi
telty suunnittelun edetessä erilaisia vaihtoehtoja ja pyydetty niistä palau
tetta . Hallinto on pyrkinyt tietoisesti rakentamaan yksimielisyyttä politiik
kojen, virkamiesten ja kuntalaisten välille . Näin lopullinen päätöksenteko
oli helppo ja varsin ristiriidaton vaihe .
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] ohtopäätö ksiä
Ilomantsissa yhteys maaseudun perinteiseen elämäntapaan j a kulttuuriin
säilyi kiinteänä p itkään. Omavaraistalous eli modernin p alkkatyö
yhteiskunnan rinnalla yhtä aikaa . 1 9 60-luvulla Ilomantsia alettiin määrä
tietoisesti muuttaa moderniksi kunnaksi. 1 980-luvun puoliväliin mennessä
Ilomantsi oli siirtynyt myöhäismoderniin vaiheeseen. Parhaiten tämä nä
kyi kuntalaisten ammattirakenteessa ja kuntakeskuksen ulkomuodossa .
Kulttuurinen modernisoituminen ei kuitenkaan edennyt yhtä nopeasti kuin
rakenteellinen kehitys . Tämä näkyy erilaisten kulttuurien yhteentörmäyk
sessä kuntakeskuksen suunnittelussa . Vaikka Ilomantsin kunta menettikin
lähes puolet väestöstään 1 9 60- ja 1 9 70-lukuj en rakennemuutoksissa,
muutti kuntakeskuksen kasvaviin palveluammatteihin runsaasti uutta väes
töä muualta . Ilomantsissa tapahtui samanlainen tulokkaiden ja paikka
kunnalla pitkään asuneiden välinen kulttuurinen yhteentörmäys , mikä on
ollut tyypillistä nopeasti kasvaneille yhdyskunnille (Blahna 1 9 90) . Tuo
dessaan uudelle asuinpaikkakunnalleen aikaisemmat kokemuksensa , aj a
tuksensa ja tarpeensa uudet ihmiset ovat yleensä muutosten puolestapu
hujia. Tulokkaiden merkitys paikallisen ympäristöorientaation uudistami
sessa oli kasvavissa kuntakeskuksissa suuri myös siksi, että he edustivat
ammatillisesti varsin yhtenäistä ryhmää, uutta palveluluokkaa. He ovat
kiinnostuneita asuinympäristönsä viihtyisyydestä aivan eri tavalla kuin Ilo
mantsissa pitempään asuneet ja ovat tukeneet aktiivisesti suunnittelij oi
den ja viranhaltijoiden pyrkimyksiä uudistaa keskustamiljöötä.
Ilomantsin tapaisissa syrjäisissä maaseutukunnissa on julkisen sektorin
rooli hyvin keskeinen, oli sitten kyse työpaikkojen ta�jonnasta tai fyysisen
rakenteen ja asuntomarkkinoiden ohj aamisesta. Niinpä on varsin luonnol
lista, että avaintoim�joina kuntakeskuksen ulkoasun uudistamisessa ovat olleet
kunnan viranhaltijat ja kunnan palkkaamat suunnittelijat. Samat ammatti
ryhmät olivat jo aikoinaan olleet luomassa funktionalistisen kuntakeskuksen.
Ilomantsin kirkonkylän u u dessa osayleiskaavassa j a Kalevalantien
parantamissuunnitelmassa suhtaudutaan varsin kriittisesti 1 960-luvun suun
nittelun aikaansaannoksiin . Siirtymä selväpiirteisestä funktionalismista uu
denlaiseen suunnitteluun ei kuitenkaan Ilomantsin tapauksessa merkitse
kovin radikaalia muutosta. Saattaa olla jopa liioiteltua puhua ekologisesta
modernisaatiosta kokonaan uutena suunnitteluparadigmana. Modernismin
linja jatkuu edelleen, vaikka huomiota kiinnitetäänkin nyt uusiin kysymyk
siin. Valtaosa nykyisistä suomalaisista suunnittelijoista on 60-lukulaisia, jot-
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ka ovat säilyttäneet modernistisen arvomaailmansa (Knuuti 19 95) . He eivät
ole menettäneet kokonaan uskoaan edistykseen vaan ovat lähteneet ratkai
semaan ympäristöongelmia suunnittelun avulla luottaen ihmisjärkeen, tie
toon ja teknologiseen osaamiseen. Kommunikatiivisuus ja vuorovaikutteisuus
soveltuvat myös hyvin heidän 60-lukulaiseen modernismiinsa.
Ratkaisu pääkadun leveyttä koskevaan konfliktiin löytyi vuorovaikut
teisen suunnittelun avulla. Viranhaltij at ja johtavat luottamusmiehet pyr
kivät tietoisesti välttämään erilaisten näkemysten yhteentörmäystä. Kale
valantien suunnittelun viimeisintä vaihetta voidaan kuitenkin tarkastella
paitsi kommunikatiivisen suunnittelun riemuvoittona myös vallankäytön
näkökulmasta. Vanhaa kiistakysymystä, kadun leveyttä, ei tuotu laajem
paan keskusteluun vaan valmistelutyöryhmä asetti heti alkajaisiksi kaksi
kaistaisuuden tavoitteeksi. Kaikissa yleisölle esitetyissä vaihtoehdoissa katu
oli kaksikaistainen ja kyselylomakkeessa , j ossa ilomantsilaisia pyydettiin
valitsemaan paras vaihtoehto , ei ollut lainkaan nollavaihtoehtoa eli nyky
tilan säilyttämistä. Keskustelu haluttiin ohj ata kiistaa herättäneestä kadun
leveydestä muihin kysymyksiin kuten torin j a kiertoliittymien sij aintiin .
Oliko koko vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin tarkoitus sittenkin vain
vastarinnan sammuttaminen j a konfliktin eliminoiminen? Oliko kyse kun
nallisen eliitin taitavasta pelistä kiistan viemiseksi "oikeaan" ratkaisuun?
Konfliktitilanteissa valtasuhteiden muodostuminen voidaan liittää oi
keuteen määritellä ongelma ja sen ratkaisu . Toiset toimij at pyritään saa
maan taipumaan omiin määrittelyihin tai tekemään heistä hilj aisia. Rans
kalaisen valta-analyytikon Michel Foucaulfn mukaan valtaa tulisi tarkas
tella strategisena ilmiönä ; käsite osoittaa yksilöiden tai ryhmien välisen
suhteen (Ylänen 1 99 6 , 1 6- 1 7) . Valta voidaan ymmärtää prosessina, j oka
lakkaamattomien kamppailujen ja yhteenottojen kautta muuttaa , vahvis
taa tai kumoaa olemassa olevia voimasuhteita. Ilomantsin pääkatua kos
kevassa kiistassa uudistuksia vastustanut osapuoli ei ollut mitenkään sel
keästi tunnistettava ryhmä , vaan se muodostui yksittäisistä kunnallispo
litiikoista ja yleisönosaston kirjoittajista . Näitä vastaanhangoittelijoita, jotka
olivat pitkään enemmistönä kunnanvaltuustossa, yrittivät virkamiehet ja
j ohtavat poliitikot suostutella puolelleen. Pitkän suostutteluvaiheen j äl
keen tässä on vihdoin onnistuttu ainakin sen verran, että uudistuksen vas
tustajat on saatu hiljaisiksi. Kyseenalaista sen sijaan on , ovatko he muutta
neet omia määrittelyjään itse kadusta .
Suunnitteluprosessiin vaikuttaneet toimijat ovat määrittäneet ympäris
töä usealla tavalla ja erilaisia näkökulmia painottaen. Yksilöiden , ryhmien
ja instituutioiden situaatio suhteessa paikkaan on erilainen. Kunnallisille
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päätöksentekij öille , j otka samalla ovat alueen asukkaita , katu edustaa "ko
ettua luontoa", j ohon arkiset käytännöt kiinnittyvät. Toisille ilomantsilaisille
Kalevalantie on päivittäinen kävely- ja toimintaympäristö , toisille vain vii
kottainen autotie , j ota pitkin pitää päästä hoitamaan nopeasti asioitaan.
Suunnittelun näkökulmasta alue määrittyy abstraktimmin tilana, j ohon
orientoidutaan tiettyjen suunnitteluongelmien, -tavoitteiden ja -trendien
perusteella (Vilkuna 1 9 9 7 , 1 89- 1 9 1 ) . On siten luonnollista, että käsityk
set kadusta ovat olleet niin erilaisia ja ristiriitaisia.
Enemmän kuin erilaiset subjektiiviset kokemukset näihin ristiriitoihin
on kuitenkin vaikuttanut se , että ympäristöä koskevat käsitykset ovat kult
tuurisesti määrittyviä. Kalevalantietä koskevassa keskustelussa on ollut kyse
paljosta muustakin kuin kadun leveydestä. Siinä on määritelty myös sitä,
mikä on suomalaista kulttuuria, mikä on hyvää makua, mikä on kaunista
ja kenen hallussa määrittelyn valta on (vrt. Ilmonen 1 995 , 29) .
Nykyinen Kalevalantie edustaa nopean kaupungistumisvaiheen suun
nittelu- ja kauneuskäsityksiä . Se mitä milloinkin pidetään kauniina ja toi
mivana on kulttuurisidonnaista ja muuttuvaa . Kadun leveyttä sinänsä ei
voi pitää paikkakunnan ympäristötietoisuuden tai sen puuttumisen mitta
rina. Kadun leveydestä ja kuntakeskuksen ulkonäöstä keskusteleminen
osoittaa kyllä ympäristötietoisuuden nousua. Ihmiset ovat olleet kiinnos
tuneita elinympäristöstään, sen viihtyisyydestä ja kauneudesta. Mutta kau
neudelle ja viihtyisyydelle ei ole kuitenkaan mitään universaaleja kriteereitä.
Käsitykset ovat kulttuurisidonnaisia ja vaihtelevat aj an myötä .
Funktionalistisia asuinalueita koskevassa keskustelussa on usein tuotu
esiin, että tiettyä suuntausta , tyyliä tai muotia seuraa vastavaikutus, j olloin
kaikkein vanhentuneimpana pidetään edellistä tyyliä (Ilmonen 1 99 1 , 353 7) . Funktionalistisen rakentamistavan kritiikki johtuu osittain tästä vasta
vaikutuksesta . Ilomantsin uudistunut keskustamiljöö tulee mitä ilmeisem
min myös saamaan osakseen kritiikkiä ja sitäkin tullaan aikanaan uudis
tamaan, j otta se vastaisi uuden aj an vaatimuksia. Ekologinen modernisaa
tiokaan ei ole mikään yhdyskuntasuunnittelun pysyvä paradigma.
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Mervi ] ohanna Hiltunen
EKOMODERNI LÄHIÖUUDISTUS
rvioin tässä kirjoituksessa suomalaista lähiöuudistusta kestävän kehi

A tyksen näkökulmasta . Lähiöuudistus on osa 1 9 90-luvun ja vuositu

hannen taitteen kaupunkiuudistusta , j ossa kaupunkirakentamisen moderni
projekti on saanut vivahteita ekologisesta modernisaatiosta . Suomalainen
lähiöuudistus ei ole pelkästään kerrostaloj en peruskorjausta ja ympäröi
vän miljöön parantamista. Siihen liittyy vahvasti myös sosiaalisia ja toi
minnallisia tavoitteita. Tarkastelen lähiöuudistusta erityisesti perusparan
tamisen ja suunnittelun käytäntöjä arvioiden sekä pohtien ekomodernin
lähiöuudistuksen onnistumisen mahdollisuuksia ja esteitä . Artikkelin
tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu keskisuuriin kaupunkeihin ja
niiden lähiöihin .

Modernin projektista ekologiseen modernisaatioon
Aluksi on syytä täsmentää artikkelissa esiintyviä ekologisen modernisaation,
ekomodernin, kestävän kehityksen ja ekologisuuden käsitteitä . Ekologi
nen modernisaatio ymmärretään tässä hyvin laaj ana yhteiskunnallisena
prosessina ja kehitysvaiheena, joka näkyy paitsi tuotannon, politiikan, lain
säädännön ja toimintatapoj en "vihertymisenä", myös yksilöiden elämän
tapoj en, asenteiden ja kulutustottumusten muuttumisena ympäristöystäväl
lisemmiksi (Spaargaren 1 997) . Kaupunkisuunnittelussa ekologinen mo
dernisaatio näkyy esimerkiksi vanhoj en teollisuusalueiden uuskäyttönä,
yhdyskuntarakenteen tiivistämisenä , autottomien alueiden ja kävelykes
kustojen lisääntymisenä sekä lähiöiden perusparantamisena . Ekomodernilla
viitataan tässä niihin käytäntöihin, j otka ilmentävät yhteiskunnan ekolo
gisen modernisaation prosessia . Kestävä kehitys voidaan puolestaan ym-
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märtää normatiivisena ihanteena j a tavoitteellisena käsitteenä (Haila 1 998) .
Kestävä kehitys j a ekologinen modernisaatio eivät käsitteinä poikkea oleel
lisesti toisistaan, molempien ydinaj atukset ovat samansuuntaiset. Kuten
Spaargaren j a Mol ( 1 9 92) tähdentävät, molemmat käsitteet sisältävät aja
tuksen ratkaista ympäristökriisejä ilman, että poikettaisiin modernisaation
kehityspolulta. Kiteyttäen voidaan sanoa, että ekologisen modernisaation
aikakautena pyrimme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu
risesti kestävään kehitykseen.
Ekologisen modernisaation j ohtaviin kehittäjiin kuuluva Joseph Huber
( 1 998) jakaa kestävän kehityksen tavoittelun kolmenlaiseen strategiaan.
Yhtäältä kestävän kehityksen päämäärät liittyvät luonnon- ja ympäristön
suoj eluun sekä luonnonvaroj en raj allisuuteen ja niiden kohtuulliseen
hyödyntämiseen (strategy of sufficiency) . Tätä tarpeiden ja kulutuksen
raj oittamiseen tähtäävää riittävyysstrategiaa aj avat esimerkiksi monet
ympäristöj ärj estöt. Toisaalta kestävää kehitystä voidaan edistää ekotehok
kuuden avulla (strategy of efficiency) . Olemassa olevien teknologioiden j a
infrastruktuurien tehostaminen nähdään etenkin teollisuuden j a talouden
piireissä tavoiteltavana tulevaisuuden strategiana. Kolmantena, ja tärkeim
pänä strategiana Huber näkee teollisuuden ja tuotannon laadullisen muu
toksen. Se tarkoittaa perusteknologioiden ekologista modernisoitumista
sekä aineiden j atkuvaa ja pysyvää kiertoa tuotantoprosesseissa (strategy of
consistency) . Tämä jatkuvuuden strategia vaatii toteutuakseen teknolo
gioihin, tuotekehittelyyn ja materiaalivirtojen hallintaan liittyviä uusia in
novaatioita . Huber mainitsee käytännön esimerkkinä siirtymisen teho
maataloudesta luomutuotantoon ja uutena energialähteenä vedyn poltta
misen aurinkoenergian avulla. Ekologisen j atkuvuuden ohjelma edellyt
tää modernin yhteiskunnan luovuus- ja tuotantokapasiteetin täysimääräistä
hyö dyntämistä. Yhdistämällä j atkuvu u den strategia riittävyyden j a
ekotehokkuuden strategioihin, Huber uskoo kestävän kehityksen j a eko
logisen modernisaation olevan mahdollista. Ekologiseen modernisaatio
kehitykseen liittyvät kiinteästi myös sosiaaliset innovaatiot. Huberin stra
tegia-aj atuksia on perusteellisemmin pohtinut ja kommentoinut Ilmo Massa
( 1 999) .
Ekologisuudella viitataan tässä artikkelissa ihmisen ja ympäristön suh
teeseen, ympäristömyötäisyyteen ja ympäristöä suojelevaan asennoitumi
seen. Yhdyskuntasuunnittelussa ekologisuus merkitsee luonnonvaroj en
raj allisuuden j a ympäristön kestokyvyn ottamista suunnittelun lähtökoh
daksi (Rönkä ym. 1 99 5 , 1 5) . Ekologisen, kestävän kehityksen mukaisen
yhdyskunnan rakenne, toiminnot ja käyttö edellyttävät mahdollisimman
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vähän energian ja luonnonvarojen käyttöä j a aiheuttavat mahdollisimman
vähän haitallisia päästöjä ja j ätteitä. Yhdyskuntatasolla ekologisesti kestä
vän kaupunkirakenteen tavoitteita ovat tehokkaiden energianhuolto
j ärjestelmien kehittäminen, liikennetarpeen vähentäminen, kevyen j a
j oukkoliikenteen edistäminen, rakentamattomien maa-alueiden säilyttä
minen luonnonvaraisena ja uudisrakentamisen suuntaaminen jo rakenne
tuille alueille. (Harmaaj ärvi 1 995 , 4 1 -42 .) Ekologisessa kaupungissa on
Koskiahon ( 1 9 9 7 , 1 5) mukaan kysymys paitsi urbaanin suhteesta luon
toon myös urbaanin elämäntavan ja toimintatavan sisällöstä sekä urbaa
nista päätöksentekojärjestelmästä .
Suomalaiset lähiöt soveltuvat Lodeniuksen ( 1 99 5) mukaan hyvin
ekologisin periaattein toimiviksi suunnittelualueiksi. Lähiön idea perustuu
j oukkoliikenteen ja alueellisen palvelurakenteen toimivuuteen . Lähiöt on
rakennettu suhteellisen tehokkaasti mutta useimmat kuitenkin luonnonym
p äristöön tukeutuen. Ekologisen lähiön kehittyminen liittyy kiinteästi
meneillään olevaan suunnitteluparadigman muutokseen , siirtymiseen
modernistisesta funktionalismista ekologiseen kompleksisuuteen (Lodenius
1 99 5 , 1 3 1) ja ekologiseen modernisuuteen (ks. Rannikko tässä teoksessa) .
Tämän artikkelin lähtökohtana on tarkastella lähiöitä modernisaation j a
funktionalismin keskeneräisenä tuotteena. Lähiöiden korjaus- ja täydennys
rakentamista voidaan pitää lähiörakentamisen modernin projektin lop
puunsaattamisena. Yhteiskunnan modernisaatioprosessi j atkuu, j a ekologi
nen modernisaatio on osa myöhäismodernia yhteiskuntakehitystä.

Lähiöiden suunnitteluideologia ja rakentaminen
Lähiörakentamisen suunnitteluideologia juontaa juurensa funktionalismista.
Tarkoituksenmukaisuus, tekniikka ja tasa-arvo olivat funktionalistisen aate
rakennelman keskeisiä käsitteitä. Tämä uusi aatemaailma hahmottui teolli
sen vallankumouksen ja modernismin vanavedessä 1 920-luvulla vaikuttaen
laaj asti länsieurooppalaisen yhteiskunnan eri alueilla; ihmiskäsityksessä,
politiikassa , taiteissa, muodissa ja arkkitehtuurissa. Funktionalismi oli
sosiaalireformistinen vastaus saastuneiden teollisuuskaupunkien epäkoh
tiin ja ensimmäisen maailmansodan j älkeisen j älleenrakennuskauden haas
teisiin. Kaupunkisuunnittelun lähtökohdiksi muodostuivat toimintojen ha
j auttaminen, avoin rakennustapa, tehokas liikenneverkko, palvelukeskukset
ja vihervyöhykkeet. (Mikkola 1 980; Vuorela 1 982 , 4 3-44.)
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Lähiöaate kulkeutui Suomeen amerikkalaisten, brittiläisten j a ruotsa
laisten vaikutteiden saattelemana. Teknillisen korkeakoulun asemakaava
opin professori Otto-Iivari Meurman vaikutti keskeisesti 1 940-luvulta läh
tien suomalaisen lähiömallin muodostumiseen. Meurmanin lähiöopin
mukainen haj akeskitetty kaupunki koostui keskustasta j a asumakunnista,
joita erottivat toisistaan viheralueet. Asumakunnat j akautuivat asumalä
hiöihin, jotka edelleen j akautuivat asumasoluihin. Asumakunnan alueella
työ , palvelut ja asunnot sij aitsivat funktionalismin periaatteita noudattaen
erillisillä alueillaan, kävelymatkan etäisyydellä toisistaan. Sopiva asukas
määrä asumalähiössä oli noin 6000 henkeä . Asumalähiöitä suunniteltiin
toisen maailmansodan j älkeen moniin suomalaisiin kaupunkeihin. (Meur
man 1 982 , 77-83 ; Hurme 1 99 1 , 78-80 , 89-9 5 . ) Meurmanin lähiöteorian
mukainen asuinalue olisi toteutuessaan voinut olla varsin ekologinen. Myös
brittiläisen Ebenezer Howardin puutarhakaupunkimallia on j älkeenpäin
pidetty ekologisesti toimivana mallina (Rådberg 1 993) . Teoriat ja suunni
telmat ovat kuitenkin toista kuin rakentamisen todellisuus . Kuten Hurme
huomauttaa , hyvää tarkoittaneelle arkkitehtuuriteorialle on usein käynyt
huonosti toteutusvaiheessa. Mäenpää ( 1 97 0 , 7- 1 5) lienee oikeassa tode
tessaan , että hajakeskitysperiaate on kaupunkisuunnittelussa kaikkialla
ymmärretty väärin . Haj akeskityksen sij aan on toteutettu kaupunki
toimintojen hajasij oittamista. Asumalähiöt on pääsääntöisesti rakennettu
irrallisiksi alueiksi ilman monipuolista keskustaa ja työpaikka-alueita . Näin
eurooppalaisen kaupungin rakenne on haj onnut työntekoon, asumiseen
ja virkistäytymiseen tarkoitettuihin alueisiin.
Suomen taloudellinen rakenne muuttui toisen maailmansodan j älkeen
maatalousyhteiskunnasta tuotanto- ja palveluyhteiskunnaksi kansainväli
sesti katsottuna erittäin nopeasti . Suomi kaupungistui ja modernisoitui
vauhdilla. Jälleenrakentamiskauden aikana modernismin vaikutus voimistui
ja maatamme rakennettiin funktionalismin periaatteisiin innokkaasti tu
keutuen (Knuuti 1 993 , 90) . Rakentamisen teollistuminen ja elementti
tekniikka mahdollistivat 1 960-luvulta lähtien kiivastempoisten ja tehok
kaiden asutusprojektien ympärivuotisen toteuttamisen. Väljien "metsä
kaupunki"-lähiöiden suunnitteluperiaatteet vaihtuivat toiminnallista tehok
kuutta korostavien lähiöiden suunnitteluun . Kompaktikaupungin ihan
teiden mukaisia lähiöitä rakennettiin Suomessa eniten 1 960-luvun lopul
ta 1 970-luvun puoliväliin (Hankonen 1 994, 2 6) . Siksi puhutaan usein
myös 70-luvun lähiöistä.
Funktionalismin periaatteista tehokkuus ja rationaalisuus toteutuivat
lähiöiden teollisessa rakentamisessa. Sosiaaliset tavoitteet, eettinen vastuu
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ja kaupunkikulttuuriset näkökohdat, jotka olivat sysänneet funktionalis
min alunperin liikkeelle , saivat väistyä (Aura 1 982 , 1 3 6 ; Lievonen 1 98 8 ,
3 8-39) . Asuntoj en j a kerrostalojen suunnittelu sidottiin tyyppiratkaisuihin.
Elementtirakentamisessa nosturiratoj en sijoittelu ohj asi asemakaavoitusta;
korttelit suunniteltiin suorakulmaisiksi , jotta nosturien työskentely olisi
mahdollisimman kätevää ja rakentaminen tehokasta (Hankonen 1 994, 1 8 1 1 83 , 1 94- 1 97) . Lähiörakentaminen oli voimakkaasti sidoksissa tehokkuu
den vaatimukseen rakentamisessa, elinkeinoelämässä ja liikenteessä. Kau
punkien rakentumista ohjasivat ensisij aisesti liiketaloudelliset arvot ja kas
vava autoistuminen. Näkökulma kaupunkirakentamiseen oli miesvaltainen.
Naisten rooli suomalaisen rakennetun ympäristön muokkaamisessa j äi
marginaaliseksi (Eräsaari 1 995) .
Yhteiskunnallinen tarve tuottaa nopeasti asuntoja houkutteli rakennus
liikkeet ostamaan edullista tonttimaata kaupunkien laidoilta . Helsingin
seudun pankit ja rakennusliikkeet kehittivät aluerakentamisen pelisään
nöt ja siihen liittyvän asuntosäästöj ärj estelmän 1 960-luvun alussa. (Han
konen 1 994 , 3 78-3 79 .) Erityisesti pääkaupunkiseudulla käytetyssä alue
rakentamisen sopimusmallissa kunta kaavoitti rakentajan maalle lähiön,
rakentajan huolehtiessa asuinrakennusten, kunnallistekniikan ja yleisten
alueiden toteutuksesta (Leivo 1 99 7 , 1 ) . Monet sellaiset tehtävät, joista ei
kertynyt rakennuttaj alle voittoa, j äivät hoitamatta. Suomalaisen kaupun
gin fyysinen rakenne hajautui lähiöiden rakentamisen , yksityisautoilun li
sääntymisen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittymisen seurauksena.
Lähiöiden elementtitaloja ei suinkaan alunperin tarkoitettu pysyviksi.
Lähiökerrostaloj en laatuun vaikutti rakentamiseen siirtynyt kertakäyttö
kulttuurinen ajattelutapa (Hankonen 1 994 , 1 2 0) . Presidentti Mauno Koi
visto muistaa 1 960-luvulla keskustelleensa Helsingin Työväen Säästöpan
kin pääjohtaj an ominaisuudessa siitä , mitä betonitaloille tehdään sitten ,
kun ne on käytetty loppuun. Rakennusliikkeen johdon edustaj a oli kes
kusteluun todennut, että silloin on aj ateltu olevan suuria leikkureita, j oilla
talot hajotetaan . (Helsingin Sanomat 30 .5 . 1 99 6 . ) Lähiöiden purkamiseen
ei Suomessa ole ollut tarvetta, toisin kuin joissakin maailman suurkau
pungeissa (Aura ym. 1 99 7 , 12- 1 3 ; Porteous 1 97 7 , 294-295) . Suurimpia
lähiöitämme on jopa kehuskeltu Euroopan viihtyisimmiksi (Hynynen
1 998) . Vaikka lähiömme eivät olekaan slummiutuneet, ovat ne kansalli
sen ja paikallisen tarkastelun valossa hyvinkin ongelmaisia asuinalueita
(Uuskallio 1 99 7) . Useat lähiöt saivat huonon maineen heti valmistuttuaan
ja niitä on arvosteltu paikattoman ja sieluttoman teollisen rakentamisen
perikuviksi . Suomalaista lähiötä rakennettaessa vallitsevana perus125

prinsiippinä oli: "Heitä talomöhkäleitä metsään, vainiolle" (Lodenius 1 99 5 ,
1 4 0 , 144) . Suunnitelmiin sisältyvien palveluiden toteuttaminenj a j oukko
liikenneyhteyksien j ärj estäminen kangerteli monilla asuinalueilla (Hedman
1 993 , 35) . Lähiöistä tuli sosiaalireformistisen kaupunkisuunnittelun koh
teita, j oiden parantaminen aloitettiin ennen kuin ne olivat edes valmiita
(Ilmonen 1 994 , 1 9) .
Suomessa lähiö o n yleistynyt tarkoittamaan kiinteästä kaupunki
rakenteesta erilleen rakennettua asuntoaluetta, j oka on riippuvainen kau
pungin tarj oamista palveluista , työpaikoista ja j oukkoliikenneyhteyksistä
(Hurme 1 99 1 , 1 77) . Ongelmalliseksi lähiö-käsitteen tekee se , että sen alle
niputetaan suuri joukko eri-ikäisiä ja eri kokoisia asuinalueita , j otka poik
keavat p aikallisesti j a alueellisesti toisistaan (Roivainen 1 9 99 , 1 1 ) . Useim
mille 1 960- 70 -luvuilla valmistuneille lähiöille on yhteistä taloj en heikko
rakennustekninen laatu (Osara & Viirkorpi 1 995 , 1 7- 1 9) , rakennetun
ympäristön keskeneräisyys, alueiden toiminnallinen yksipuolisuus , asuk
kaiden vaihtuvuus j a sosiaalisten ongelmien kasaantuminen. 1 990-luvul
la mukaan kuvaan ovat tulleet massatyöttömyys , julkisten palvelujen leik
kaukset, vanheneva väestö sekä kaupan keskittyminen ja alueellisten ostos
keskusten näivettyminen (Ympäristöministeriö 1 99 6 , 1 1) . Arkkitehtonisia ,
teknisiä , sosiaalisia, yhteiskunnallisia j a ekologisia perusteluj a lähiöuudis
tukselle on siten riittävästi .

Lähiöuudistusta 1 9 70-luvulta lähtien
Lähiöitä on tutkittu Suomessa hyvin paljon (mm. Kortteinen 1 982 , Hurme
1 99 1 , Hankonen 1 9 94 , Roivainen 1 999) j a yksittäisiä lähiöiden sosiaali
siin ja fyysisiin ongelmiin pureutuvia kehittämishankkeita on ollut lähes
yhtä kauan kuin lähiöitäkin. Valtakunnallisten lähiöhankkeiden kauden
aloittivat Kaupunkitutkimus 70 -projekti ja Kaupunkimaisten yhdyskun
tien kehittämiskampanja. Tultaessa 1 980-luvulle uusien asuinalueiden
suunnittelussa ja vanhojen lähiöiden kehittämisessä alettiin yhä enemmän
painottaa asumisen , työn ja palvelujen yhdistämistä. Vuosina 1 983-93 to
teutettiin kahdessakymmenessä kokeilukunnassa usean eri tahon yhteis
rahoituksella nk. Sofy-projekti , jossa kehitettiin yhteistyömalleja sosiaalis
ten ja fyysisten tekijöiden yhteensovittamiseksi asuinalueiden suunnitte
lussa ja kehittämisessä (Kosama 1 990, 2 1 -33 ; Vuorela ym . 1 994) . Projek
tin tavoitteena oli kehittää yhteissuunnittelua asukkaiden, viranhaltijoi
den j a luottamushenkilöiden välillä. Mukana proj ektissa oli myös muuta126

ma lähiö , esimerkiksi joensuun Rantakylä ja Vaasan Ristinummi . Parhaim
mat tulokset Sofy-projektissa saavutettiin sosiaalisella puolella , fyysisen
ympäristön parannukset jäivät vähäisiksi . (Ympäristöministeriö 1 99 6 , 1 3 . )
Ympäristöministeriön käynnistämänä toteutettiin vuosina 1 992- 1 996 valta
kunnallinen Remontti-ohjelma, joka tutkij a koordinoi ko�j ausrakentamista.
Remontti-ohjelmassa toimi erityinen lähiölohko , jonka tehtävänä oli suun
nitella, tukea ja seurata lähiöiden korjaamisen ja kehittämisen toiminta
malleja (Mäkinen 1 9 9 7 , 62-74) .
Lähiöuudistuksen tarve korostui 1 990-luvun alussa talojen korj aus
paineiden kasvaessa. Valtion asuntorahasto (ARA) käynnisti vuonna 1 99 5
valtakunnallisen lähiöprojektin, joka päättyi vuoden 1 999 lopussa. Talo
jen peruskorjauksiin panostamalla haluttiin puuttua maan heikkoon
työllisyystilanteeseen ja tehostaa korjausrakentamista. Valtiovalta järj esti
runsaasti rahoitusta lähiöiden perusparannukseen , ja saneeraamiseen saa
tiin uudenlaista vauhtia . Mukana ARA:n lähiöproj ektissa on tähän men
nessä ollut 49 lähiötä 4 2 kunnassa eli lähes neljännes kaikista Suomen
lähiöistä. Proj ektilähiöissä asuu 220 000 asukasta eli noin viidennes koko
maan miljoonasta lähiöasukkaasta (Leivo 1 9 9 7 , 2) . Lähiöuudistusta on
toteutettu projektikuntien lisäksi 19 muussa kunnassa. Olennaista aikai
sempiin lähiöhankkeisiin verrattuna on muutos projektien luonteessa ,
toteutustavassa ja toimintaedellytyksissä. Proj ektien työ kohdistuu sekä
teknisiin että sosiaalisiin kysymyksiin ja kuntahallinnon eri sektorit toimi
vat yhteistyössä. Lisäksi rahaa on käytössä merkittävästi enemmän kuin
aiemmin. (Viirkorpi 1 99 7 , 1 1 ; Lähiöuutiset 411 998. ) Valtion asuntorahasto
on solminut lähiöproj ektiin osallistuvien kuntien kanssa puitesopimukset,
joissa kunnat lainoituksen vastineeksi sitoutuvat parantamaan lähiöalueiden
julkisia tiloja ja palveluja. Kunnat on haluttu siten voimakkaasti mukaan
huolehtimaan lähiöidensä kokonaisvaltaisesta p arantamisesta. (Ympäris
töministeriö 1 99 6 , 1 6 . )
Lähiöt poikkeavat kooltaan , sijainniltaan j a luonteeltaan toisistaan. Sa
moin vaihtelevat alueiden ongelmat, niiden mittakaava sekä käytössä ole
vat kehittämisresurssit (Leivo 1 99 7 ; Lankinen 1 998) . Lähiöuudistuksen
keskeisin tavoite on kiinteistöjen perusparantaminen ja asuinalueiden
kaupunkikuvallisen ilmeen kohentaminen. Rakennuskannasta ja asuin
ympäristöstä huolehtiminen nähdään lähiön slummiutumiskehitystä eh
käisevänä toimenpiteenä (Niemi 1 995) . Lähiöuudistukseen sisältyvät myös
ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja työllisyyden edistämisen tavoitteet. Lä
hiön kehittämisessä korostuu paikallistason suunnittelu ja toiminta . Kunta
hallinnon sisällä vaaditaan eri sektoreiden välistä yhteistyötä . Myös val127

tion sektorihallinnossa tarvitaan nykyistä p arempaa yhteistyötä lähiö
uudistuksen realististen kehityskuvien j a yleisten tavoitteiden luomisessa.
(Ympäristöministeriö 1 996.)

Lähiöu udistuksen arviointia
Sosiologi Paavo Viirkorpi ( 1 997) on arvioinut lähiöuudistuksen etenemis
tä valtakunnallisesti. Paikallisista lähiöproj ekteista on ennen kaikkea muo
dostunut vuokratalojen perusparannushankkeita, j oissa keskeinen rooli
on useimmiten ollut kiinteistön omistajayhtiöllä , rakennuttaj ayhtiöllä sekä
kunnan asuntotoimella . Asunto-osakeyhtiöiden (omistustaloj en) perus
parannushankkeita on käynnistynyt ja tuettu vähemmän. Sekä valtion ra
hoitustuki että kuntien toimet ovat pääasiassa kohdistuneet fyysisen ym
päristön korj aamiseen. Valtaosassa lähiöproj ektej a ei sosiaaliseen paranta
miseen ole ollut erityisiä määrärahoj a käytettävissä. Palveluhallintokunnista
on irrotettu työntekij öitä "kentälle" lähiöproj ekteihin mutta virastoissa
normaalityötä tekevien on ollut vaikea osallistua proj ektityöhön. Työ on
suj unut asukkaiden keskuudessa mutta kuntahallinnon sisällä eri tahoj en
arvostukset j a edut ovat keskenään ristiriitaisia. Kun kuntavetoinen ,
monitoimij ainen lähiöuudistusprojekti käynnistetään, tulisi kaupungin
sitoutuminen hankkeeseen varmistaa talousarvioon merkityllä erillisellä
menokohdalla (Ahola & Tahvanainen 1 99 7 , 9) . Eri hallintokuntiin haj au
tetut resurssit eivät kannusta viranhaltijoita poikkihallinnolliseen yhteis
työhön lähiötasolla tai paranna asukkaiden vaikutus- ja toimintamahdol
lisuuksia (Eskola 1 998) .
Yksittäisen asuinalueen kehittäminen vaatii tarkastelunäkökulman laa
jentamista koko yhdyskuntarakenteeseen ja osaksi koko kaupunkiseudun
kehittämisstrategioita. Se, kuinka kaupungissa kehitetään esimerkiksi lii
kenneväyliä , joukkoliikennettä, elinkeinorakennetta, tai millaista kaavoi
tus- j a maapolitiikkaa kaupunki harjoittaa, vaikuttaa osaltaan myös asuin
alueiden kehitykseen . (Ympäristöministeriö 1 99 6 , 43 ; Vesala 1 99 5 . )
Viirkorven ( 1 997) arvion mukaan lähiön suhdetta kunnan kokonaisuu
teen on tarkasteltu projekteissa yllättävän vähän . Yleiskaavatason työnte
kijät puuttuvat lähiöprojekteista, vaikka he omassa työssään pohtivat eri
kaupunginosien tilaa ja roolia kaupunkikokonaisuudessa . Suurimmissa
kunnissa lähiön kehittämistä on yleensä tarkasteltu kuntakokonaisuuden
osana ja pyrkimyksenä on ollut luoda kunnalle lähiöiden kehittämisohjel-
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ma (Leivo 1997, 2 1) . Kuntien työntekijät terveys- , koulu-, kulttuuri- , nuo
riso- ja vapaa-aikasektoreilta ovat olleet lähiöproj ekteissa vain vähän muka
na . Myöskään kuntaorganisaation ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi pai
kalliset yrittäjät tai seurakunnat eivät ole laajemmin integroituneet projek
teihin. Kaikkia asuinalueen voimavaroj a ei ole pystytty hyödyntämään.
Lähiöuudistuksen päätavoitteet, kokonaisvaltaisuus, eri osapuolten vä
linen yhteistyö j a asukkaiden osallistuminen, ovat tuttuj a jo 1 9 70- ja 80luvun hankkeista. Lähiöiden fyysiseen j a sosiaaliseen kehittämiseen täh
tääviä toimenpiteitä ovat olleet toimintoj en integrointi, päätöksenteon de
mokratisointi, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, alue- ja yhteisö
identiteetin luominen, alueellisten virkojen perustaminen ja sektoroituneen
kunnallishallinnon yhteistyö . (Vuorela 1 982 , 53-5 5 .) Lähes kolme vuosi
kymmentä näitä samoja tavoitteita on yritetty toteuttaa lähiöissä mutta
tulokset ovat tähän mennessä jääneet melko vaatimattomiksi. Lähiöiden
kehittämistä ovat leimanneet erilaiset projektit, jotka ovat päättyessään j ät
täneet asuntoalueet selviytymään oman onnensa noj aan. Nyt puhutaan
proj ektien j atkuvuuden tärkeydestä. On oivallettu , että lähiöiden kehittä
misen on oltava enemmänkin prosessi kuin proj ekti . Lähiöuudistuksen
valtakunnalliset ja alueelliset toimintamallit ovat kehittymässä suomalaiseen
yhteiskuntaan soveltuviksi ja paikalliset olosuhteet huomioiviksi. Kehi
tystä ovat edesauttaneet vuosien saatossa kertyneet kokemukset yhdys
kuntatyöstä sekä lähiöihin kohdistunut kritiikki ja runsas tutkimus.
Positiivista meneillään olevassa lähiöuudistuksessa on ollut proj ektien
verkostoituminen sekä hankkeiden j atkuva seuranta. Lähiöuudistuksesta
on tuotettu palj on tutkimuksia , selvityksiä ja seurantaraportteja (mm .
Viirkorpi 1 99 7 ; Lankinen 1 99 8 , 1 999 ; Kaakinen 1 999; Kanninen 1 9 99) .
Ympäristöministeriössä on käynnissä Lähiökehityksen seuranta- ja arviointi
ohj elma. Lähiöiden kehittämistä sivuavat myös työministeriön käynnistä
mä Kumppanuus-hanke , sisäministeriön Osallisuus-hanke sekä ympäris
töministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen Paikallisagenda-hanke. (Ym
päristöministeriö 1 998, 3) . Ympäristöministeriön asettama Lähiöiden tu
levaisuus -työryhmän loppuraportissa on pohdittu lähiöiden kehittämi
sen haasteita ja laadittu lähiöuudistus 2000 toimenpideohjelma (Ympäris
töministeriö 1 9 99) .
Lähiöuudistuksen varsinainen toimintakenttä on paikallistasolla , kun
nissa ja asuinalueilla, joissa valtionhallinnon ja paikallisten projektien ta
voitteet toteutuvat tai jäävät toteutumatta . Seuraavissa kappaleissa kuvail
laan lähiöuudistuksen käytännön toteutusta kahden esimerkkikohteen
avulla . Tarkastelen projektien onnistumista erityisesti ekologisuuden ja
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kestävän kehityksen näkökulmasta, ekomodernin kaupunkisuunnittelun
mahdollisuuksia j a esteitä analysoiden.

Rantakylän lähiö uudistuu
joensuun Rantakylän perusparannusprojekti suunniteltiin kolmivaiheiseksi ,
joista ensimmäinen kaksi j a puoli vuotta kestänyt vaihe käynnistettiin ke
sällä 1 9 94. Työn alle otettiin kerrostalovaltainen alue, joka on pääosin ra
kennettu vuosina 1 968- 7 5 . Keskeinen lähtökohta oli turvata asukkaiden
vaikutusmahdollisuudet oman fyysisen, sosiaalisen ja toiminnallisen ym
päristön kehittämisessä. Proj ektille nimettiin johtoryhmä ja hankkeen
vetäjiksi lähtivät sosiaalityöntekijä sekä toimisto- j a korjausarkkitehti. Alu
eelle perustettiin asukastupa, johon proj ektityöntekijät kokonaan tai osit
tain j alkautuivat työskentelemään. Lähtötilanteessa kartoitettiin yhteistyö
tahot, perustettiin asukastyöryhmä ja käynnistettiin eri osapuolten sitoutta
minen hankkeeseen seminaarien j a kokousten avulla. Qoensuun kaupun
ki 1 99 5 , 2 0 ; Ahola & Tahvanainen 1 99 7 , 2 5 . )
Ruutukaavan muotoon sommitellulla projektialueella on noin tuhat
asuntoa , joissa asuu runsaat 2 000 ihmistä. Koko Rantakylässä on lähes 1 0
000 asukasta . Mittakaava alu eella o n inhimillinen verrattuna maan
suurimpiin lähiöihin . Kolmikerroksisia betonielementtitaloja on 3 0 , rivi-

Kuva 6. joens u un Rantakylän kaupunginosa ja lähiö u udistuksen kohteena olev a
a l u e (© joens uun kaup unki. Tekninen v irasto. )
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ja pienkerrostaloja 4 2 kappaletta . Perusparannusalueen pinta-ala on noin
42 hehtaaria ja etäisyys kaupungin keskustasta 3 ,5 kilometriä. Alueella
sij aitsee ala-aste, kuulovammaisten koulu, urheilukenttä, kaksi päiväkotia ,
kirkko j a useita pieniä puistoja. Alue raj oittuu suureen rakentamattomaan
metsään . Perusparannusalueen välittömässä läheisyydessä on Rantakylän
toimintakeskus, jossa sij aitsevat mm . posti , pankki, Kelan toimisto j a ap
teekki. Toimintakeskuksen vieressä on ostoskeskus kauppoineen ja lähiö
pubeineen. Kunnalliset palvelut kuten esimerkiksi sosiaali- j a terveysasema,
hammashoitola, nuorisotalo , kirj asto , kansalaisopiston toimipaikka, perus
koulun ylä- ja ala-aste, lukio , uimahalli, urheilukenttä ja vanhusten palvelu
keskus sij aitsevat kaikki keskeisellä paikalla. Qoensuun kaupunki 1 99 5 .)
Pielisj oen varressa , reilun kilometrin etäisyydellä ostoskeskuksesta on
siirtolapuutarha mökkeineen. Rantakylä on nykyisin palvelutasoltaan moni
puolisin j oensuulainen lähiö .
Rantakylän arvostus on viime vuosina ollut nousussa. Vielä 1 980-lu
vulla asuinalue oli leimautunut hyvin rauhattomaksi ja moniongelmaiseksi
lähiöksi. Perusparannusalueen asukkaiden mielestä Rantakylä on kuiten
kin jo pitkään ollut varsin turvallinen ja rauhallinen paikka asua (Hiltu
nen & N oronen 1 9 9 7 , 7) . Asukkaiden juurtumisesta kotipaikkaansa j a
alueen seestymisestä kertoo perusparannusproj ektin yhteydessä syntynyt
Rantakylän historiikki (Kinnunen 1 997) . Useimmat 1 970-luvun lähiöistä
ovat kehityskaarellaan tulleet vaiheeseen, jossa kasvukivut alkavat olla ohi
j a asuinalueen maine on paranemassa. Suurimmat uhkatekij ät positiivi
selle kehitykselle ovat pitkäaikaistyöttömyyden j atkuminen ja alueellisten
palveluiden katoaminen. Sosiaaliset ongelmat ovat nykyisin valtaosin kes
kittyneet sellaisille uudemmille kerrostalovaltaisille asuntoalueille, j oiden
palvelutaso on puutteellinen.
Rantakylän perusparannusprojekti on ollut esimerkkinä monelle muulle
suomalaiselle lähiöproj ektille . Proj ekti oli Valtion asuntorahaston pilotti
kohteita ja Rantakylä sai vuonna 1 996 ensimmäisenä suomalaisena lähiönä
mittavaa taloudellista tukea Euroopan Unionilta URBAN-yhteisöaloitteen
muodossa . Perusparannusproj ekti päättyi alkuvuodesta 1 997 mutta toi
menpiteiden toteutusta jatkettiin osittain EU :n rahoituksen turvin vuoden
1 999 loppuun saakka . URBAN-hankkeen pääasiallinen tehtävä on ollut
työllisyyden elvyttäminen Rantakylän ja Utran kaupunginosissa (ks. Lapin
tie ym . 1 999) . Perusparannusprojektin konkreettisina tavoitteina oli raken
netun j a sosia alisen ymp äristön kehittäminen , asu kastoiminnan
aktivoiminen sekä palveluiden ja työpaikkoj en luominen. Proj ektityös
kentely tähtäsi asukkaiden ja kuntahallinnon yhteisen suunnittelumallin
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kehittämiseen . Kestävän kehityksen mukaisiksi tavoitteiksi mainittiin
esteettömyys , suunnittelun asukaslähtöisyys ja ekologisesti perustellut rat
kaisut korjausrakentamisessa. (Ahola & Tahvanainen 1 99 7 , 5 ; Joensuun
kaupunki 1 99 5 , 2 1 .)
Perusparannusproj ektin työntekijät pitivät proj ektialuetta suunnittelu
ja asukasyhteistyön kannalta optimaalisen kokoisena. Rantakylän lähiö
uudistusta sivusta seuranneena voin todeta , että vuorovaikutteisen suun
nittelun eteen tehtiin projektin työntekij öiden taholta tavattoman palj on
työtä . Sen sij aan rakentaja- j a kiinteistönhoitotahot (rakennuttaj at, raken
tajat, isännöitsijät, huoltoyhtiöt) eivät riittävästi sitoutuneet lähiöuudis
tuksen p äämääriin . Sitoutumisongelma oli ilmeinen myös kaupungin
omassa organisaatiossa, eri hallintokunnissa , lautakunnissa ja valtuutettu
jen keskuudessa . Proj ektille myönnetty kahden ja puolen vuoden toimin
ta-aika oli asetettuihin tavoitteisiin nähden aivan liian lyhyt . Perusparannus
proj ektin ensimmäisen vaiheen päättyessä projektin työntekij ät painotti
vat alkaneen prosessin j atkuvuuden tärkeyttä ja eri toimijoiden välisen
yhteistoimintamallin edelleen kehittämistä. Valitettavasti j atkuvuuden ta
kaamiseen ei kaupungin taholta ole löytynyt innostusta. Suurena saavu
tuksena on kuitenkin pidettävä sitä, että vuorovaikutteisen suunnittelun
kokeileminen muutti pysyvästi projektissa mukana olleiden viranhaltijoi
den työtapoja. (Ahola & Tahvanainen 1 99 7 . )
Rantakylässä kerrostalojen korj austoiminta keskittyi kaupungin vuokra
taloihin ja se oli laaj uudeltaan varsin kattava. Korj ausrakentamisessa käytet
tiin tavanomaisia menetelmiä ja materiaaleja. Kerrostalojen ulkoseiniin lisät
tiin lämmöneristystä ja asuntoj en kiinteät kalusteet vaihdettiin vettä ja ener
giaa säästäviin malleihin. Lisäksi asuntoihin asennettiin huoneistokohtaiset
sähkö- ja vesimittarit. Isännöitsij än laskelmien mukaan lämmityskustan
nukset ovat korjaustoimenpiteiden j älkeen pudonneet 1 5-20 % ja vedenku
lutus on vähentynyt 20-30 % . Säästöt ovat ekologisesti j a taloudellisesti
merkittäviä. Perusparannustyömailta kertyi purkuvaiheessa rakennusj ätettä,
josta osa kierrätettiin edelleen. Osa käytetyistä rakennustarvikkeista lahjoi
tettiin Karj alan tasavaltaan. Jotakin suomalaisen elintason yltäkylläisyydestä
kertoo se , että lähiökerrostalojen vanhoj a WC-istuimia kunnostetaan raj an
takana Konevitsan luostarissa! Rantakylään on perustettu URBAN-hankkeen
yhteydessä rakennusjätteen uusiotori , joka ottaa vastaan käyttökelpoista
purkutavaraa ja kalusteita . Suuri osa vanhoissa betonielementtitaloissa
käytetystä rakennusmateriaalista on kuitenkin niin huonolaatuista, että se
päätyy suoraan kaatopaikalle tai käsiteltäväksi ongelmaj ätteenä .
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Peruskorjattavien kerrostaloj en kuntoarvioinnin yhteydessä tarkastel
tiin liikuntaesteettömyyden ohella myös sosiaalista esteettömyyttä . Tavoit
teena oli poistaa tai vähentää esteitä asukkaiden sosiaalisen vuorovaiku
tuksen tieltä ja lisätä viihtymistä ja hyvinvointia alueella. Liikenneympä
ristön parantamiseksi tehtiin liikenneturvallisuustutkimus, selvitettiin au
tottomien kotitalouksien määrä yhden korttelin osalta, uusittiin pysäköinti
alueet, tarkistettiin nopeusrajoituksia, muutettiin bussireittej ä ja pysäkkien
paikkoj a ja korotettiin suojatiealueita . Lisäksi kartoitettiin näkö- , kuulo
j a liikuntavammaisten liikkumisesteet alueella . Rantakylässä toteutettiin
täydennysrakentamisen mallikortteliproj ekti . Asukkaat olivat mukana
suunnittelemassa kuusikerroksista asuintaloa kortteliinsa ja varsin yleinen
NIMBY-ilmiö vältettiin (nimby not in my back yard , Rönkä ym. 1 995 ,
3 8-39) . Proj ektialueella toteutettiin myös toinen täydennys-rakennushanke,
j ossa uuteen kerrostaloon rakennettiin palveluasuntoja ja asukkaiden yh
teinen monitoimitila leivinuuneineen . Rantakylässä j ärj estettiin myös
ympäristötaidekilpailu , jonka voittaneen työn toteuttamiseen asukkaat ovat
osallistuneet; proj ektialueelle on tehty posliinimosaiikilla päällystettyj en
penkkien ja pylväiden ryhmiä. (Ahola & Tahvanainen 1 99 7 .)
=

Ekologinen lähiöuudistus Ristinummella
Vaasassa Ristinummen lähiöuudistuksen kantavaksi teemaksi on otettu
ekologisuus . Ristinummi on vajaan 9000 asukkaan kaupunginosa, noin
seitsemän kilometriä Vaasan keskustasta itään. Ristinummi edustaa tyypil
listä, pääosin 1 9 70-luvulla rakennettua kerros- ja pientalolähiötä , jonka
rakennettu ympäristö on j äänyt keskeneräiseksi . Lähiö on mukana vuon
na 1 994 käynnistetyssä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, ympäristöminis
teriön ja Teknologian kehittämiskeskus TEKES :n yhteisessä Eko-yhdys
kuntaproj ektissa. Projektin tavoitteena on kokonaisvaltaisen, kestävän kehi
tyksen periaatteita tukevan, kaupunkimaisen asuinympäristön tutkiminen
j a toteuttaminen . Eko-yhdyskuntaproj ektiin liittyy kaksi suunnittelu
kilpailukohdetta, joista toinen on uudisrakentamishanke Helsingin Viikissä
j a toinen olemassa olevan asuinalueen parantamishanke Vaasan Risti
nummella. (Ekologinen lähiöuudistus . . . 1 99 6 , 5 .)
Ristinummen suunnittelukilpailu järj estettiin vuosina 1 995-96. Ekolo
gisessa mielessä ansiokkaimmiksi arvioitiin ne kilpailuehdotukset, joissa
parhaiten ratkaistiin Ristinummen todellisia ongelmia: alueen hajanaisuutta
ja keskeneräisyyttä , ympäristön ylimittakaavaisuutta , epäviihtyisyyttä ja
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toiminnallisia puutteita . Kilpailu osoitti kuitenkin, että yhteisesti hyväk
sytyt kriteerit ja menetelmät ekologisuuden arvioimiseksi puuttuvat ra
kennetun ympäristön suunnittelusta ja suunnittelij oiden työkalupakista .
Lapintie ( 1 99 6 , 44) kritisoi suunnittelij oita, jotka j älleen kerran osoittivat
voimattomuutensa kehittää yhdyskuntarakennetta. Ekologisiin ongelmiin
ei kyetä tarttumaan varteenotettavalla tavalla , vaan ekologisuus ratkaisuis
sa jää mielikuvien asteelle. Kilpailussa ei esitetty rakentamisen tai talo
tekniikan osalta niin pitkälle kehitettyjä uusia ratkaisuja kuin kilpailu
ohjelmassa edellytettiin. Palkintolautakunta päätyikin suosittelemaan pel
kästään korj ausrakentamiseen keskittyvän suunnittelukilpailun j ärj estä
mistä Eko-yhdyskuntaproj ektin puitteissa . jatkokilpailun j ärjestämiseksi
ei toistaiseksi ole löytynyt riittävästi kiinnostusta . Valtion asuntorahaston
ja Vaasan kaupungin tekemän puitesopimuksen mukaan Ristinummella
on vuosien 1 996-2000 aikana tarkoitus peruskorjata 500 kerrostaloasuntoa.
Perusparannuksen toteuttamisesta vastaavat kiinteistöj en omistaj ayhtiöt.
Vuonna 1 995 perustettiin Ristinummen Kehitys ry suurimpien vuokratalo
yhtiöiden, huoltoyhtiön ja palvelukeskusyhtiön toimesta. Yhdistys edus
taa uudentyyppistä, partnership-sovellusta lähiöprojektien organisoinnissa.
Ristinummen Kehitys ry vastaa asukkaiden, kiinteistönomistajien, kau
pungin ja rahoittajien keskinäisestä yhteistyöstä. Sen tehtäviin kuuluu myös
tiedottaminen ja asukkaiden aktivoiminen. (Ekologinen lähiöuudistus . . .
1 99 6 ; Laiho 1 99 6 , 44-4 5 .)
Käytännön toteutukseltaan Ristinummen kerrostaloj en perusparannus
ei poikkea muista lähiöuudistusproj ekteista, ekologisuus ei erityisesti ko
rostu korj ausrakentamisessa. Proj ektin alussa oli esillä joitakin ekologisia
peruskorj aushankkeita , kuten kerrostalon käyttöveden lämmittäminen
aurinkoenergialla tai j ätevesien mikroilmastus, mutta hankkeita ei ole to
teutettu . Vaasassa on kuitenkin keskimääräistä enemmän pohdittu kestä
vän kehityksen ja ekologisuuden merkitystä lähiön uudistamisessa. Risti
nummella on toteutettu laaj a ympäristökasvatuksellinen toimintatutkimus
lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua elinympäristönsä kehittä
miseen (Horelli ym . 1 998) . Alueen asemakaavamuutoksia on laadittu voit
taneiden kilpailuehdotusten pohjalta ja pyrkimys on toteuttaa eka-suun
nittelukilpailun parhaat oivallukset. Ristinummella on kunnostettu viher
j a vesialueita , pysäköintialueita on muutettu pienkerrostaloj en alueiksi j a
pysäköintiä o n haj autettu . Alueelle valmistuu palvelutalo keväällä 2000 .
Ekologisuus on vahvasti mukana Aurinkokylä-hankkeessa , joka on lähiön
pohjoispuolelle nouseva pien- ja rivitaloj en uudisrakennuskohde . Hank
keessa pyritään yhdistämään ympäristöä säästävä rakentaminen ja luon134

Kuva 7. Eho-yhdyshuntaprojehtin suunnittelualue Vaasassa

nonläheinen asuinymp äristö . Noin sadan asunnon ekokylän energia
j ärj estelmä perustuu aurinko-ja maalämpöön. Alueen asemakaava on val
mistunut ja rakentaminen käynnistynyt syksyllä 1 999 . Hanketta ovat
pitkittäneet kaupungin ja rakennuttajayhtiön väliset neuvottelut yleisten
teiden ja kunnallistekniikan rakentamisesta.
Asenteet ekologista rakentamista j a yhdyskuntasuunnittelua kohtaan
ovat vaasalaisten viranhaltijoiden keskuudessa suhteellisen myönteisiä.
Tutkittua tietoa ja kokeiltuja käytäntöjä ollaan valmiita ottamaan vastaan.
Ongelmana on, että tietoa , osaamista j a ratkaisumallej a on toistaiseksi vain
vähän saatavilla. Poliitikkoj en sitoutumattomuus ja rahan puute ovat
Vaasassakin tuttuja esteitä lähiöuudistuksen etenemiselle. Vaikuttaa myös
siltä, että vaasalaiset on jätetty melko yksin ekologisen lähiöuudistuksensa
kanssa. Eko-yhdyskuntaproj ektin pääpaino on Helsingin Viikin rakenta
misessa . Kuten kokemukset Ristinummella ja Viikissä osoittavat, ekologi135

sesti innovatiivisia ratkaisuj a on helpompi toteuttaa uudisrakentamisessa
kuin p eruskorj auksessa . Olemassa olevan asuinalueen suunnittelu j a
perusparantaminen on hitaampaa kuin uuden rakentaminen. Asukkaiden,
suunnittelij oiden j a rakennuttaj ien intressit on sovitettava yhteen j a
kaupunkirakentamisen rytmi o n laskettava silloin useissa vuosissa. Lähi
öiden korj aaminen ja lisärakentaminen on kuitenkin tehokas keino kehit
tää kestävän kehityksen mukaista rakentamiskulttuuria Suomessa (Rönkä
ym . 1 99 5 , 63) . Ekologista uudisrakentamista on luonnehdittu mahdotto
muudeksi ja käsitteelliseksi paradoksiksi. Uusien rakennusten rakentami
nen kuluttaa uusiutumattomia raaka-aineita ja energiaa, tuhoaa rakenta
mattomia maa-alueita ja kasvattaa rakennusten käytön aikaista energian
tarvetta. Aidoimmillaan ekorakentaminen on Toiviaisen mukaan nimen
omaan ekologista korj ausrakentamista, jossa uusitaan esimerkiksi raken
nusten energia- ja j ätehuolto . (Vihreä Lanka 6 . 8 . 1 9 98; Toiviainen 1 9 98.)

Ekomodernin lähiöuudistuksen mahdollisuudet
Nykyiseen lähiöuudistukseen sisältyy tavoitteita , j oita voidaan tulkita kes
tävän kehityksen mukaisiksi . Olemassa olevan rakennuskannan kunnos
taminen ja valmiin infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi hyödyntämi
nen on ekologisempaa kuin täysin uuden asuinalueen rakentaminen. Tii
vistäminen, täydennysrakentaminen j a eheyttävä suunnittelu ovat muo
dostuneet osaksi ekologisesti kestävän kaupunkikehityksen kansainvälis
tä suunnitteludiskurssia, j oskaan ei ilman kritiikkiä (Vartiainen 1 998) .
Harkiten toteutettu täydennysrakentaminen tuo lähiöön lisää asukkaita j a
parantaa lähipalveluj en j a joukko liikenteen kannattavuutta (Hiltunen 1 998,
45-46) . Lähiöuudistuksen yhteydessä täydennysrakentamisella tarkoite
taan kokonaan uusien rakennusten rakentamista alueelle . Korj aus
rakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan rakennuskannan saneerausta
siten, että rakennusoikeus ei lisäänny Lisärakentamista on esimerkiksi lisä
kerros talon ullakolle. (Rönkä ym. 1 99 5 , 1 1 .)
Ekomodernilla lähiöuudistuksella voidaan nähdä olevan teknisiä, talou
dellisia , toiminnallisia ja sosiaalisia tavoitteita. Ekologinen korj aus
rakentaminen ulottuu yksittäisistä materiaalivalinnoista aluetason ratkai
suihin. Tekninen korj ausrakentaminen tapahtuu asunto- ja rakennustasolla
rakennusosien uusimisena, rakennusvirheiden korj auksena ja teknisten
osien aj anmukaistamisena . Taloudellisuus merkitsee kiinteistöj en j a
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verkostojen taloudellista käyttöä, korjausta ja ylläpitoa . Ekomodemin lähiö
uudistuksen toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat koko asuntoalueeseen.
Liikenteen suj uvuus, palvelujen turvaaminen, viheralueiden lisääminen ja
niiden luonnonmukainen hoito ovat esimerkkej ä aluetason ekologisista
tavoitteista. Yksittäisillä ekologisilla ratkaisuilla j a toimenpiteillä on koko
naisuutena merkitystä yhdyskuntatasolla. Sosiaalisten tavoitteiden avulla
pyritään luomaan asuinalueelle työpaikkoj a , viihtyisyyttä , yhteisöllisyyttä,
vastuullisuutta ja omatoimisuutta. Lähiöuudistus voi vahvistaa asuinalu
eiden hyviä ominaisuuksia: luontoyhteyttä, ilman puhtautta, rauhallisuutta
j a liikenneturvallisuutta . (Rönkä ym . 1 995 , 24 , 63 . ) Lähiöideologian
funktionalistisista tavoitteista luonnonläheisyys ja valoisuus toteutuivat
varsin hyvin etenkin 1 960-luvulla rakennetuissa lähiöissä (Ympäristömi
nisteriö 1 99 6 , 3 1 ) . Viheralueiden säilyttäminen ja lisääminen on kestävää
kehitystä tavoittelevassa kaupunkisuunnittelussa itsestään selvyys . Lähi
luonnolla on asukkaille virkistävä ja rauhoittava merkitys (Aura ym. 1 9 9 7 ,
94- 1 04) . Kaupunkiluonnolla on myös merkitys itseisarvona. Luonnon,
erityisesti kasvillisuuden monimuotoisuus, on kaupungissakin koko ekosys
teemin monimuotoisuuden perusta (Kurtto 1 99 5 , 43) .
Monissa lähiöuudistusproj ekteissa on toteutettu kestävän kehityksen
mukaisia toimenpiteitä. Lähiöiden peruskorj auskohteissa huomioidaan
entistä useammin asuntojen ja porraskäytävien esteettömyys ja yksityiset
ulkotilat (parvekkeet, terassit, pihat) . Jätteiden lajittelulle varataan tilaa
keittiöissä ja j ätekatoksissa. Autojen pysäköintijärj estelyissä huomioidaan
se tosiseikka, että osa kotitalouksista on autottomia , eikä jokaista asuntoa
kohti tarvitse olla omaa autopaikkaa . Ennen peruskorjausta arvioidaan
taloj en kunto ja korjaustarve. Asumisen elinkaariajattelua korostetaan eten
kin uusia taloja rakennettaessa. Kerrostaloj en pihoille on istutettu puita ja
pensaita j a rakennettu leikkipaikkoj a j a oleskelutiloj a . Puistoj a j a yleisiä
alueita on kunnostettu viihtyisiksi . Katumiljöötä ja liikenneturvallisuutta
on parannettu rakentamalla hidasteita ja kadunkalusteita. Kestävän kehi
tyksen sosiaalinen ulottuvuus konkretisoituu asukastuvissa. Useassa lähiö
projektissa sosiaalityöntekijät ja arkkitehdit ovat jalkautuneet asuinalueelle
työskentelemään lähellä asukkaita . Osallistavaa suunnittelua toteutetaan
käytännössä j a lähiön kulttuurityöhön panostetaan. Lähiön ekologisuutta
voidaan arvioida ja mitata alueen olemassa olevien fyysisten , toiminnallis
ten ja sosiaalisten lähtökohtien ja voimavaroj en avulla . Vaikuttamalla näi
hin tekij öihin, voidaan alueen kestävää kehitystä edistää (kuva 8, ks . seu
raava sivu) .
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FYYS I N EN Y M PÄRISTÖ

TOI M I N NALLI NEN YMPÄRISTÖ

Etäisyys kaupungin

Liikennej ärj estelmien

keskustasta
Aj oneuvo- ja kevyen
liikenteen väylät
Vihreät väylät
Puisto- j a virkistysalueet

suj uvuus mm .
j oukkoliikenteen reitit
ja aikataulut
Julkiset & yksityiset
palvelut

SOS IAALI N EN YM PÄRISTÖ
Asukasmäärä ja -tiheys
Asukkaiden tulo- j a
poismuutto
Erilaiset asuntotyypit
mm. palveluasunnot
Sosiaalisen ja

Luonnontilaiset alueet

Työpaikat alueella

kulttuurisen ilmapiirin

Palstavilj elyalueet

Jätehuolto

vireys

Asuinympäristön

Mahda llisuus

Mahdollisuudet vaikuttaa

terveellisyys, viihtyisyys

asunto ko htaiseen

ja osallistua

ja esteettömyys

energian ja veden

päätöksentekoon

säästöön

Kuva 8. Lähiön kestävään k ehitykseen vaikuttavia tekij öitä.

Kun puhutaan ekomodernista lähiöuudistuksesta, ei voida sivuuttaa ih
misten elämäntapoihin ja arvoihin liittyviä kysymyksiä. Pelkästään raken
netun ympäristön suunnittelulla ja muuttamisella ei voida vaikuttaa yksi
lön tai yhdyskunnan toimintaan. Elinympäristöä säästävät tai tuhlaavat
ratkaisut tekee kuluttaja, asukas , yritys tai julkinen organisaatio . Ekologi
sen yhdyskunnan periaatteet - vastuullisuus, omatoimisuus ja yhteisöllisyys
- syntyvät arkielämässä (Rönkä ym. 1995, 1 5) . Kaupunkisuunnittelun avulla
voidaan kuitenkin tukea ekologisen elämäntavan toteuttamista esimerkik
si kevyen liikenteen verkostoj a p arantamalla tai j ätteiden laj i ttelu a
helpottamalla. Julkinen sektori voi myös ohj ata ihmisten käyttäytymistä
lainsäädännön j a verotuksen keinoin tai pyrkiä muuttamaan ihmisten ar
voj a ympäristökasvatuksen j a tiedottamisen avulla. Ekologisen paikallis
yhteisön syntymisen ehtona on asukkaiden kasvaminen vastuullisiksi toi
mij oiksi, ympäristön ylläpitäjiksi ja lähikulttuurin kannattajiksi. (Lodenius
1 995 , 1 32 ; Sundström 1 993 .)

Ekomodernin lähiösaneerauksen esteitä
Julkinen keskustelu ekologisen rakentamiskulttuurin edistämiseksi peruskor
jattavissa kerrostalolähiöissä on Suomessa ollut lähes olematonta. Yksittäisiä
kokeiluja (esim. Mikkelin kaupunki 1 996) ja tutkimuksia (mm. Rönkä ym.
1 9 9 5 , Nippala ym. 1 99 7) on ekologisen lähiösaneerauksen tiimoilta tehty
j onkin verran . Ekologinen korj ausrakentaminen kiinnostaa lähinnä osaa
pientalojen peruskorj aajista, ei niinkään suuria rakennusliikkeitä .
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Pyrkimykset edistää kestävän kehityksen tavoitteita rakentamisessa nä
kyvät lainsäädännön uudistumisena ja erilaisten ympäristöpoliittisten oh
j elmien ja periaatepäätösten julistamisena . Valtioneuvosto hyväksyi vuo
den 1 998 lopulla Ekologisesti kestävän rakentamisen ohj elman (Valtio
neuvoston Viikko 5 0/ 1 998) , j ossa määritellään ne tavoitteet ja toimenpi
teet, j oiden avulla kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan rakennus
j a kiinteistöalalla. Ohj elmalla halutaan edistää ekologisesti tehokkaiden
rakennusmateriaalien j a -tuotteiden käyttöä ja kierrätystä. Rakennusten
suunnittelua, tuotantoa ja ylläpitoa koskevan päätöksenteon halutaan pe
rustuvan elinkaariaj atteluun. Ohjelmaa tukee vuoden 2000 alussa voimaan
astunut maankäyttö- ja rakennuslakia ( 1 999) , j ossa painotetaan uudis- j a
korj ausrakentamisen pitkäikäisyyttä , korjattavuutta , huollettavuutta ja
muunneltavuutta . Qärvinen 1 999 .) Lakiin on kirjattu tavoitteeksi ekologi
sesti , taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys (mm. 5 §
j a 1 2 §) . Tavoitteet konkretisoituvat maakunta- , yleis- j a asemakaavojen
sisältövaatimuksissa ja rakentamisen ohj auksessa. Tavoitesäännöksillä ei
sinänsä ole oikeusvaikutuksia mutta niillä on arvioitu olevan huomattava
merkitys lain sisältövaatimussäännöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa.
Rakennus- ja kiinteistöalan suhtautuminen ymp äris tövaikutusten
huomioimiseen on viime vuosina muuttunut myönteisemmäksi . Alalla on
valmisteltu j a toteutettu strategioita j a toimintaohj elmia, j oissa ympäristö
näkökulma on nostettu yhdeksi keskeiseksi rakentamisen kilpailutekij äksi
(Valtioneuvoston Viikko 50/ 1 998) . Valtion j a rakennusalan rahoittamien
tutkimusohjelmien turvin on Suomessa kehitetty ekotehokkaan rakenta
misen menetelmiä ja rakennustuotteiden ja -tarvikkeiden elinkaariarvioita.
Ympäristöä säästävä rakentaminen tarkoittaa elinkaariajattelun toteutta
mista rakennushankkeiden vaatimusten asettamisessa, suunnittelussa, to
teutuksessa ja kiinteistönpidossa. Energiatehokkuus ja rakennusmate
riaalien valinta ovat keskeisellä sij alla rakentamisen ympäristökuormituksia
arvioitaessa. Elinkaariaj attelun omaksuminen j a vakiintuminen rakennus
alalle nähdään välttämättömänä kehityksenä, ainakin ympäristötutki
muksen ja -politiikan piireissä. Keskeistä ekotehokkaassa rakentamisessa
on rakennuksen käytön aikaisen energiantarpeen vähentäminen. Tämän
päivän teknologialla ja tietämyksellä rakennuksen lämmitysenergian ku
lutus voidaan vähentää puoleen nykyisestä tasosta , lisäämättä rakentami
sen kokonaiskustannuksia. (Häkkinen ym. 1 999 .)
Huolimatta siitä, että ekotehokkuuden eli luonnonvaroj en tuottavuuden
lisääminen on saanut vastakaikua yritysmaailmassa , ovat pääomavaltaiset
teollisuuden alat yleisesti sangen jäykkiä muuttamaan tuotantoprosessejaan.
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Rakennusteollisuus ei tee tästä poikkeusta. Huber ( 1 9 98, 20) toteaa, että
teollisuus ei ole toistaiseksi täysin tiedostanut sitä ekologista siirtymäpro
sessia, jossa sillä on aktiivinen ja tärkeä osa. Teollisuus pitäytyy vanhoissa
käytännöissä ja vastaa ympäristöpolitiikan haasteisiin tehostamalla nykyisiä
tuotantoprosessej aan. Se ei kovin hanakasti ryhdy hyödyntämään uusiu
tuvia raaka-aine- ja energialähteitä tai investoimaan ekologisiin tuotantopro
sesseihin ja tuotekehitykseen. Teollisuusyritykset näkevät ekologisen vaihto
ehdon uhkana olemassaololleen , eivät suinkaan mahdollisuutena kehittää
tuotantoaan .
Ympäristöä säästävän rakentamisen toteutumisessa tärkeintä on tutki
muksellisen tiedon ja kehiteltyj en menetelmien siirtyminen suunnittelu
ja rakennusportaaseen. Eräs ekologisen modernisaation este on inhimilli
nen tarve pitäytyä totutuissa ratkaisuissa j a tutuissa menetelmissä. Asen
teiden ja toimintatapoj en muuttaminen on hidasta. Yksittäisen suunnitte
lij an, rakennuttaj an tai urakoitsij an innostus soveltaa ekologisia ratkaisuj a
julkisissa rakennushankkeissa ei riitä. Tarvitaan koko hanketta toteuttavan
organisaation johdonmukaista sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoittei
siin. Hyvä esimerkki ekologisesta korj ausrakentamisesta ja koko rakennus
organisaation sitoutumisesta on Valtakunnallisen vuokratalo-osuuskunnan
VVO :n kiinteistöj en kunnossapito-ohj elma (Savolainen 19 99) . Ympäristö
tietoinen kunnossapito perustuu VVO :ssa tarkkaan remonttitarpeen arvi
ointiin, asunnosta huolehtimisen palkitsemiseen sekä asukkaiden omatoi
misuuden tukemiseen.
Massiiviset kerrostalojen peruskorjaukset j ohtavat usein ehjän tarpeet
tomaan ko�jaamiseen; on puhuttu ylikorj aamisen ongelmasta (Nippala ym.
1 9 9 7) . Tähän mennessä rahoitus- ja urakointikäytännöt ovat suosineet
erityisesti vuokrataloissa suurempia kertakorj auksia kuin rakennuksen elin
kaaren kannalta on tarpeen. Valtion asuntorahasto on reagoinut ongel
maan j a pyrkii vastaisuudessa ohj aamaan korj ausrakentamista raskaista
korj auksista vaiheittaisiin kevyempiin j a oikea-aikaisiin korj auksiin .
Perusparannuslainan saannin ehdoiksi on nyttemmin asetettu kohteesta
tehty kuntoarvio ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma . (ARA
1 998.) Lähiöuudistuksen yhteydessä olisi mahdollista kokeilla laadukasta
rakentamistapaa ja vertailla lopullisia kustannuksia . Laadukas ja ekologi
sesti kestävä rakentaminen liittyy nykyiseen verotuskäytäntöön . Viime
vuosina on puhuttu verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verottami
sesta luonnonvarojen käytön verottamiseen. Rakentamisessa tämä tarkoit
taisi käsityön, uusiutuvien materiaalien käytön, vanhan korj aamisen, eh
j änä purkamisen ja kierrättämisen kannattavuuden nousua (Heino 19 98) .
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Rakennushankkeiden kilpailuttaminen on maassamme vääristynyt ja
kilpailua määrittää pelkästään hinta , ei hinnan ja laadun suhde . Valtion
asuntorahaston kustannusseurantaa on arvosteltu valtakunnalliseksi j är
jestelmäksi, jolla aj etaan rakentamisen laatua alas. ARA:n asettama kus
tannuskatto on saattanut j ohtaa edullisten materiaalien käyttöön, nopeaan
työtahtiin j a työn laadun heikkenemiseen. Laadusta tinkiminen kostautuu
useimmiten myöhemmin. Rakennuttaj at ja urakoitsij at haluavat liike
taloudellisista syistä toteuttaa rakennusproj ektit nopeassa tempossa.
Lähiösaneerauksessa tahtia ovat saattaneet nopeuttaa myös valtiovallan
taholta järjestetyt lyhytaikaiset rahoitusporkkanat (Mäkinen 1997, 62) . Kiire
on usein laadun pahin vihollinen j a yksi ekologisen rakentamisen suurim
pia esteitä . Kiireessä ei ehditä suunnitella kunnolla ja työ tulee hutiloiden
tehdyksi. Koko Valtion asuntorahaston lähiöuudistusprojektia on vaivan
nut kiire , jonka taustalla vaikuttavat suhdannepoliittiset syyt . ARA on ha
lunnut edistää peruskorjausta, koska lainoj en korot ovat olleet alhaalla ,
rahoitusmahdollisuudet hyvät, rakentamisen hinta kohtuullista ja ammat
titaitoista työvoimaa on ollut runsaasti tarj olla (ARA 1 996) . Aivan viime
aikoina rahahanoja on kuitenkin kiristetty Valtakunnallinen lähiöproj ekti
päättyi vuoden 1 999 lopussa mutta lähiöiden kehittämisen tarve jatkuu
(Ympäristöministeriö 1 999) . Muuttoliike kasvukeskuksiin nostaa ennen
kaikkea uusien asuntojen kysyntää ja vaarana on, että lähiökiinteistöj en
peruskorjaus on jäämässä uudisasuntotuotannon rinnalla toisarvoiseksi
tavoitteeksi (Laiho 1 998, 62) .

Asukaslähtöinen suunnittelu ja uudet toimintamallit
Kestävän kehityksen mukaisen ekologisen suunnittelun onnistuminen vaatii
riittävän laaja-alaista näkemystä. Rakentamisessa ekologiset materiaali
valinnat eivät yksistään riitä , vaan kysymys on paljon laajemmasta arki
käytäntöjen muuttamisesta . Ekologisuus edellyttää kommunikatiivista ,
vuorovaikutteista suunnittelua. Tällainen suunnitteluaj attelu korostaa j at
kuvaa ja avointa keskustelua suunnitteluhankkeiden tavoitteista ja toteu
tuksesta. (Pakarinen 1 99 2 , 1 2 6- 1 2 9 .) Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
lisää kuntien toimivaltaa yhdyskuntien suunnittelussa ja velvoittaa ne
vuorovaikutteiseen ja neuvottelevaan suunnitteluun erityisesti asema
kaavoj a laadittaessa. Kunnan viranhaltijoiden ja valtuutettujen vastuu kas
vaa ja kaavoituksellisen ja juridisen asiantuntemuksen tarve lisääntyy
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Uudessa laissa korostuu myös kuntalaisten vastuu seurata ja ylläpitää kes
kustelua kaupungin kehittämisaikeista ja kaavamuutoksista .
Lähiöuudistuksen yksi keskeinen tavoite on ollut kehittää asuinalueita
asukkaiden lähtökohdista ja heidän avullaan . Asukkaiden osallistuminen
suunnitteluun nähdään tärkeäksi, koska asuinympäristöön vaikuttaminen
on yksi ihmisen perustarpeista (Lievonen 1 988, 1 5 -29) . Pelkästään asian
tuntijavaltaisten suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien on todettu tuot
tavan huonosti toimivaa yhdyskuntarakennetta . Asukkaiden - rakenne
tun ympäristön käyttäjien - erilaisten odotusten sivuuttaminen synnyttää
välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan. (Numminen 1 9 93 , 8-9 .) Kun
tarkastellaan kaikkia Suomen lähiöproj ekteja, on asukkaiden aktivointi j a
yhteistyö tuottanut tehtyyn työhön nähden vaatimattoman tuloksen; asuk
kaita ei olla saatu mukaan asuinalueen kehittämiseen, vaikka työtä sen
eteen on tehty hyvin p alj on (Viirkorpi 1 9 9 7 , 4 7-49) . Kokemukset ovat
herättäneet kysymyksiä siitä, mihin asukkaiden oikeastaan halutaan osal
listuvan ja mihin asukkaat yksilöinä haluavat sitoutua (Ympäristöministe
riö 1 999, 1 9-20) . Omaehtoisesta osallistumisesta ja jonkun toimesta ta
pahtuvasta osallistamisesta on niinikään virinnyt kriittistä keskustelua.
Asukasaktiivisuus on monimuotoinen käsite ja yksilön näennäinen passii
vinen osallistumattomuus ei välttämättä merkitse välinpitämättömyyttä.
Asukkaiden anonymiteetti ja oikeus yksityisyyteen on osa kaupunki
kulttuuria, niin lähiössä kuin kaupungin keskustassakin. (Bäcklund &
Korhonen 1 998 .)
Useimmissa lähiöproj ekteissa on toiminut asukastyöryhmä linkkinä
asukkaiden ja suunnittelij oiden välillä. Moni työryhmän j äsen on kuiten
kin alkuinnostuksen j älkeen väsähtänyt toimintaan. Joensuun Rantakylässä
tehtyj en asukashaastatteluj en (Hiltunen & N oronen 1 99 7) perusteella
voidaan todeta, että eräs merkittävimpiä syitä innostuksen loppumiseen
on ollut todellisten vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen (ks . myös
Kosama 1 990, 52) . Jos asukkaat huomaavat, että kyselyistä ja palaute
keskusteluista huolimatta suunnittelij at ja asioista p äättävät tahot tekevät
kuitenkin niin kuin olivat aikoneetkin, into yhteistyöhön laantuu . Asukas
työryhmässä toimineet eivät myöskään ole j aksaneet kiinnostua kaikesta
alueen kehittämiseen liittyvästä; kiinnostuksen kohteet vaihtelevat asuk
kaan iästä, elämätilanteesta ja taustasta riippuen. Yleisesti asukastyöryhmät
ovat olleet vailla päätösvaltaa ja niiden organisoitumisessa olisi parantami
sen varaa. Intressipohj ainen teematyöskentely asukastyöryhmän sisällä
saattaisi motivoida asukastyöryhmäläisiä enemmän.
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Viime vuosina on puhuttu palj on kansalaisten vieraantumisesta päättä
jistä ja politiikasta. Ihmisten turhautuneisuus nykyiseen tapaan hoitaa yhtei
siä asioita on ilmiönä tuttu kaikkialla länsimaissa. Tuttua on myös julkisen
sektorin ja palveluhallinnon työtaakan kasvu . Työntekij öitä on vähennetty
ja samaan aikaan sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet. Vaatimukset kunta
laisten kuulemisesta j a osallistamisesta on kirj attu lainsäädäntöön asti .
Kunnan työntekij ät niin sosiaalisella kuin tekniselläkin puolella ehtivät
kuitenkin hädin tuskin hoitaa rutiiniasiat kunnialla. Resurssej a ei nykytilan
teessa oikein tahdo riittää "asukaslähtöiseen" tai "vuorovaikutteiseen" yhdys
kuntasuunnitteluun. Samaan aikaan kansalaiset vieraantuvat yhä enemmän
kunnallisesta p äätöksenteosta j a kokevat vaikutusmahdollisuutensa
olemattomiksi. Kuitenkin kuntalaiset, esimerkiksi lähiön asukkaat, ovat oman
elämänsä parhaita asiantuntijoita ja kaiken lisäksi useimmat vielä ammattinsa
kautta jonkin erityisalan asiantuntijoita. Lodeniuksen ( 1 995 , 1 3 1) mukaan
lähiön paikallisyhteisö on voimakas mutta aliarvostettu voimavara päätöksen
teossa, aluehallinnossa ja sosiaalisten palvelujen tuotannossa. Lähiöissä piilee
kulttuurista ja henkistä kapasiteettia, joka voisi nykyistä enemmän suuntautua
itse asuinalueelle.
Miksi asukkaiden omat voimavarat j a toisaalta kunnan palveluhallinnon
resurssipula eivät kohtaa toisiaan? Syitä on lähdettävä hakemaan toiminta
malleista. Tähän epäkohtaan on tartuttu jo melko monessa Euroopan maas
sa, myös Suomessa. On alettu etsiä vaihtoehtoisia tapoja toimia ja hyväk
sytty se tosiseikka, että nykyinen kunnallinen päätöksenteko- j a hallinto
malli kaipaa uudistuksia. Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa ovat vii
me vuosina yleistyneet kaupunkifoorumit (Horn 1 99 6 , 1 997) . Ne ovat
avoimia keskusteluareenoja, jotka parhaimmillaan tukevat päättäjiä ja viran
haltijoita päätöksenteossa. Suomessa esimerkiksi Lahdessa ja Jyväskylässä
on jo useamman vuoden kokemus kaupunkifoorumeista. Helsingin Mau
nulassa on toiminut menestyksellinen aluefoorumi loppuvuodesta 1 9 96
lähtien (Kurki 1 999) .
Asukkaiden kuulemista voidaan edistää myös hyödyntämällä olemassa
olevia kanavia , esimerkiksi asukasyhdistyksiä j a kansalaisj ärj estöj ä .
Innovatiivisuutta ja aktiivisuutta asukkaiden keskuudesta löytyy mutta
osallistumisen pitää saada vastakaikua ja keskustelun tulee olla avointa.
Lähidemokratian kompastuskivenä asuinalueella on kaupunkibyrokratian
etäisyys j a j oustamattomuus ; resurssit budj etoidaan etäisen keskus
organisaation näkökulmasta (Ympäristöministeriö 1 99 6 , 44) . Kaupungin
osakohtaiset foorumit voisivat toimia keskusteluyhteytenä kaupungin hal
lintoon ja valtuustoon päin. Ne voisivat olla tärkeä apu päätöksenteossa ja
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helpottaa niin kaupungin viranhaltijoiden kuin valtuutettujenkin työtaak
kaa. Tällaisille asukasfoorumeille olisi tärkeää saada virallinen status kunta
organisaatiossa ja päätösvaltaa määrärahoj en käytöstä. Kaupunginosafooru
mej a tulisi kehittää paikallisilla ehdoilla kaupungin koko ja asuinalueiden
erilaisuus huomioiden. Kaupunginosavaltuustoj a kokeiltiin mm . Helsin
gissä ja Oulussa 1 980-luvun alussa. Kokeilut kariutuivat puoluepoliitti
siin ristiriitoihin ja tehtyj en päätösten toteuttamismahdollisuuksien puut
tumiseen (Kosama 1 990, 4 1 -47; Vuorela 1 98 2 , 24) . Ruotsissa on edetty
kokeiluista käytäntöön (Eskola 1 998) . Tukholmassa kunnallinen päätök
senteko siirrettiin kaupunginosavaltuustoille vuoden 1 99 7 alussa . Tukhol
malaisten lähiöuudistusproj ektien on luonnollista toimia samoissa tiloissa
paikallishallinnon kanssa j a kehittää yhteistoiminnan j a -suunnittelun
muotoj a. Suunnittelukulttuuri on muuttumassa rationaalisesta asiantuntij a
suunnittelusta kohti keskustelevaa j a kommunikatiivista suunnittelua.
Suomessa lähiöiden asukastyöryhmät ja kaupunkifoorumit ovat hyvä esi
merkki tästä trendistä.

Kohti ekomodernia kaupunkisuunnittelua
Lähiöiden rakentamista ohj asivat aikanaan tehokkuus, rationaalisuus , kas
vava autoistuminen j a liiketaloudelliset arvot. Lähiöistä muodostuikin al
kuperäisten suunnitelmien ja mallien vastaisia . Nyt, kun lähiöitä ollaan
peruskorjaamassa ja eheyttämässä on aj ankohtaista pohtia, mitkä seikat
esimerkiksi Howardin puutarhakaupunkimallissa tai Meurmanin lähiö
teoriassa ovat osoittautuneet ekologisesti kestäviksi ratkaisuiksi. Pohdin
nat voivat antaa lähiöuudistukselle ja tulevaisuuden kaupunkirakenta
miselle uusia suuntia - kohti ekologisempaa kaupunkirakennetta . On mah
dollista, että lähiöiden j älkikäteen tapahtuva toiminnallinen täydentäminen
ja muu parantaminen tekevät näistä asuntoalueista lähiöitä sanan alkupe
räisessä merkityksessä (Hurme 1 99 1 , 1 78) . Lähtökohdat ekologiselle lähiö
uudistukselle ovat olemassa.
Lähiö kaukolämpöverkostoineen, j ärj estettyine j ätehuoltoineen j a
talohuoltoyhtiöineen o n hyvin funktionalistinen asuinalue. Koskiaho ( 1 997,
62-65) kritisoi lähiöiden perusparantamista kestävän kehityksen ajatus
ten koristelemaksi uusfunktionalismiksi. Kaupungin uusfunktionalistinen
muuttaminen ja suunnittelu lähtee modernin projektin perusajattelusta,
j ossa uskotaan teknologian j a kehityksen j atkuvaan etenemiseen. Suun
nittelussa käytetään ratkaisuj a , j otka perustuvat yhä pidemmälle viedyn
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teknologian kehittämiseen modernin proj ektin aj attelutavan mukaisesti .
Ekologiselta kannalta on vaarana, että kaupunkia uu distetaan pelkästään
yksityiskohdissa ja teknologioihin perustuen.
Käyttämäni ekomodernin lähiöuudistuksen käsite sisältää holistisen
pyrkimyksen kehittää lähiötä osana ekologisesti toimivaa kaupunki
kokonaisuutta ja kaupunkiseutua. Ekomodernissa lähiöuu distuksessa
huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, j otka määritellään
paikallisella tasolla ja konkreettisten hankkeiden yhteydessä. Sovittuj en
päämäärien toteuttaminen edellyttää eri toimijatahojen pitkäj änteistä si
toutumista prosessiin ja valmiutta uudistaa toimintatapoja. Ekomoderniin
lähiöuudistukseen liittyy oleellisesti ekologinen korj ausrakentaminen. Sii
hen sisältyy harkittu purkaminen ja uusiminen, ekologisten rakennus
materiaalien käyttö ja rakentamisen laadun tavoittelu . Lähiön ja koko kau
pungin ekologista toimivuutta lisäävät lähipalvelut, j oukkoliikenne , hyvät
kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja ulkoilureitit. Vaikuttamisen mah
dollisuudet ja avoin suunnittelu edesauttavat asukkaiden aktiivisuutta ja
hyvinvointia. Kestävää kehitystä painottava kaupunkisuunnittelu vaikut
taa myönteisellä tavalla kaupungin vetovoimaan ja viihtyisyyteen.
Ekologisesti tarkoituksenmukainen kaupunkisuunnittelu on aj ankoh
taista paitsi olevan kaupunkirakenteen uudistamisessa myös kasvavissa
kaupunkikeskuksissa, j oissa rakennetaan uusia asuinalueita . Ekomoderni
kaupunkisuunnittelu tähtää fyysisen, toiminnallisen ja sosiaalisen ympä
ristön kestävään kehittämiseen sekä ekoteknisten ja sosiaalisten innovaati
oiden soveltamiseen . Ekologisen modernisaation aikakautena korostuu
tarve siirtyä diskurssista toimintaan, puheesta käytäntöön.
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IV
PAIKAL LISET
ESTEET

Satu Huttunen
EKOMODERNIN SUUNNITTELUN REUNAEHDOT
KAUPUNKISEUDULLA
Hyvä elinympäris tö ja toimiva yhteistyö kaupunkis eudun haas teina

kologisesta suunnittelusta etsitään ratkaisua kaupunkiseutuj en elin
voimaisuuden turvaamiseen ja modernin yhteiskunnan tuottamiin
ympäristöongelmiin. Kuntien toimintaympäristössä tapahtuneet muutok
set, kuten kansainvälistyminen , seutuistuminen, kestävän kehityksen vaa
timukset ja taloudellisen tilanteen heikentyminen, ovat omiaan tukemaan
kuntayhteistyötä (vrt. Haukkasalo 1 994, 7- 1 0) . Perinteisen aluepolitiikan
menettäessä merkitystään ollaan siirtymässä entistä ympäristötietoisemman
aluepolitiikan harj oittamiseen (Tanninen & Bj örklund 1 994, 1 2) . Kestä
vän kehityksen mukaisesta kaupunkiseudusta, etenkin sen ekologisesti
kestävästä ja taloudellisesti tehokkaasta yhdyskuntarakenteesta on tullut
kilpailutekijä. Kunnallisen päätösvallan lisääntyessä muun muassa maan
käytön suunnittelussa kaupunkiseudun erityiseksi haasteeksi muodostuu
ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen samanaikaisesti taloudellis
ten intressien turvaamisen kanssa . Ongelman ydin on siinä , että kuntien
resurssit ovat vähentyneet ja taloudellisen tilanteen kiristyessä elinkeino
poliittiset paineet ovat kasvaneet. Joensuun seudulla tämä on merkinnyt
toisaalta sitä, että yhteistyön painopiste on ollut viime vuosina selkeästi
elinkeinotoimessa (ks . Hirvonen 1 998) ja toisaalta kunnissa on p anostettu
ympäristötekij öihin lähinnä niiden markkina-arvon vuoksi. Kontiolahden
kunta markkinoi itseään kestävän kehityksen kuntana ja Liperissä luodaan
ekoimagoa luomutuotannolla (ks. Hynynen tässä teoksessa) .
Joensuun seutu on edelläkävij öitä asuntotoimen kuntayhteistyössä.
Nykyisin kunnat voivat periaatteessa itsenäisesti päättää asunto-ohj elman
tarpeesta, mutta käytännössä ne eivät voi kokonaan luopua siitä, koska
asuntorahasto vaatii aravalainoituksen hoitamiseksi välttämättömät suun
nitelmat (Houni 1 9 9 5 , 32) . Seudun yhteinen asunto-ohjelma edustaa jul-
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kisesti tuettua ja kapea-alaista asuntotuotantoa etenkin maaseutukunnis
sa , j oten siitä on päästy suhteellisen helposti yhteisymmärrykseen. Ekolo
gisen yhdyskuntarakenteen ohjaamisen haasteet kuitenkin konkretisoituvat
vapailla markkinoilla tapahtuvassa rakentamisessa. joensuun seudulla
yhteistyötä on saatu aikaan myös jäte- ja vesihuollossa, tosin osittain val
tiovallan asettamien ympäristönormien edellyttämänä. Yhdyskuntahuollon
yhteistyö on enimmäkseen teknologiapainotteista ekomodernia politiik
kaa , jossa helposti unohtuu asukkaan ja infrastruktuuriverkoston käyttä
jän näkökulma .
Kilpailuasetelma ja luottamuspula ovat muodostuneet toistaiseksi ylitse
pääsemättömiksi esteiksi maankäytön suunnitteluyhteistyölle joensuun
seudulla. Lisäksi kaupunkiseudun suunnittelussa usein kohtaavat maa
seutua ja kaupunkia luonnehtivat aj attelumuodot esimerkiksi kaavoituk
seen ja ympäristökysymyksiin suhtautumisessa (Vartiainen 1 990, 36-38) .
Seutuyhteistyö voidaan nähdä kuitenkin monella tapaa osana kestävän
kehityksen periaatteita . Seutuistumisen näkyvimpänä piirteenä pidetään
yhdyskuntarakenteen haj autumista, mikä on merkinnyt samalla ihmisten
päivittäistoimintoj en laaj enemista usean kunnan alueelle. Hyvän elinym
päristön haasteet liittyvät työssäkäynnin ja asumisen j oustavaan yhteenso
vittamiseen , p alvelujen saavutettavuuteen ja vapaa-aj anviettomahdol
lisuuksien monipuolistamiseen. Välj ä ja tuhlaileva maankäyttö lisää lii
kennevirtoj a , infrastruktuurikustannuksia, energian kulutusta ja ympäris
tön kuormitusta. Kaupunkialueesta irralliset lähiöt, suunnittelemattomat
omakotitaloalueet taaj amien liepeillä j a pää teiden varsille rakenne tut
kauppakeskukset tarvitsevat laaj emp aa tarkastelukulmaa j a kuntien yh
teistyötä, mikä nähdään välttämättömänä myös paikallisen ymp äristö
politiikan onnistumiselle (Haukkasalo 1 994, 1 0) .
Artikkelini perustuu joensuun kaupunkiseudulla tekemääni tap aus
tutkimukseen. Tutkimusalueeseen kuuluvat joensuun kaupungin lisäksi
sen raj anaapureista Liperin, Kontiolahden ja Pyhäselän kunnat. Tutkimuk
sessani olen pyrkinyt selvittämään ekomodernin suunnittelun esteitä j a
mahdollisuuksia joensuun kaupunkiseudulla maankäytön suunnitteluun
liittyvien asiakirjojen, tilastoj en , maakuntalehti Karjalaisesta vuodesta 1 996
lähtien kerättyjen lehtiartikkelien sekä seudun kaavoitus- j a ympäristöasi
oita hoitaville virkamiehille vuonna 1 99 7 tehtyjen teemahaastattelujen
pohj alta. Suunnitteluyhteistyön ongelmakohtia lähestyn aj ankohtaisten
maankäyttökysymysten ja läheisesti maankäytön suunnitteluun liittyvien
yhteistyömuotoj en kautta. Näiden konkreettisten esimerkkien valossa tar
kastelen myös yhteistyön merkitystä ekologisen modernisaation kapasiteetille.
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Kuva 9. Joensuun seutu

Ekologinen modernisaatio ja kestävä kehitys
Ekologisten kysymysten esiintulosta yhdyskuntasuunnitteluun voidaan
Terttu Pakarisen ( 1 995 , 30-3 1) mukaan hahmottaa kolme toistaan seuraa
vaa vaihetta . Aluksi ekologinen näkökulma ymmärrettiin ympäristö
haittoj en tunnistamisena j a ehkäisemisenä, missä huomio kohdistettiin
lähinnä ympäristön terveydellisiin vaikutuksiin. Toisena vaiheena voidaan
pitää pyrkimystä suunnittelun kokonaisvaltaistamiseen tarkastelemalla
ekosysteemej ä ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Kolmantena vai
heena suunnittelun uusien sisällöllisten kysymysten esiinnousussa voidaan
nähdä ekologisen modernisaation keskustelu . Ekologisen modernisaation
tavoitteena on ymmärtää ihmisten toimintojen laaja-alaiset vaikutukset ja
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modernin yhteiskunnan institutionaalisten muutosten merkitys ekologis
ten ongelmien ratkaisemisessa.
Ekologisessa modernisaatiossa lähtökohtana on modernin yhteiskun
nan kyky uusiutua ja etsiä ratkaisuj a tuottamiinsa ongelmiin. Se merkitsee
yhtäältä modernisaation monien historiallisten sisältöj en kuten demokra
tian, teknologian ja tieteen hyväksymistä, mutta samanaikaisesti näiden
kriittistä tarkastelua. Ekologisessa modernisaatiossa on kyse myös yhteis
kunnallisten rationaliteettien, kulttuuristen merkitysten ja luontosuhteen
uudelleenarvioimisesta, j onka toivotaan j ohtavan perustavanlaatuisiin
muutoksiin toimintakäytännöissä , organisaatiokulttuureissa , suunnittelu
periaatteissa , kommunikaatiotavoissa ja ammatillis-eettisessä orientoitu
misessa . (Sairinen 1 9 94, 33-34 . ) Ekologisen modernisaation käsitettä on
käytetty teoreettisena välineenä, j olla on analysoitu ekologisten ongelmien
ratkaisemisen vaatimaa modernin yhteiskunnan institutionaalista muutosta,
sekä poliittisena ohj elmana, j olla on pyritty suuntaamaan ympäristö
politiikkaa (Spaargaren & Mol 1 9 92, 333-334) .
Ekologisempaan tulevaisuuteen tähtäävässä suunnittelussa, lainsäädän
nössä j a poliittisessa keskustelussa on 1 9 80-luvun puolivälistä lähtien
puhuttu paljon myös kestävästä kehityksestä, j olla haetaan kompromissia
taloudellisesti tehokkaan, sosiaalisesti hyväksyttävän ja ekologisesti suo
tuisan kehityksen välille . Kestävä kehitys ei ole staattinen , tuotannon j a
kulutuksen pysyvä tila , vaan dynaaminen, ihmisten tarpeisiin sopeutuva
prosessi (Allardt 1 99 1 , 1 1 ) . Käsite on saanut osakseen paljon kritiikkiä ,
koska sen sisältö on moniulotteinen ja vahvasti ihmiskeskeinen. Yrjö Haila
ei kuitenkaan usko kestävän kehityksen jäävän tyhjäksi iskulauseeksi , jonka
varj ossa luonnonvaroj en tuhlaamiseen ja ympäristön saastuttamiseen pe
rustuva taloudellinen kasvu voi j atkua. Käsitteen täsmällisen määritelmän
ongelma on siinä, että mitä tärkeämpi on kysymys sitä enemmän ilmenee
vaihtoehtoisia määritelmiä. Kestävän kehityksen perimmäinen tarkoitus
ei ole yksiselitteisen mallin tarjoaminen yhteiskunnan tulevaisuudelle , vaan
nähdä se yhteiskunnallisen kehityksen yleisenä, normatiivisena tavoittee
na, jonka toteutumista arvioidaan kokemuksen myötä täsmentyvillä kri
teereillä. (Haila 1 998.) Erik Allardtin ( 1 9 9 1 ) mukaan luonnon kuormi
tuksen selvä vähentäminen edellyttää yhteiskunnalta taloudellista kannus
tinj ärj estelmää , moraalin ja todellisuuskäsityksen uusia muotoja sekä ym
päristön puolesta taistelevia sosiaalisia liikkeitä , kun taas Yrjö Hailan
( 1 998) mielestä inhimillisen kulttuurin j a muun luonnon tasapainoi
semman suhteen lähtökohtana on toimintatapojen muuttaminen "alhaalta
ylös" suuntautuviksi.
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Kestävän kehityksen käsitteen tulkinnanvaraisuudesta ja epäteoreettisuu
desta johtuen sitä on pyritty jäsentämään ekologisen modernisaation käsit
teen ja teorian kautta . Ilmo Massa ( 1 995 , 2 1 ) sanoo ekologisen moderni
saation olevan kuitenkin länsieurooppalainen strategia, j olla ei pystytä rat
kaisemaan kehitysmaiden nykyongelmia. Hän pitää rikkaiden maiden
velvollisuutena luoda sellainen talousmalli, joka ei aiheuttaisi ympäristö
kriisej ä köyhissä maissa. Käsitteenä kestävä kehitys näyttäisi olevan antoi
sampi ympäristökysymysten laajuuden ymmärtämisessä kuin ekologinen
modernisaatio . Oluf Langhelle ( 1 9 9 8 , 1 2 -20) on löytänyt ekologisen
modernisaation ja kestävän kehityksen käsitteistä paljon sisällöllisiä yhtäläi
syyksiä, mutta myös selkeitä eroja. Ensinnäkin käsitteiden erona on, ettei
ekologisessa modernisaatiossa kiinnitetä huomiota sosiaalisen oikeudenmu
kaisuuden ulottuvuuteen . Toiseksi käsite sisältää puutteita globaalin
näkökulman suhteen , sillä siinä käsiteltyihin ympäristöongelmiin eivät
kuulu ekologisesti suurten seuraamusten riskit. Toisaalta ekologisessa
modernisaatiossa ei painoteta niinkään globaalin ja yksilön välistä suhdetta,
vaan kansallisten ympäristöreformien strategioiden, ympäristöliikkeiden
ja yritysten merkitystä. Käsitteiden erona voidaan pitää myös sitä, että luon
non kantokyky ja globaalin kehityksen ekologiset raj at ovat ratkaisevia
kestävän kehityksen näkökulmasta. Eroistaan huolimatta molemmat para
digmat suuntaavat huomion ympäristöongelmien seurauksiin j a näkevät
teknologian keinona ratkaista ympäristöongelmia. Niin ekologisessa
modernisaatiossa kuin kestävässä kehityksessäkin korostetaan ympäristö
n äkö kulman yhdistämistä yhteiskunnan j okaiselle sekto rille sekä
talouskasvun ja ympäristön yhteensovittamisen tärkeyttä .
Perinteiseen hyvinvointivaltioon ja modernin proj ektiin sitoutuneeseen
suunnitteluun kohdistettu ympäristökritiikki on kuitenkin j oiltakin osin
ontuvaa . Ensinnäkin pyrkimys ymmärtää ympäristö , ekologia ja kestävä
kehitys mahdollisimman laaj asti on j ohtanut käsitteiden kaikenkatta
vuuteen. Tämä taas on saanut ympäristökysymykset näyttämään varsin
perinteisiltä asioilta, j oita esimerkiksi suunnittelussa j a politiikassa on aina
käsitelty. Toisaalta ekologisen modernisaation teoriasta j ohdettu aj atus
ympäristökysymysten käsittelystä tavallaan modernin projektin jatkamisena
j a täydellistämisenä siten, että seurausten sij asta kiinnitetään huomiota
syihin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin jo suunnitteluvaiheessa, luo kuvaa
näennäisestä ristiriidattomuudesta. (Lapintie 1 9 9 7 , 9 . )

157

Ekologisen modernisaation kapasiteetti
Kunnan ympäristöpolitiikalle asettavat haasteita paikallisten ympäristö
ongelmien hallinnan lisäksi globaalit ympäristökysymykset ja ylipaikallinen
ympäristöpolitiikka. Kaikki ympäristöongelmat ovat paikkaan sidottuj a tai
ainakin ne aiheutuvat paikkaan sidottuj en toimintoj en tuloksena, j oten
ongelmiin on luotava paikalliset ratkaisut. Paikalliset edut voivat kuiten
kin poiketa yleisestä edusta ja siksi päätösvaltaa ympäristöasioissa on olta
va myös ylipaikallisella tasolla. Toisaalta ylipaikallista ympäristöpolitiikkaa
tarvitaan vaikeimpien, maailmanlaajuisten ympäristöongelmien torjumi
seen , koska niitä on vaikea havaita paikallisesti . (Haila ym. 1 99 6 , 3 7 1 3 7 2 .)
Kunnissa harj oitettu ympäristöpolitiikka j a valmiudet ympäristöongel
mien ratkaisemiseen riippuvat paljolti ekologisen modernisaation kapasitee
tista, j onka ulottuvuuksia Rauno Sairinen ( 1 994 , 3 8) on kuvannut Martin
Jänicken ideaa mukaillen. Taloudellinen kapasiteetti tarkoittaa kunnan
taloudellista kykyä kehittää ympäristöpolitiikkaa. Rikkaat kunnat voivat
kuluttaa enemmän luonnonvaroj a ja energiaa sekä tuottaa enemmän pääs
töj ä , mutta niillä voi olla paremmat institutionaaliset ja tekniset resurssit
ympäristöpolitiikan harj oittamiseen. Kunnat tarvitsevat myös innovatii
vista kapasiteettia uusien ideoiden ja intressien pääsemiseksi institutio
naaliselle tasolle. Kommunikatiivisessa kapasiteetissa on kyse yhteistyön
ja avoimen keskustelun mahdollisuuksista . Ekologinen modernisaatio edel
lyttää kunnilta lisäksi strategista kapasiteettia pitkän aikavälin ympäristöpo
liittisten tavoitteiden ja strategioiden luomiseksi yhteistyössä. Sairisen
( 1 994, 3 5) mielestä vaarana on, että jos kunnassa ekologisiin muutospainei
siin sopeutuminen on passiivista, muutoksien merkitystä ei ymmärretä,
eikä niihin muodosteta omaa strategiaa.
Esa Konttisen ja Tapio Litmasen (l 996b , 26 1 -2 70) tutkimus Ehohunnista
öhyhuntiin osoittaa, että kunnat ovat ympäristöpolitiikassaan j a ympäristö
konfliktien käsittelyssä hyvin eri tasoilla. Ekologinen modernisaatio ete
nee paikallisissa toimintaympäristöissä eriaikaisesti ja vaihtelevien käytän
töj en kautta . Eriaikaisuutta on nähtävissä myös yhdyskuntien sisällä, sillä
kun jokin osajärjestelmä omaa vahvan ekologisen suuntautumisen, toinen
toimii täysin sen vastaisesti. (Konttinen & Litmanen l 996a, 4 .)
Marko joas ( 1 99 8 , 7- 1 0) on tarkastellut ekologisen modernisaation
kapasiteettia kooltaan , väestömäärältään ja ympäristöolosuhteiltaan erilai
sissa suomalaisissa kunnissa . Myös hänen mielestä tehokkaan ympäristö
politiikan ha�joittamisen resurssit vaihtelevat kunnissa melkoisesti . Kun158

nilla on vapaus valita, miten ne organisoivat paikallisten ympäristöasioi
den poliittisen ja hallinnollisen j ohtamisen. joasin tutkimuksen mukaan
ympäristöasiat otetaan hiukan paremmin huomioon kunnissa, j oissa on
avoimempi ympäristöhallinto eli yhdistelmä poliittisia j a hallinnollisia
ympäristöviranomaisia. Joas toteaa, että ympäristöasioihin sitoutumisen
taso kunnassa ei riipu ympäristöasioita hoitavan virkamiehen kokopäiväi
sestä tai osapäiväisestä toimesta, eikä kuntien taloudellinen tilannekaan
korreloi ympäristöasioihin sitoutumisen kanssa merkittävästi . Kuntien
ympäristösuunnittelun tasoa ]oas tarkastelee kuntasuunnitelmiin sisälty
vien yleisten ympäristöpäämäärien, erityisten ympäristönsuojelusuunnitel
mien ja Agenda 2 1 -suunnitelmien kautta. Vain harvat kunnat toimivat
kaikilla edellä mainituilla suunnittelun tasoilla ja suurin osa toteuttaa
ympäristönsuunnittelua ainoastaan kuntasuunnitelman yhteydessä . joasin
tutkimus osoittaa, että paikallisen ympäristösuunnittelun tasolla on selvä
yhteys ympäristöasioihin sitoutumiseen.
Ympäristöasiantuntij aresurssien vähentämistä nopeutti maatamme koe
tellut taloudellinen lama 1 990-luvun alussa, jolloin monissa kunnissa
ympäristönsuoj elutoimia lakkautettiin tai yhdistettiin muihin virkoihin ja
hallintokuntiin (Saaristo 1996, 1 00) . Joensuun seudullakin ympäristöasian
tuntij aresurssit ovat j akautuneet siten, että vain Joensuussa j a Kontiolah
dessa on oma ympäristönsuoj elusihteeri, kun taas Pyhäselän kunta ostaa
"ympäristöpalvelut" Joensuun kaupungilta ja Liperissä ympäristöasioita hoi
detaan kaavoituspuolen resursseilla . Haastatellut virkamiehet uskoivat
kestävän kehityksen etenevän erilaisten ympäristöselvitysten ja ympäristö
ohjelmien kau tta , mu tta niiden toteu ttamisen suurimmaksi esteeksi
mainittiin taloudellisten ja henkilöresurssien niukkuus . Oma-aloitteisten
hankkeiden ja selvitysten toteuttamisesta j ou dutaan usein luopumaan ja
tyytymään vain lakimääräisten tehtävien hoitamiseen, varsinkin kunnissa,
j oissa ei ole omaa ympäristönsuoj elusihteeriä.
Kestävän kehityksen vaatimus on nostanut tarkasteluun myös kunnan
kaavoitus- ja ympäristötoimen yhteistyön . Osa ympäristösihteereistä on
kokenut olevansa kaavoitusprosesseissa "vakiokalustoa" , mutta osan vai
kutusmahdollisuudet ovat olleet heikommat esimerkiksi siksi, että ympä
ristöpuolelle tulee periaatteessa valmiista kaavasta vain lausuntopyyntö
(Saaristo 1 99 6 , 9 7) . Haastattelujen perusteella kaavoitusta ja ympäristö
asioita hoitavat virkamiehet tekevät keskenään enemmän yhteistyötä pie
nissä kuin suurissa kunnissa. Resurssien niukkuus ja eri hallintosektorien
madaltuneet raj at ovat osaksi edistäneet yhteistyötä pienissä kunnissa .
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Kunta tekee maankäytön suunnittelussa kauaskantoisia j a arvosidon
naisia ratkaisuj a , jotka vaikuttavat puolestaan kunnan ympäristön tilaan
ja ympäristöongelmien käsittelymahdollisuuksiin. Kestävän kehityksen pe
riaatteiden kirj aaminen rakennuslakiin vuonna 1 990 merkitsi ekologisen
modernisaation ulottumista maankäytön suunnitteluun. Ekologisen suun
nittelun onnistuminen e dellyttää tarp eeksi laaj a-alaista näkökulmaa ,
kommunikatiivisuutta suunnittelukäytännöissä, moniarvoisuutta ja uuden
laisia laatutekij öitä (Pakarinen 1 992 , 1 2 8- 1 29) . Ekologinen suunnittelu
on aina arvoj en varaista , sopimuksellista, kulttuurisesti, taloudellisesti ja
poliittisesti kiinnittynyttä ja siihen liittyy ikuisuuskysymykset demokrati
asta ja vallasta (Koskiaho 1 99 5, 83-84) . Vastikään voimaan tulleessa maan
käyttö- ja rakennuslaissa pyritään vastaamaan entistä p aremmin kestävän
kehityksen haasteisiin demokratisoimalla j a ekologisoimalla maankäytön
suunnittelua .
Rakennuslain uudistuksen taustalla o n ollut pyrkimys parantaa suun
nittelun mahdollisuuksia ohj ata yhdyskuntakehitystä, toimintojen sij oit
tumista ja ympäristön käyttöä kestävän kehityksen mukaiseksi, ympäris
töhaittoja vähentäväksi ja luonnonvaroj a säästäväksi toiminnaksi. Uudella
maankäyttö- ja rakennuslailla lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuk
sia ja kuntien päätösvaltaa. Valtion valvontaa kevennetään poistamalla
kuntakaavojen alistusmenettely ja valtion ympäristöviranomaisten tehtä
vät painottuvat jälkivalvonnan sijasta jo kaavoitusprosessin aikana tapah
tuvaan ohjaukseen ja asiantuntija-avun tarjoamiseen . Kuntien päätösval
lan ja vastuun lisäämisen vastapainona korostetaan kuntien voimavarojen
j a asiantuntemuksen riittävyyttä . Uuteen lakiin sisältyy yleinen säännös
kaavan laatij an pätevyydestä j a kunnan riittävistä voimavaroista sekä asi
antuntemuksesta alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohj auk
seen. (Haapanala 1 998; Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 999 ; Villikka 1 998.)
Matti Nieminen ( 1 99 7 , 1 7- 1 8) on tarkastellut rakennuslain uudistus
kamppailua vuoden 1 9 94 eduskuntakeskusteluissa, j oissa kuntien resurs
sit toteuttaa kestävän kehityksen mukaista maankäytön suunnittelua arvi
oitiin hyvin erilaisiksi. Tutkimuksen mukaan rakennuslain uudistus
esityksen kannattajat pitivät kuntia päätöksenteossaan puolueettomasti ja
demokraattisesti toimivina , kyvykkäinä integroimaan rakennuslain erilai
set tavoitteet päätöksenteossa ja riittävästi asiantuntemusta omaavina il
man valtion liiallista holhousta . Sen sijaan esityksen vastustajat näkivät
valtion roolin yleisten intressien valvoj ana merkittävänä, koska heidän mie
lestään kunnilla ei ole riittävästi j a tasavertaisesti resurssej a . Tosin he kat
soivat kunnissa olevan p aikallista näkemystä, mutta ei maankäytön ekolo1 60

gisiin vaikutuksiin liittyvää asiantuntemusta. Myös Rauno Sairisen mu
kaan paikallisen päätäntävallan lisäämisessä piilee ympäristöpolitiikan tar
peiden j a kaavoituksen laatuvaatimusten näkökulmasta vaaroja. Kyse on
lähinnä siitä, kuinka paikallisessa politiikassa turvataan pitkän aikavälin
yleiset ympäristöpolitiikan edut lyhyen aikavälin taloudellisten intressien
paineessa. Tällöin tarvitaan nykyistä paremmat mahdollisuudet kansalais
kontrolliin ja ympäristöselvitysten riittävään tekoon. (Sairinen 1 994, 2 5 5 .)
Maankäyttö- ja rakennuslain yksi keskeisimpiä tavoitteita onkin kehit
tää suunnittelua avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Lakiin sisäl
tyy uudenlainen vaatimus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, j ossa
selvitetään suunnittelun alkuvaiheessa tarpeelliset yhteistyötahot ja sopi
vat yhteistyötavat. (Haapanala 1 998; Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 99 9 ;
Villikka 1 99 8 . ) julkisten tiedotusvälineiden nykyistä laajempi käyttö
keskustelufoorumina ja suunnitelmista tiedottamisen välineenä voisi osaksi
auttaa tie don välittymiseen muillekin kuin aktiivisille kansalaisille .
Teknologiakeskeiset suunnittelukäytännöt kaipaavat rinnalleen yhteistyö
tä j a kommunikatiivisu u tta , j olloin painopisteen siirtymä staattisista
asiakirj akeskeisistä suunnitelmista vuorovaikutteiseen ja prosessiluontei
seen suunnitteluun on mahdollista. (Vesala 1 9 9 5 , 23-26.) Suunnittelupro
sessiin liitettävät velvoitteet ympäristöselvityksistä ja kansalaisten aktiivi
sempi osallistuminen koetaan kuitenkin suunnitteluprosessej a hidastavina
tekijöinä (Sairinen 1 994 , 48) .
Ympäristövaikutusten arviointi on maankäytön suunnittelun vastaus
ympäristökeskustelun ja kestävän kehityksen suunnalta saatuun haastee
seen ja se edustaa siten ekomoderneja suunnittelukäytäntöjä. Vaikka Suo
men YYA-laissa ympäristövaikutusten arviointi koskee suuria hankkeita,
pyritään se liittämään olennaiseksi osaksi muutakin maankäytön suunnit
telua. Eij a Väätäisen ( 1 99 5 , 52) mukaan ympäristövaikutusten arviointi
kaavoituksessa ei saisi tarkoittaa uuden hallintoprosessin luomista eikä
lakimääräisten kuulemis- j a nähtävilläolovaiheiden lisäämistä, vaan
suunnittelukäytännön sisällöllistä uudistamista. YYA tarjoaa mahdollisuu
den kehittää kaavoituksesta yhteiskunnallisen neuvotteluprosessin, j ossa
avoimesti käsitellään ristiriitoja ja erilaisia vaihtoehtoja. Nykyisten kehitys
näkymien valossa YYA : a viedään yhä enemmän asiantuntij akeskeisen
arviointimenetelmän suuntaan, mistä seuraa mitä todennäköisimmin am
mattikuntien kesken kamppailu määrittelyvallasta . (Väätäinen 1 995 , 73-7 4 .)
j oensuun seu dulla tekemieni virkamieshaastatteluj en perusteella
ympäristövaikutusten arviointi nähdään tärkeänä osana kestävän kehityk
sen suunnitteluperiaatteita . Tosin kaavoituspuolen virkamiehet pitivät
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ympäristövaikutusten arviointia jo vanhana käytäntönä kaavoitus- ja maan
käyttöprosesseissa , kun taas ympäristöpuolen virkamiehet uskoivat sen
tuovan lisää velvoitteita maankäytölle . YVA:n toteuttamisessa haastatellut
virkamiehet kokivat käytännön ongelmia. Ensinnäkin vallitsee epätietoi
suus siitä, missä vaiheessa ympäristövaikutusten arviointi pitäisi suorittaa.
Toiseksi ongelmia aiheutuu siitä, että ympäristövaikutusten arviointiin ei
ole valmiita ja konkreettisia ohjeita, vaan ne määrittyvät tapauskohtaisesti .
Toisaalta ei riitä pelkkä fyysisessä ympäristössä tapahtuneiden muutosten
tai taloudellisten vaikutusten arviointi, vaan on huomioitava myös sosiaa
liset vaikutukset . Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissahan on kyse hyvän
elämän määrittelystä ja siihen osallistumisesta (Kauppinen 1 998 , 2 6) .
Kolmanneksi ympäristövaikutusten arviointi herättää ristiriitaisia näkemyk
siä siitä , miten tarkastelu rajataan alueellisesti.
Kunnan vallankäyttäj ät, asiantuntij at ja aktiiviset kansalaiset ovat mer
kittäviä tekijöitä ekologisen modernisaation kapasiteetin kannalta . Näyt
täisi siltä , että kaupungeissa maankäytön suunnittelu perustuu enemmän
asiantuntijavaltaan, kun taas pienissä kunnissa luottamusmiesvaltaan. Pienet
kunnat joutuvat yleensä turvautumaan kaupunkeja ja suuria kuntia use
ammin alueellisten ympäristökeskusten ja maakuntaliittojen asiantuntija
apuun. (Huttunen 1 998, 28.) Eri tahojen verkostoituminen ja niiden kautta
toimiminen myös seututasolla auttaa erilaisia resursseja omaavia kuntia
selviämään ekomodernin suunnittelun haasteista .

Ekologisuuden yhdyskuntarakenteelliset reunaehdot
Vaikka ekologisen modernisaation käsitteellä viitataan ensisijaisesti tuotan
to- ja kulutusprosessien uudelleen j ärj estelyyn, voidaan sitä soveltaa myös
yhdyskuntarakenteen ekologiseen uusintamiseen (Kortelainen 1996, 8-9) .
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä ja toimintojen keskittämisestä on tul
lut yleinen tavoite kaupunkiseutujen kehityksen ohjaamisessa. Aluksi tiivis
tämistä perusteltiin lähinnä taloudellisesti kestävällä kehityksellä. Haja-asutus
alueelle rakentamisen on laskettu tulevan pitkällä aikavälillä kalliimmaksi
kuin taajamaan rakentamisen niin yksityistaloudellisesti kuin kunnallista
loudellisestikin (Kopra 1 992 , 45-46) . Nyt tiivistämistä voidaan pitää osana
ekologisen modernisaation diskurssia, jossa huomio kiinnittyy taloudellis
ten säästöjen lisäksi ekologisesti kestävään yhdyskuntarakenteeseen.
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Tiivistä yhdyskuntarakennetta pidetään yleisesti kestävän kehityksen
mukaisena, koska liikkumistarpeen vähetessä säästyy energiaa ja aiheutuu
vähemmän päästöj ä (N�ss 1 994) . Monet yhdyskuntatutkij at ovat tehneet
selkeitä j ohtopäätöksiä myös siitä, että tiiviissä yhdyskunnissa vesi-, j äte
j a energiahuoltoverkostojen hyödyntäminen on tehokkaampaa j a lisäksi
säästetään maa-alaa rakentamiselta luonnolle (Maij ala 1 9 9 5 , 3 0-3 1 ) .
Tiivistämisen edut eivät kuitenkaan ole niin yksiselitteisiä, sillä etenkin
kaupungeissa tiivistämisrakentaminen merkitsee usein luopumista puistois
ta ja vapaista alueista , ruuhkautumista, ympäristön saastumista ja siten
elämänlaadun heikkenemistä (Breheny 1 992 , 1 53) . Väljän yhdyskuntara
kenteen ekologisuutta perustellaan usein paikallisten resurssien hyödyntä
misellä (Lahti & Harmaajärvi 1 992 , 8 1 ) . Voimakkaasti keskittyneissä kau
pungeissa paikalliset luonnonresurssit eivät riitä koko väestölle , joten sin
ne virtaa energiaa , vettä, ravinteita ja muita luonnonvaroja ympäröiviltä
alueilta, ja toisaalta suuren kaupungin luonnonolot eivät pysty käsittele
mään valtavia j ätevirtoj a , jotka jou dutaan ohj aamaan väljemmille alueille
(Maij ala 1 99 5 , 30-32) . Joidenkin mielestä kaupunkiseudun haj autunutta
yhdyskuntarakennetta voidaan pitää kestävän kehityksen mukaisena vain
silloin, kun maaseutumaisilla alueilla asuvat luopuvat kaupunkiin liitty
vistä sidoksista, kuten yksityisautolla pendelöinnistä (lisakkala 1 993 , 7 1 ) .
Kun yhdyskuntarakenteen tiivistämistä tai hajautumista tarkastellaan
ekologisuuden tai laajemmin kestävän kehityksen näkökulmasta, tärkeää
on erottaa toisistaan ainakin paikallinen ja seudullinen taso . Paikallisesti
tiiviin yhdyskunnan etuina pidetään mahdollisuutta energia- , vesi- ja j äte
virtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja liikennevirtoj en minimoi
miseen, kun taas seudullisesti tiiviys helpottaa yhteisten ympäristöongel
mien ratkaisemista ja seudullisen j oukkoliikenteen järj estämistä . Väljässä
yhdyskuntarakenteessa on myös hyvät puolensa, sillä paikallisella tasolla
se mahdollistaa luonnonläheisen elämäntavan sekä p aikallisen luonnon
kierron toteutumisen ja seudullisella tasolla se luo edellytyksiä uusiutu
vien energialähteiden käytölle. (Orrskog 1 993 , 1 3 3- 1 34.)
Yhdyskuntarakenteen ekologisuutta voidaan arvioida sen perusteella,
miten tehokkaasti olemassa olevia rakenteita pystytään hyödyntämään ja
millaisia energia- , materiaali- ja ihmisvirtoj a niissä syntyy Yhdyskunnan
virtoj en ekologisoiminen on periaatteessa mahdollista suunnittelu- , nor
mi- , informaatio- ja taloudellisen ohjauksen keinoin, mutta käytännössä
yhdyskuntarakenteen kehitykselle antavat omat piirteensä seutuistumis
prosessit , ihmisten elämäntavat ja valinnat . (Huttunen 1 998.)
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Yhdyskuntarakenteen kehityspiirteitä ] oensuun
seudulla
joensuun seudun väestönkasvu keskittyi 1 9 70-luvun alkupuolella kau
punkiin, mutta 1 980-luvun taitteessa kasvu tasaantui ja alkoi suuntautua
ympäristökuntien raj ataaj amiin. joensuun nettomuutto ympäristö kuntien
suhteen kääntyi tappiolliseksi jo vuonna 1 9 7 6. joensuun ympäristökunnista
Pyhäselkä onnistui ensimmäisenä kääntämään muuttovirran edukseen
vuonna 1 97 5 , Liperi vähän myöhemmin ja Kontiolahti 1 9 70-luvun lo
pussa. (Pohj ois-Karj alan seutukaavaliitto 1 9 8 7 , 3, 6-9) .
Vuonna 1 985 ympäristökuntiin tuleva muuttoliike suuntautui Liperiä
lukuun ottamatta pääosin taajamiin. Kontiolahden tulomuutto oli voimak
kainta joensuun raj an tuntumassa Lehmossa , j oka yhdessä kirkonkylän
kanssa sai puolet muuttaj ista. Kontiolahden kirkonkylä kasvoi enemmän
kunnan sisäisen kuin kunnan ulkopuolelta tulevan muuton varassa. Lipe
rissä voimakkaimman muuton kohteena oli joensuusta katsottuna lähin
taaj ama Ylämylly, joka sai muuttajista noin kolmanneksen. Myös kauem
pana sij aitsevat Viinijärven taaj ama ja Liperin kirkonkylä saivat osansa
muuttajista. Liperi erosi muista ympäristökunnista siinä, että muuttaj at
sijoittuivat tasaisemmin kunnan eri alueille. Myös Pyhäselässä suurimman
osan muuttoliikkeestä keräsivät taaj amat. Raj ataajama Reijolaan muutta
neista kolme nelj ästä oli kaupungista j a kunnan keskustaaj amaan eli
Hammaslahteen muuttaneista vain puolet. (Pohjois-Karj alan seutukaava
liitto 1 9 8 7 , 1 8 , 24-2 5 .)
joensuusta ympäristökuntiin kohdistuneen muuttoliikkeen kasvun syy
nä oli palj olti uusien asutustaajamien synty kaupungin liepeille . Ylämylly
luettiin taaj amaksi jo vuoden 1 9 60 väestönlaskennassa, kun taas Reijolaa
ja Lehmoa ryhdyttiin rakentamaan 1 970-luvun puolella. Ylämyllyn alu
een väkiluvun kasvun taustalla olivat työpaikkakeskittymät toisin kuin
Reij ol assa j a Lehmoss a . Yl ämyllyllä asuntotu o tantokin o li moni
muotoisempaa kuin esimerkiksi Reijolassa, mikä heij asteli alueen työpaik
kaomavaraisempaa luonnetta . (Paasi & Vartiainen 1 98 1 , 64 . )
joensuun j a sen ympäristökuntien taaj amien lieverakentaminen o n ol
lut voimakasta, etenkin 1 980-luvun lopulla. Pientalorakentaminen on suun
tautunut hyvin selvästi seudun pääteiden varsille noin 30 kilometrin säteelle
j oensuusta . (Pohj ois-Karj alan liitto 1 9 9 3 , 2 9 . ) Vu osina 1 9 8 1 - 1 9 8 6
omakotitalorakentamisesta suuntautui yli puolet haja-asutusalueelle Lipe
rissä ja Pyhäselässä , kun Kontiolahdessa rakentaminen keskittyi selvem
min taaj amiin . Haj a-asutusalueelle rakentavista suhteellisesti eniten
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j oensuulaisia oli Kontiolahdessa (3 1 %) , seuraavaksi eniten Pyhäselässä
(22 %) ja vähiten Liperissä ( 1 5 % ) . Selvästi eniten haja-asutusalueelle ra
kensivat kuitenkin paikalliset rakentaj at . Merkittävän rakentaj aryhmän
muodostivat myös kunnan taaj amista haj a-asutusalueelle siirtyj ät, etenkin
Kontiolahdessaj a Pyhäselässä. (Pohjois-Karj alan seutukaavaliitto 1 98 7 , 3 8 ,
42 .) Vuoden 1 996 rakennushankeilmoitusten mukaan Joensuussa j a Pyhä
selässä ei juurikaan rakenneta kaavoittamattomille alueille, tosin Pyhäselässä
huomattava osa uudisrakentamisesta kohdistuu detalj ikaavoittamattomille
alueille. Sen sijaan Kontiolahdessa ja Liperissä valtaosa rakennustoiminnasta
suuntautuu kaava-alueen ulkopuolelle .
Ympäristökunnista Kontiolahdessa rakentaminen on viime vuosina ol
lut vilkkainta . Liperissä ja Pyhäselässä uusia asukkaita kuntaan on houku
teltu markkinoimalla suuria kaavahankkeita , kuten Ylämyllyn entisen va
ruskunta-alueen ottamista asuinkäyttöön ja puurakentamiskeskuksen si
j oittamista asuinalueineen Pyhäselän Niittylahteen. Joensuun ympäristö
kuntien raj ataaj amat Lehmo , Reij ola j a Ylämylly ovat nykyisin väestö
pohj altaan ja palveluvarustukseltaan suhteellisen vahvoja keskuksia. 1 990luvun ensimmäisellä puoliskolla kaupungin raj alla sij aitsevien taaj amien
väestönkasvu on ollut nopeampaa kuin kuntien keskustaaj amissa (Poh
j ois-Karj alan liitto 1 99 7 , 7) . Kirkonkylät ovat vielä säilyttäneet asemansa
hallinnollisina keskuksina , mutta asutus ja muu toiminta suuntautuu yhä
enemmän kaupungin läheisyyteen.
Väestökehityksen j a rakentamisen ohessa seutuistumisen piirteitä ku
vaa myös alueella työssäkäynti . Joensuun työssäkäyntialueen raja (työssä
käyvistä vähintään 20 % käy töissä Joensuussa) ulottuu Liperissä Ylämyllyn
taajaman länsipuolelle , Kontiolahdessa kirkonkylän pohj oisimpiin aluei
siin ja Pyhäselässä melkein koko kuntaan sen eteläisimpiä alueita lukuun
ottamatta (ks . Heiskanen 1 99 6 , 9) . Joensuuhun suuntautuvan työmatka
liikenteen kasvu 1 990-luvun taitteessa (vrt. Pohj ois-Karj alan liitto 1 993 ,
1 6 ; Tiainen 1 995 , 1 O) aj oittui ympäristö kun tien taaj amien lieverakenta
misen voimakkaaseen vaiheeseen. Vuonna 1 993 pendelöijien kokonais
määrä Joensuun seudulla kääntyi hiukan laskuun (ks . Heiskanen 1 99 6 ,
9) , mitä osaksi selittää lamasta j ohtuva työpaikkojen väheneminen ja j os
sain määrin myös rakentamisen laantuminen kaupungin raj an tuntumassa.
Joensuun seudulla pendelöinti on vilkkainta Joensuun ja Kontiolahden
välillä . 1 990-luvun puolivälissä kontiolahtelaisten työmatkoista noin puolet
suuntautui kunnan raj ojen ulkopuolelle ja niistä noin 40 % Joensuuhun.
Myös Pyhäselän työllisistä noin 40 % kävi töissä Joensuussa , mikä tosin
pendelöijien määränä oli kolmanneksen pienempi kuin Kontiolahdessa .
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Kuva 10. Työssäkäynti muussa kuin asuinkunnassa osa-alueittain joensuun s eu
dulla (T ilastokeskus 1995b)

Liperin työllisestä työvoimasta 25 % suuntasi työmatkansa Joensuuhun.
Vastaavasti joensuulaisten ympäristökuntiin suuntautuvien työmatkoj en
osuus oli tuolloin 1 -3 % luokkaa. Joensuun työlliset käyvät töissä Kontio
lahdessa selvästi enemmän kuin muissa ympäristökunnissa. Jos vuoden
1 995 pendelöintiä verrataan 1990-luvun taitteen lukuihin, työssäkäynnin
liikennevirrat kasvoivat naapurikunnista Joensuuhun, mutta vähenivät
Joensuusta ympäristökuntiin. Joensuuhun suuntautunut pendelöinti kas
voi eniten Liperissä ja Pyhäselässä. Pendelöinnin määrä Joensuun j a
Lehmon, Reijolan sekä Ylämyllyn välillä on huomattavasti suurempi kuin
kaupungin ja ympäristökuntien kirkonkylien välillä . (Heiskanen 1 996, 9 ;
Pohjois-Karjalan liitto 1 993 , 1 6 ; Tiainen 1 99 5 , 1 0 ; Tilastokeskus 1 995a;
1 995b ; 1 99 7 . )
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Ekologisen yhdyskuntarakenteen suunnitteluohjaus
Joensuun kaupunkiseudulla yksi tärkeimmistä haastatteluissa ja suunnitte
luasiakirjoissakin julki tuoduista kehittämisperiaatteista on ekologisesti
kestävä yhdyskuntarakenne, j oka liittyy läheisesti taaj amien tiivistämiseen
j a täydennysrakentamiseen sekä toisaalta kunnan eri taaj amien tasapuoli
seen kehittämiseen. Joensuun ympäristökunnille tyypillinen monitaaj amai
suus on erityinen haaste maankäytön suunnittelulle. Haastatellut virka
miehet sanoivat erilaisten taaj amien olevan rikkaus asuinpaikan valinnan
kannalta, mutta kunnallisen päätöksenteon ja j aettavien resurssien suh
teen erittäin vaikea kysymys. Vaikka palveluvarustus pyritään säilyttämään
ympäristökuntien suurimmissa taaj amissa suhteellisen tasapuolisesti, kau
pungin läheisyys karsii yksityisiä palveluja. Ekologisesti kestävän yhdys
kuntarakenteen ominaisuutena mielletty tietynasteinen paikallinen oma
varaisuus on vaikea säilyttää .
Kontiolahti nopean väestönkasvun kuntana pyrkii asuttamaan j a kehit
tämään koko aluettaan tasapuolisesti, minkä vuoksi kyläalueille ja eri taaja
mille on mietitty roolij akoa . Käytännössä väestönkasvu kuitenkin ohj a
taan kaupunkimaiseksi luonnehdittuun Lehmon taaj amaan. Liperissä Ylä
myllyn entisen varuskunta-alueen suunnittelu asuinalueeksi koetaan uh
kaksi kirkonkylän ja Viinij ärven taaj aman kehittämiselle. Toisaalta maan
käytön suunnittelulla ei nähdä olevan mahdollisuuksia ohjata kunnan
yhdyskuntarakenteen kehitystä, joten joidenkin mielestä rahojen tuhlaa
minen näihin kuihtuviin taajamiin pitäisi lopettaa ajoissa . Pyhäselän kun
nassa eri taajamien rooli on ollut pitkään vaikea poliittinen kysymys, josta
nyt ollaan pääsemässä yksimielisyyteen. Aikaisemmin Reij olan kasvun ra
joittaminen näkyi muun muassa tonttien vähäisenä luovutuksena . Nykyi
sin Reijolan kehittämistä ei koeta haitaksi kuntakeskus Hammaslahdelle,
vaan päinvastoin etuna koko kunnalle .
Kaupunkiseudulla tiivis j a välj ä yhdyskuntarakenne saavat erilaisia
perusteluja riippuen siitä, katsotaanko sitä kaupungin vai ympäristökunnan
näkökulmasta . Yleensä tiivistäminen on mielletty taajamissa hyväksi
suunnitteluperiaatteeksi , mutta kaupunkiseudun tasolla sitä on vaikea to
teuttaa, etenkin ympäristökuntien osalta . Maaseutumaisissa ympäristö
kunnissa tiivistämiselle ei aina löydetä riittäviä perusteluja, koska tilaa ra
kentamiselle on runsaasti ja isot tontit ovat kilpailuvaltti. Kaupunkiseudulla
on kysyntää väljistä omakotitonteista, j oita kaupunki ei pysty tarj oamaan
riittävästi, j oten pientalon rakentajat hakeutuvat ympäristökuntien tontti-
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markkinoille. Ympäristökuntien suunnitteludiskursseissa tiivistämisen tar
vetta arvioidaan suhteessa luonnonläheiseen asuinympäristöön j a kunta
laisten asumismieltymyksiin, kun taas kaupungin suunnitteludiskursseissa
tiivistämisen etuj a tarkastellaan palveluj en saatavuuden j a yhdyskunta
huollon j ärj estämisen näkökulmista. Vaikka haj a-asutusalueille rakenta
miseen liittyvistä yhdyskuntahuollon, liikenteen ja palvelujen järj estämi
sen ongelmista ollaan ympäristökunnissakin tietoisia, haastatellut virka
miehet totesivat kunnan ohjausmahdollisuuksia rajoittavan suuri joukko
maanomistaj ia perusrakentamisoikeuksineen. Toisaalta osa haastatelluista
virkamiehistä näki esimerkiksi liikkumisen lisääntymisen enemmänkin
yksittäisen asukkaan ongelmana kuin laajemmin ymmärrettynä kunnan
ympäristökysymyksenä .
Kaupungin j a ympäristökuntien tiivistämisdiskursseissa yhteinen piir
re on asukkaiden voimakas vastustus. Joensuussa asukkaat ovat vastusta
neet sitä, että täydennysrakentamista on pyritty ohj aamaan viheralueille
sekä puistoihin ja vanhaa rakennuskantaa hävitetään tiivistämisen varj ol
la. Vaikka tiivistämisellä mahdollisesti saadaan kustannussäästöj ä , vaarana
voi olla ympäristön laadun heikkeneminen viherväylien ja puistojen ka
toamisen myötä . Ympäristökunnissa asukkaat ovat vastustaneet tiivistä
mistä maaseutumaisen asumisväljyyden säilyttämiseksi.
Muuttoliikkeiden paineessa esimerkiksi 1 9 70-luvulla lähiöiden rakenta
minen ja 1 980-luvulla omakotitalojen rakentaminen taajamien lievealueille
hajauttivat yhdyskuntarakennetta , jota nyt pyritään tiivistämään ja saneeraa
maan kestävän kehityksen nimissä. Aikaisempien maankäytöllisten periaat
teiden ja ratkaisuj en lisäksi ekologisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu
ohj auksen esteenä voi olla myös se, että tulevaisuuden suunnittelu perustuu
pitkälti vanhoihin käytäntöihin. Esimerkiksi Joensuun kaupunkiseudulla
kuntien omia väestöennusteita voidaan pitää liian optimistisina , mutta
suunnittelua näyttäisi olevan vaikea muuttaa muuksi kuin kasvun suunnit
teluksi. Tekemistäni haastatteluista ilmeni, että vaikka virkamiesten mielestä
suunnitelmien tarkistuksiin olisi tarvetta, poliitikot haluavat ylläpitää kun
nan kasvuimagoa.
Yhdyskuntarakenteen ohj aamisessa törmätään mitä todennäköisimmin
maanomistusolosuhteiden aiheuttamiin hankaluuksiin. Aktiivisella maa
politiikalla , kuten raakamaan hankkimisella, maanluovutuksella, kaavoi
tukseen liittyvillä sopimuksilla ja rakentamiskehoituksilla, kunta voi eh
käistä maakeinottelua j a puolustaa niin sanottuj a pehmeitä arvoj a. Yhdys
kuntarakenteen ohj aaminen onnistuu p arhaiten kunnan omistaessa raken
tamisen kohteena olevan maan . Kunnan maanhankinta voi ostamisen li1 68

säksi perustua lunastamiseen, maanvaihtoon ja etuostoon . (Eerolainen
1 992 , 73-76 .) Haastatellut virkamiehet olivat sitä mieltä , että laki antaisi
hyvät mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen ohj aamiseen, mutta sitä käy
tetään varovaisesti etenkin haj a-asutusalueilla.
Haj a-asutusalueille rakentaminen kuvaa jossain määrin sitä, ettei kunta
ole pystynyt tarjoamaan omakotitalon rakentajille kilpailukykyisiä kaava
tontteja. Tutkimusten mukaan taajamissa sij aitsevien tonttien valintaa ei
voida aina ohj ata edes edullisten kaavatonttien tarjonnalla , sillä hinta ei
ole merkityksellinen sij aintipäätöstä ohj aava tekij ä , vaan tonttien j a
asuinympäristöj en ominaisuudet sekä kohdallaan oleva laatu/hintasuhde
(Pekkanen ym. 1 99 7 , 63 , 1 03) .
Kestävän kehityksen ja ekologisuuden toteutumisen esteinä haastatel
lut pitivät ihmisten arvomaailmaa ja asenteita . Lyhyen aikajänteen talou
delliset kriteerit nähdään usein erillisinä muista kriteereistä ja nämä talou
delliset seikat ovat käytännössä "faktaa" ja kestävä kehitys "pehmoa" (Kes
tävän kehityksen käsiki�j a kunnille 1 9 94, 20) . Kunnallisen päätöksenteon
taustalla olevia taloudellisia arvoja ja kuntalaisten asumisihanteita isoista
tonteista ja järvimaisemasta on vaikea muuttaa. Haastatellut virkamiehet
sanoivat kestävän kehityksen merkitsevän pitkäjänteisyyttä ja pitkätuot
toisuutta, mutta maankäytön suunnittelussa on mukana paljon toimijoita,
jotka haluavat mahdollisimman nopeasti tonttej a , rahaa ja asukkaita. N äi
den aj atusmaailmojen kohtaaminen samanaikaisesti on ongelma, joka usein
j ohtaa kunnan sisällä eri intressiryhmien valtakamppailuun ja toisaalta
kuntien väliseen kilpailuun.
Päätösten ketjuuntuminen on väistämätöntä yhdyskuntarakennetta kos
kevassa päätöksenteossa ja se asettaa suuria vaatimuksia kestävän kehi
tyksen toteuttamiselle , sillä vähäisilläkin ratkaisuilla on usein huomatta
via pitkän aikavälin epäsuoria vaikutuksia . Ekologisen tietämyksen sovel
taminen päätöksentekoon on enemmän yleisen näkemyksen kuin yksikäsit
teisten normien noudattamisen kysymys . (Haila 1 99 5 , 84.) Ekologinen
tietämys antaa mahdollisuuden välttää kestämätöntä toimintaa, mutta tie
tämättömyyden syynä ei ole niinkään tiedon kuin kiinnostuksen puute
(Kestävän kehityksen käsikirj a kunnille 1 994 , 1 5) . Kyse on siis halusta ja
tahdosta , kuten haastatellut virkamiehet sen ilmaisivat.

Yhteistyön ongelmia kaupunkiseudun suunnittelussa
Kuntien välistä yhteistyötä maankäytön suunnittelussa voidaan pitää yhtenä
keinona ohj ata kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta ekologisemmaksi .
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Seuraavaksi esittelen nelj ä esimerkkiä, j otka havainnollistavat ekologisen
suunnittelun ja suunnitteluyhteistyön esteitä j a mahdollisuuksia Joensuun
kaupunkiseudulla . Ensimmäinen esimerkki liittyy J oensuun seudun
seutukaavan tarkistukseen, j ossa niin sanottuj en kompromissien kautta
seutukaavaa muutettiin kuntien yleiskaavoj a vastaavaksi. Toinen esimerkki
käsittelee kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteellisen selvityksen ja yhteisen
yleiskaavan laatimisen taustalla olevia ongelmia. Kolmas esimerkki kertoo
onnistuneesta yhteistyöstä asuntotoimessa ja sen avaamista mahdol
lisuuksista ohjata seudun kehitystä . Neljäs esimerkki seudullisista kysymyk
sistä on Joensuun uuden automarketin rakentaminen.
Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton vuonna 1 992 hyväksymän Joensuun
seudun seutu kaavan j a vuonna 1 9 9 6 j ulkaistuj en Pohj ois-Karj alan
maankäytöllisten periaatteiden mukaan kaupunkiseudun yhdyskunta
rakennetta on tarkoitus kehittää yhtenäisemmäksi, saattaa kuntaraj oille
sijoittuvat toiminnot tarkoituksenmukaisiksi ja edistää kuntien välistä
yhteistyötä. Suunnittelun päätavoitteeksi on kirjattu taloudellinen yhdys
kuntarakenne fyysistä rakennetta eheyttämällä ja kehittämällä palvelu- j a
työpaikka-alueita samanaikaisesti muiden taaj amatoimintojen kanssa.
Joensuun kaupunkiseu dun maankäytön p ainopiste on seudullisen
virkistysverkoston suunnittelussa sekä soranoton j a pohj avesien suojele
misen yhteensovittamisessa. (Pohjois-Karjalan liitto 1 993 , 3 2 ; 1 996, 2324.)
Joensuun seutukaavan tarkistamisen yhteydessä kuntien yhteistyö jäi
haastateltujen mielestä melko pinnalliseksi, sillä laatimisvaiheen kuulemi
sessa kukin kunta esitteli omat suunnitelmansa, eikä keskustelua käyty
muista vaihtoehdoista . Kunnat varoivat antamasta julkisuuteen lausunto
ja toistensa aluevarauksista, mitä haastatellut pitivät herrasmiesmäisenä
tekona yhteistyön jatkumisen puolesta. Virkamieshaastatteluissa tuli esille
kuitenkin selkeitä näkemyseroja kestävästä maankäytöstä kuntien raj a-alu
eilla , jossa sij aitsevat seudun kannalta tärkeät pohj avesi- j a soranottoalueet
sekä halutut rakennuspaikat. Haastattelujen perusteella eniten ristiriitoj a
tuntui olevan Joensuun j a Kontiolahden raj alla, sillä molemmat suuntaa
vat toimintojaan kyseiselle alueelle. Joensuussa haastateltujen virkamies
ten mielestä kaupungilla oli selkeä tarve muuttaa puistoalueita asuntora
kentamiselle, koska Kontiolahtikin lisää samalla suunnalla pientaloasutusta .
He arvioivat Kontiolahden aluevarauksia Lehmossa ylimitoitetuiksi ja ko
rostivat yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tarvetta. Kontiolahdessa haas
tatellut virkamiehen ihmettelivät Joensuun kaupungin halua hillitä oma-
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kotitalojen rakentamista naapurikunnissa , kun samalla se varaa alueita
rakentamiselle virkistysalueeksi merkityiltä rannoilta ja puistoista .
Seutukaavan tarkistuksella on reagoitu tilanteen muuttumiseen kaupun
kiseudulla, mutta samalla se on merkinnyt luopumista seudullisesti hyväk
sytyistä kehittämistavoitteista. Näin syntyy väistämättä tietyille alueille risti
paineita vesihuollon, virkistyskäytön ja soranoton suhteen. Myös tavoitteet
rantojen säilyttämisestä rakentamattomina virkistyskäyttöä varten joutuvat
uudelleenarvioinnin kohteeksi. Liperin ja Kontiolahden kunnat ovat lausun
noissaan ehdottaneet tulevan maakuntakaavan tavoitteiksi rantojen tehok
kaamman hyödyntämisen pysyvää asutusta varten (Karjalainen 2 5 . 8 . 1 99 8 ;
22. 9 . 1 998) . Suunnittelutavoitteiden ja -käytäntöjen ristiriitojen ratkaisemi
seen ei näytä löytyvän riittävästi yhteistyöhaluj a , j os kyseessä on kuntien
välinen kilpailu seudun asukkaista .
Seutukaava on koettu usein voimattomaksi kaupunkiseudun yhdyskun
tarakenteen ohj aamisessa. Tulevaisuudessa kehitystä voitaneen ohj ata p a
remmin kuntien yhteisellä yleiskaavalla , j oka sisältyy maankäyttö- ja
rakennuslakiin uutena kaavamuotona. Tosin ennenkin kuntien on ollut
mahdollista laatia yleiskaavatasoisia suunnitelmia tarpeen niin vaatiessa.
Ensimmäinen Joensuun ja sen ympäristön yleiskaavatasoinen suunnitelma
valmistui vuonna 1 968. Suunnitelmaa ei koskaan hyväksytty virallisesti
monikunnallisuutensa vuoksi, mutta se toimi kuitenkin epävirallisesti
maankäyttöä ohj aavana ja oli lähtökohtana myöhemmin kunnissa laadituille
yleiskaavallisille suunnitelmille (Yleiskaavallinen yhteistyö 1 984 , 3 7) .
Viime vuosina Joensuun seudullakin on keskusteltu kuntien yhteisen
yleiskaavan laatimistarpeesta ja yhdyskuntarakenteellisen selvityksen te
kemisestä , missä kaupungin ja ympäristökuntien näkemykset ovat poi
kenneet selvästi toisistaan. Joensuun kaupungin haastatellut virkamiehet
korostivat seudun yhdyskuntarakenteellisen selvityksen tärkeyttä kestä
vän kehityksen toteutumisessa ja taloudellisten voimavaroj en tehokkaassa
kohdentamisessa. Ympäristökuntien haastatellut virkamiehet epäilivät, että
puhtaasti taloudellisena laskelmana selvityksellä pyritään osoittamaan haja
asutus epäedulliseksi. Kaupungin ja ympäristökuntien näkemyserot ovat
vähitellen kaventuneet suuremmilla kaupunkiseuduilla. Esimerkiksi Ou
lun seudulla on tehty yhdyskuntarakenneanalyysi palvelemaan seutu
suunnittelua, seudullisen asunto-ohjelman ja työpaikkarakenneselvityksen
laadintaa sekä taloudellisen, toimivan ja kestävän kehityksen mukaisen
kaupunkiseudun kehittämistä (Turunen ym . 1 995 , 3) . Lahden seudulla
yhteistyössä on edetty hiukan pidemmälle ja siellä on laadittu kaupunki
seudun yleiskaavan rakennemalli, jonka tavoitteena on ollut löytää synergiaa
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j a säästöj ä yhdyskuntarakentamisessa sekä palvelutuotannossa seutuj en
välisen kilpailuedun saavuttamiseksi (Lahden kaupunkiseudun yleiskaa
vatyöryhmä 1 993) . Ympäristökunnissa haastateltujen mielestä kaupunki
seudun kuntien yhteinen yleiskaava on erittäin ongelmallinen poliittisen
päätöksenteon näkökulmasta, koska siinä pitäisi sopia aluevarausten
ylimitoituksista luopumisesta. Joensuun kaupungin haastatellut virkamie
het eivät usko yhteistyön maankäytön suunnittelussa lähtevän vapaaehtoi
sesti liikkeelle , j oten he toivoivat valtiovallan taholta pieniä p akko
toimenpiteitä.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna seudullinen asuntotoimen yhteistyö on
kehittynyt pisimmälle Joensuun ja Jyväskylän seuduilla. Vuonna 1 996 Joen
suun seudulle laadittiin kuntien yhteinen asunto-ohj elma (ks . Heiskanen
1 996) , joka käynnistyi kunnolla vasta parin vuoden viiveellä seudullisen
asuntolainoituskokeilun muodossa . Seu dullisen asunto-ohj elman on us
kottu avaavan mahdollisuuksia ohj ata seudun asuntolainoitus yhdyskunta
rakenteellisesti tarkoituksenmukaisille alueille j a ratkaista aravavuokra
asumiseen liittyviä ongelmia, kuten vuokrien nousua, peruskorj austa j a
asuinalueiden eriarvoistumista (Tiainen 1 99 5 , 3 0-3 1 ) . Kuntayhteistyön
tavoitteiksi asuntotoimessa on mainittu muun muassa kestävä kehitys j a
yhdyskuntarakenteen taloudellisuus , palvelujen j a seudun kilpailukyvyn
parantaminen, seudullinen yhteisesiintyminen j a asuntoyhteistyön kytke
minen maankäytön suunnitteluun ja seudun yleisiin kehittämistavoitteisiin.
Asunto-ohj elmassa määritellään seudullisen asuntotuotannon raamit lähi
vuosille, j ota voidaan hyödyntää myös kuntien tonttitarj onnassa ja suun
nittelussa. Kuntien kaavoittaessa uusia asuinalueita tulisi huomioida kun
kin kunnan mahdollinen osuus seudun kasvupotentiaalista. Kunnat voi
vat vuokra-asuntopolitiikallaan vaikuttaa väestömääriin suotuisasti, estää
seudulta poismuuttoa ja pitää seudun muuttotaseen positiivisena. (Heis
kanen 1 99 6 , 2-5 . )
Seu dullisen asunto-ohj elman laatiminen edustaisi p arhaimmillaan
ekomodernin suunnittelun käytäntöjä, j os vielä kuntien eri hallinnonalat
saataisiin sitoutumaan siihen. Seudullisen asunto-ohjelmoinnin liittämi
nen kuntien maankäytön suunnitteluun ja osaksi kestävän kehityksen
periaatteita näyttäisi käytännössä jäävän diskursiiviselle tasolle, sillä Joen
suun kaupunkiseudulla haastatellut kaavoitus- ja ympäristöasioita hoita
vat virkamiehet eivät olleet juurikaan tekemisissä asunto-ohjelman laati
j oiden kanssa. Lisäksi j ulkisesti tuetulla asuntotuotannolla ei käytännössä
tunnu olevan niin suurta merkitystä ympäristökunnissa kuin kaupungis
sa . Esimerkiksi Kontiolahdessa haastatellut sanoivat kunnan tietoisesti
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suuntautuvan omakotitaloasumiseen ja vuokratalojen rakentaminen tapah
tuu pitkälti yritystoiminnan siivittämänä . Liperissä haastatellut pitivät kun
tansa vuokra-asuntotuotantoa taas niin hyvin hoidettuna, ettei se välttä
mättä tarvitse edunvalvontaa seudullisen asunto-ohjelmoinnin kautta .
Kaupungin haastatellut virkamiehet kritisoivat asunto-ohj elmaa siitä , että
toistaiseksi kuntien omat näkemykset on vain yhdistetty. He toivoivat val
tiovallan selkeämpää osallistumista yhteistyöhön siten, että se asuntotuo
tannon ja liikenteen rahoittajana asettaisi ehdoksi kuntien yhteisen yleis
kaavan ja yhteiset liikennesuunnitelmat.
Sen sij aan Joensuun uuden automarketin rakentamista pidettiin valtio
vallankin taholla seudullisena kysymyksenä , j ohon ympäristökuntien toi
vottiin ottavan kantaa . Julkisuudessa uutta markettia vastusti vain Liperi,
kun muut kunnat halusivat pidättäytyä lausunnoista seutuyhteistyön vuok
si. Nyt Joensuusta länteen johtavan valtatien varteen sijoittuva suurmyymälä
nähdään Liperissäkin kuntalaisille, etenkin Joensuussa työssäkäyville , erit
täin hyödyllisenä. Liperin haastatellut virkamiehet uskoivat, että myös Ylä
myllyn entisen varuskunta-alueen kehittäminen asuinalueena saa uutta
voimaa automarketista. Muiden ympäristökuntien haastatellut virkamie
het totesivat Joensuun ensimmäisen automarketin aiheuttaneen suurim
mat haitat kuntien kauppapalveluille, joten enää ei oltu niin huolestunei
ta, vaikka tasavertaisuuden nimissä j okaisen Joensuusta lähtevän valtatien
varrella olisi oma markettinsa. Automarket-keskustelun arkaluontoisuutta
ilmentää kuitenkin se, että haastatellut virkamiehet toivat eri näkökulmia
esille selvitysten tukemana, eikä selvää kantaa asiaan loppujen lopuksi
uskallettu ottaa . Tosin ympäristöasioista vastaavat virkamiehet esittivät
rohkeammin kritiikkiä suurmyymälöitä vastaan.
Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa suurmyymälöiden sij oittumista
halutaan ohj ata nykyistä tehokkaammin siten, että niiden rakentaminen
keskusta-alueen ulkopuolelle olisi mahdollista vain, j os alue on asema
kaavassa osoitettu kyseiseen tarkoitukseen. Myös kaavojen sisältövaatimuk
sissa korostetaan palveluj en saatavuutta ja yhdyskuntarakenteellisia kysy
myksiä . (Haapanala 1 99 8 ; Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 999; Villikka
1 998.) Joensuun automarketin vastustajat yrittivät vedota edellä mainit
tuihin seikkoihin, mutta tuolloin laki ei ollut vielä voimassa .
Maakuntalehti Karjalaisen kirjoittelun voidaan katsoa keskittyneen tar
kastelemaan Joensuun kaupungin ja Keskon näkemyseroj a ympäristömi
nisteriön kanssa , missä korostuivat kestävän kehityksen ja seudullisuuden
käsitteelliset erot. Ympäristöministeriölle tehtyjen valitusten mukaan auto
marketin rakentaminen ei ole kestävää kehitystä, koska se lisää liikennet1 73

tä , haj ottaa kaupunkirakennetta ja näivettää kaupunkikeskustaa. Valituk
sista kävi ilmi, että joensuun kaupunki ei ole myöskään tiedottanut hank
keesta riittävästi, j olloin kansalaiskeskustelu on j äänyt puutteelliseksi. (Kar
j alainen 1 7 . 7. 1 996.) Kaupan keskusliikkeen edustajien mielestä automarket
on ympäristöllisesti kestävä vaihtoehto sij oittuessaan ennestäänkin
vilkasliikenteiselle alueelle ja tarjoten palveluj a kasvavalle asuinalueelle
(Karj alainen 3 1 . 1 0 . 1 996) . Ympäristöministeriö hylkäsi automarket-kaa
van väärän rakennuspaikan ja seudun edun vuoksi, mutta kaupungin ta
holta päätöstä pidettiin ristiriitaisena kunnallisen päätäntävallan kunnioi
tuksen kanssa ja vahvasti puoluepoliittisena . Kaupungin mukaan auto
marketit ovat joensuun seudulle etu , sillä ne vaikuttavat ympäristökuntien
raj ataaj amien nopeaan kehittymiseen. (Karj alainen 1 . 3 . 1 9 9 7 ; 2 .4 . 1 9 97.)
Lopulta KHO ratkaisi kiistan Keskon j a joensuun kaupungin eduksi .
Edellä kuvatut nelj ä esimerkkiä osoittavat, miten tärkeää kuntien yh
teistyön onnistumiselle on yhtäläinen näkemys seudullisista kysymyksistä
ja yhteistyökohteista. Haastatellut virkamiehet pitivät ongelmana niitä
kuntia, joilla ei ole samoj a intressejä, eikä halua kehittää joensuun seutua.
Maankäytön suunnitteluyhteistyön ongelmana on myös se , että kaupunki
näkee seudun luonnollisena yhteistyöalueena, mutta ympäristökunnissa
se koetaan hankalaksi kaupungin ja maalaiskuntien erilaisten lähtökoh
tien ja tarpeiden vuoksi. joensuun ympäristökunnissa haastatellut kokivat
yhteistyön sujuvan paremmin maalaiskuntien kesken kuin kaupungin
kanssa . Yleensä yhteistyöhön hakeutuvat kunnat ovat vahvuuksiltaan aika
samanlaisia , mutta toisaalta kuntien välisen yhteistyön syntymiselle par
haimmat edellytykset ovat kaupunkiseuduilla, joissa on yksi asemaltaan
selkeä keskus ja vahvuuksiltaan erilaisia ympäristökuntia (Haveri &
Majoinen 1 99 7 , 74-75) .
Ongelmien j a konfliktien kiertäminen ilmenee usein äärimmäisenä
varovaisuutena seutuyhteistyöhön liittyviss ä asioissa, kuten asunto
markkinoiden valikoitavuudessa ja kustannusten kohdentumisessa seu
dulla (Haveri & Majoinen 1 99 7 , 1 04) . Vaikka haastateltujen mielestä jo
ensuun ja sen ympäristökuntien alueella on selkeä tarve tarkastella asun
totuotannon , palvelujen ja työpaikkojen kohdentumista sekä infrastruk
tuurin valmiuksia yhteistyössä , kunnat varovat ottamasta julkisesti kantaa
muihin kuin kuntarajalle sijoittuviin hankkeisiin.
Henkilöjännitteiden osuudesta seudullisen yhteistyön ongelmiin ei ku
kaan haastatelluista virkamiehistä "osannut" sanoa mitään, vaikka toisaal
ta he arvelivat yhteistyön onnistumisen riippuvan myös henkilösuhteista.
Haastatellut sanoivat alemmalla virkamiestasolla yhteistyön toimivan suh1 74

teellisen hyvin j a siirsivät ongelman ytimen kunnanj ohtotasolle j a toisaal
ta luottamusmiestasolle. Seudun kunnanj ohtajien ja luottamusmiesten
välisten j ännitteiden taustalla on ennen kaikkea luottamuspula. Haastatel
lut uskoivat, että jos yhteistyö poliittisella tasolla käynnistyy, alemmalla
virkamiestasolla se on helppo viedä eteenpäin.
Puheet kuntaliitoksista j a niiden tarpeellisuudesta ovat usein varjostaneet
seutuyhteistyötä . Joensuun kaupunkiseudulla liitospaineiden sanotaan
olleen muita kaupunkiseutuj a vähäisempiä, mistä on ollut etua seudullisten
suhteiden kehittämiselle (Hirvonen 1 998, 43) . Maakuntalehti Karj alaises
sa kerrottiin, että Joensuu ei ole innostunut liitosselvityksistä j a liitoksesta
kaupungille aiheutuisi todennäköisesti haittaa, koska kaupunkipoliittisia
tukia on vaikeampi saada laaj alle ja harvaanasutulle kaupungille (Karj alai
nen 19 . 1 . 1 999) . Kaikesta huolimatta ympäristökuntien haastatellut virka
miehet epäilivät "isoveljen ääntä" käyttävällä Joensuulla olevan omia val
tapyrkimyksiä, halu laaj entua j a kontrolloida ympäristökuntien rakenta
mista sekä kaavoittamista. Heidän mukaan kuntaliitoshankkeet ovat ol
leet kaupungin vauhdittamia, niissä on käytetty jo sovittuj a yhteistyö
kuvioita lyömäaseina ja ne ovat kohdistuneet kaupungin rajalla sijaitse
viin maalaiskuntien parhaimpiin taaj amiin ja teollisuusalueisiin. Joensuun
haastatellut virkamiehet halusivat hälventää epäluuloja korostamalla, ettei
oleellista ole kuntaraj an sijainti, vaan palveluj en tarjoaminen kuntalaisille
ja siitä seuraavien kustannusten j akaminen tasapuolisesti.
Yhteistyötä estävät eturistiriidat taloudellisista arvoista. Jännitteiltä ei
voida välttyä, kun jokainen kunta syyllistyy kilpailemaan hyvistä veron
maksajista ja samoista yrityksistä sekä työpaikoista . Kaikki päällekkäiset
ratkaisut osoittavat , että kunnat eivät pysty sopimaan työnj aosta tai roo
leista seudun kehittämisessä. Vaikka Joensuussa painopiste on kerrostalo
j a rivitalorakentamisessa, omakotitalorakentajiakaan ei haluta menettää
naapurikuntiin. N aapurikunnissa taas rakennetaan kuntaraj alle j a palve
luj a suunnitellaan vasta j älkikäteen, jolloin ne haetaan kaupungista.
Seutukunta koostuu löyhästi toisiinsa sidoksissa olevista organisaati
oista ja ihmisistä, joten perinteisillä organisaatiokaavioilla tai päätöksen
tekoteorioilla ei ole palj onkaan annettavana seudulliselle johtamiselle. Seu
dullisen yhteistyön j ohtamisen ytimenä on neuvotteluin saatu valta , yhtei
sen edun etsiminen j a verkostoj en kautta tap ahtuva vaiku ttaminen .
Seudullinen aj attelu- ja toimintatapa syntyy yhteisten kokemusten kautta,
erilaisten proj ektien yhteydessä ja miettimällä yhteisiä vahvuuksia ja heik
kouksia sekä uhkien ja mahdollisuuksien kenttää . Yhteistyön mahdolli-
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suutena on kääntää seudun sisäinen kilpailu seudulliseksi eduksi. (Haveri
& Maj oinen 1 99 7 , 22 , 1 04- 1 05 . )

Ekologisuus jäte- ja vesihuollon yhteistyössä
Joensuun kaupunkiseudulla j äte- j a vesihuollon kuntayhteistyö on eden
nyt vähitellen verkostoj en yhdistämisen myötä. Kontiolahden ja Joensuun
välillä on vastavuoroisuutta, koska Kontiolahden j ätevedet ohj ataan kau
punkiin puhdistettavaksi ja kaupunki ottaa valtaosan tarvitsemastaan puh
taasta vedestä Kontiolahden vedenottamoilta. Liperin ja Joensuun viemä
ri- ja vesij ohtoverkostoj a ei ole yhdistetty, joten yhteistyötäkään kuntien
kesken ei ole. Tosin Liperissä jätevesien käsittelyä keskitetään parhaillaan
Ylämyllylle , j osta ne mahdollisesti myöhemmin ohj a taan Joensuun
j ätevedenpuhdistamolle . Pyhäselän kunnan j ätevedet puhdistetaan kau
pungissa ja vesij ohtoverkostoj akin on yhdistetty kaupungin raj alla, mutta
vettä ei osteta kaupungilta taloudellisista syistä. Vuonna 1 9 95 kaupungin
asukasmäärästä vain pari prosenttia oli liittymättä viemäri- ja vesij ohto
verkostoihin, mutta esimerkiksi Liperin ja Kontiolahden asukasmääristä
yli puolet ei ollut viemäriverkostojen piirissä (Kärkkäinen 1 9 9 7 , 1 2 , 1 4) .
Joensuun kaupunkiseudulla parhaat pohjavesialueet sij aitsevat ympä
ristökuntien p uolella, minne kohdistuu myös rakentamisen paineita ,
virkistyskäyttö ä j a soranottoa . Vesihuollon kehittämistavoitteiden
toteutumiseksi kuntien välinen yhteistyö on tärkeää . Ensinnäkin vesi
laitosten ja vesijohtoverkostoj en tulisi voida ottaa vettä vähintään kahdel
ta eri pohjavesialueella sijaitsevalta vedenottamolta ja toiseksi verkostoja
yhdistämällä naapuriverkosto toimii vedenjakelun varaj ärj estelmänä (Kärk
käinen 1 9 9 7 , 1 9-20) .
J ätevesien käsittelyssä on ollut suuntauksena alueen tai seudun j äteve
sien j ohtaminen yhdelle j ätevedenpuhdistamolle. Keskittämisellä pyritään
suurempiin j a puhdistustulokseltaan tehokkaampiin sekä yksikkö
kustannuksiltaan edullisempiin laitoksiin. Haja-asutuksen j ätevesikuor
mitus on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana lisääntymään
päin muun muassa loma-asuntojen rakentamisen ja niiden ympärivuoti
sen käytön lisääntyessä. Vesij ohtoverkoston laaj eneminen on j ohtanut osal
taan myös vedenkäytön lisääntymiseen ja siten kuormituksen kasvuun .
(Kärkkäinen 1 99 7 , 2 5 . )
Maakuntalehti Karjalaisen kirj oituksissa vuosina 1 996-98 Pohj ois-Kar
j alan vesihuollon tilannetta kuvataan erinomaiseksi, eikä tarkasteluvuosilta
löydy juurikaan veden pilaantumista koskevia j uttuj a . Veden hankintaan
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ja veden jälkikäsittelyyn arvioidaan tulevina vuosina tarvittavan entistä
vähemmän rahaa (Karjalainen 23 .4 . 1 997) . Runsaista vesivaroista huoli
matta ihmisiä kannustetaan säästävään vedenkulutukseen, mutta ihmis
ten käyttämien vesivirtoj en ohj aamisessa ilmenee kuitenkin ristiriitoj a .
Veden säästämisen tulisi näkyä kuluttaj an kukkarossa, mutta käytännössä
vesilaitosten veden myynnin pieneneminen usein sitä vastoin lisää vesi
kuution hintaa . Kustannuspuolella ei synny vastaavaa alenemista ja syn
tyy j opa lisäkuluj a aiheuttavia pulmia , kuten virtauman vähetessä lisään
tyvät sakkaumat j a j äätymisvaara. (Karj alainen 8 . 1 0 . 1 99 7 .) Edellä kuva
tussa tilanteessa ekologia ja ekonomia eivät kulj e käsikädessä eli ekologi
sen modernisaation idea jää toteutumatta.
Vuoden 1 997 alusta lähtien joensuun seudulla on toiminut yhdeksän
kunnan yhteinen j ätehuoltoyhtiö , j ota pidetään varsinaisena ympäristö
tekona . joensuun kaupunki on luovuttanut Kontiosuon kaatopaikan yhti
ölle ja muut kunnat omat j ätteiden keräilypisteensä. J ätehuoltoyhtiön ta
voitteena ei ole tuottaa rahaa kunnille, vaan se toimii omakustannus
periaatteella. Yhtiö käsittelee 1 20 000 asukkaan talousj ätteet, mutta kulj e
tuksen j ärj estäminen on kuntien vastuulla . Seutuyhteistyön myötä enem
män tai vähemmän järj estelmällisesti hoidettuj a kaatopaikkoj a on voitu
sulkea ja siirtyä keskitettyyn ja systemaattiseen jätehuoltoon. Viime aikoi
na on keskusteltu joensuun seu dun yhteistyöryhmän eli ]yty-kuntien
erityiskaatopaikan sij oittamisesta Kontiolahden Kyyrönsuolle, kaupungin
raj an läheisyyteen. Kontiolahden kunta on suhtautunut selvityksiin myön
teisesti , j o ten kuntatasolla hanke ei törmänne suurempiin ympäristö
konflikteihin, mutta paikalliset asukkaat tuonevat keskusteluun oman
näkö kulmansa .
Vaikka joensuun seudulla kuntayhteistyö jätehuollon osalta on lähte
nyt hyvin liikkeelle, maakuntalehdessä oli tarkasteluvuosina melko palj on
kirjoituksia keskitetyn j ätehuollon ongelmista. Lehden mukaan jopa kol
mannes lääninoikeuteen tulleista valituksista koski j ärj estettyyn j ä te
kuljetukseen liittymistä (Karjalainen 29. 1 0 . 1 99 7) . Eniten julkisuutta on
saanut Liperin kunta, jossa etenkin kesämökin omistajat ovat kritisoineet
loma-asuntoj en liittämistä j ärjestetyn j ätekuljetuksen piiriin. Myös Pyhä
selän kunta on hiljattain siirtynyt vastaavanlaiseen systeemiin, mikä on
j ohtanut runsaisiin vapau tushakemuksiin ja j atkovalituksiin läänin
oikeuteen. Pyhäselässä vapautuksen voi kuitenkin saada , j os taloudessa
on vain yksi vakituinen asukas ja jätteet käsitellään itse hyväksytyllä taval
la tai kyse on autottomasta ja kaukana keräyspisteestä olevasta pien
taloudesta (Karjalainen 2 7 .5 . 1 998) . Muut lehtiartikkelit keskitetyn jäte1 77

huollon ongelmista liittyivät luvattomiin kaatopaikkoihin, roskaamiseen
ja Kontiosuon kaatop aikan haittaeläimiin.
Joensuun kaupunkiseudulla haastatellut virkamiehet pitivät j äte- ja vesi
huollon keskittämistä ja siihen liittyvää yhteistyötä pääosiltaan hyvänä ,
mutta talousj ätteen kulj ettamista kymmenien kilometrien päästä keskelle
kaupunkia ei nähty kaikilta osin mielekkäänä . Ympäristökunnissa keski
tetty j ätehuolto lisää lähes poikkeuksetta kuljetusmatkoja kaatopaikalle ja
luvattomien kaatopaikkoj en muodostumista, mutta toisaalta kunnilla ei
ole varaa ylläpitää omia kaatopaikkoj a tiukkoj en ympäristövaatimusten
mukaisina . Ympäristökunnissa haastatellut kokivat yhdistetyt vesi- ja
viemäriverkostot toimivina ja ympäristön kannalta järkevinä ratkaisuina ,
mutta jossain määrin kaupungin ohjauksen lisääntymisenä, muun muassa
sen määräämien vesi- ja j ätemaksuj en vuoksi . Keskitettyjen systeemien j a
laajojen verkostoj en yhdistämisen vaarana o n myös se, että asutus laaje
nee entisestään hajottaen seudun yhdyskuntarakennetta.

Yhteistyön merkitys ekologisen modernisaation
kapasiteetille
Kestävä kehitys on juurtunut osaksi ekomoderneja suunnitteludiskurssej a ,
mutta harvassa kunnassa o n mietitty tarkemmin käsitteen sisältöä suh
teessa oman kunnan maankäytön ratkaisuihin. Selkeät strategiat kestävän
kehityksen edistämiseksi puuttuvat useimmista kunnista . Kestävä kehitys
on kuitenkin käyttökelpoinen käsite , j oka on synnyttänyt keskustelua ih
misen toiminnan vaikutuksista ympäristön tilaan ja yhdyskuntasuunnit
telun sekä -politiikan keinoista ohj ata kehitystä ekologisempaan suuntaan.
Kunnilla on erilaiset resurssit harj oittaa ympäristöpolitiikkaa, käsitellä
ympäristökysymyksiä j a toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita maan
käytön suunnittelussa. Kyse on ekologisen modernisaation kapasiteetista
eli kunnan taloudellisista , innovatiivisista, kommunikatiivisista ja strate
gisista valmiuksista vastata yhdyskuntasuunnittelun uusiin haasteisiin. Uusi
maankäyttö- ja rakennuslaki lisää kuntien vap autta mutta myös vastuuta
maankäytön suunnittelussa. Ekologinen muutoskyky riippuu paljolti sii
tä, miten kunnissa osataan yhdistää voimavarat ja toimia yhteistyössä eri
toimij oiden , hallinnonalojen sekä muiden seutukuntien kanssa . Ekologi
sen modernisaation eri ulottuvuuksien yhteinen nimittäjä on yhteistyö ,
joka ei tarkoita yksiselitteisesti toimintojen keskittämistä ja yhdistämistä
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yhteen ja samaan paikkaan , vaan ennemminkin uudenlaista työn ja resurs
sien jakoa .
Tilanne on nykyisin ristiriitainen siten, että valtiovalta säätää lisää lake
j a ja siirtää kunnille enemmän tehtäviä, mutta samanaikaisesti kunnat j ou
tuvat taloudellisessa ahdingossa vähentämään resurssej aan. Kestävän ke
hityksen vaatimukset kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdol
lisuuksien lisäämisestä suunnittelussa, ympäristövaikutusten arvioinnista
ja suunnitelmien toteuttamisen seurannasta edellyttävät kunnilta nykyistä
enemmän taloudellisia, henkilö- ja aikaresursseja. Yhteistyöllä kunnat voivat
lisätä talou dellista kapasiteettiaan , säästöj ä ja tehokkuutta. Yhteistyö
muotoina ovat esimerkiksi yhteiset viranhaltij at, yhdessä tehdyt selvityk
set ja yhteissuunnittelu .
Ekologisen modernisaation strateginen kapasiteetti liittyy läheisesti yh
teistyöhön . Pitkän aikavälin ympäristöpoliittisten ja maankäytöllisten
strategioiden luominen ei ole helppoa taloudellisten vaatimusten ristipai
neessa. Strategiset suunnitelmat edellyttävät yhteisymmärrystä seudun
kehittämistavoitteista j a niiden toteuttamistavoista. Kaupunkiseudulla
kuntien keskinäinen kilpailu ohj aa ekologisuuden tulkintoj a ja käytäntöjä,
joten seudullisesti kestävän kehityksen strategiaa on vaikea rakentaa.
Kommunikatiivista kapasiteettia tarvitaan lisää sekä yksittäisen kunnan
toiminnassa että kaupunkiseudun tasolla. Yhteistyön onnistuminen on
paljolti kiinni myös henkilösuhteista, yhdyskuntapoliittisista ja seudullisista
jännitteistä. Esimerkiksi maankäytön suunnittelussa kontaktit muihin ovat
usein lainsäädännön kautta määrittyneitä ja siksi yhteistyön luovuus ja
innovatiivisuus saattavat kärsiä. Kommunikatiiviset suunnittelukäytännöt
on j ossain määrin koettu tehottomiksi, aikaa ja rahaa vieviksi , mutta yh
distettynä laajaan yhteistyöhön lopputuloksena voikin olla säästöj ä .
Teknisiä, taloudellisia j a sosiaalisia innovaatiota kaivataan niin j äte
huoltoon kuin asuntotuotantoonkin ekologisten tavoitteiden turvaamiseksi.
Myös kaupunkiseudun liikennevirtoj en ohj aaminen ja etenkin ihmisten
elämäntapoihin vaiku ttaminen edellyttävät innovatiivisia ratkaisuj a .
Ekologisuudessa on kyse myös imagotekijöistä , joiden kehittelyssä tarvi
taan uusia ideoita ja intressiryhmiä. Seutuyhteistyöllä voidaan lisätä eko
logisen modernisaation edellyttämää innovatiivista kapasiteettia .
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Anne V irtanen
KAUPUNGIN SUUNNITELTU JA ELETTY
EKOLO GISUUS
arkastelen kaupunkien ekologiseen modernisaatioon keskeisesti vai

T kuttavan kahden toimijatahon, suunnittelun ja asukkaiden, ympäristö

tulkintoja ja toimintatapoj en ekologisuutta. Siten löydetään olosuhteita,
j oissa j a j oiden kautta kaupungin ekologisoituminen voi toteutua . Samalla
nähdään, missä määrin ja millaisina tulkintoina ekologista uudistusta on
jo tapahtunut. Käytän ekologisen modernisaation käsitettä laaj asti viittaa
maan yhteiskuntakehityksen linj aan, j ohon sisältyy ekoteknologisten
innovaatioiden ja institutionaalisen muutoksen ohella sosio-kulttuurinen
ulottuvuus . Painotan kirj oituksessani tiivistämisen kysymystä , sillä tiivis
kaupunkirakenne on useasti saanut haj autunutta yhdyskuntarakennetta
vankemman sij an ekologisen kaupungin pohdinnoissa . Keskeinen aj atuk
seni on etsiä, mitä sisältöä tiiviys saa suunnittelukäytännöissä ja toisaalta
arkielämän merkityksinä ja miten se yhdistyy ekologisoitumisen teemaan.
Kirjoitukseni empiirisinä kohteina ovat Turun kaupunkisuunnittelu yleis
kaavoj en ja kaupungin kehittämistavoitteiden tarkasteluna sekä turkulais
ten eletyt ekologisuudet vuonna 1 997 tehtyjen kyselyj en (n 786, vastaus
prosentti 49) ja haastattelujen (n 23) kautta. Koko kaupungin kattavilla
suunnittelu dokumenteilla pyrin arvioimaan ekologisoitumisen astetta
kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea kaupunkirakenteellisiin tekij öihin.
Asukaskyselyillä tarkastelen liikkumista kaupungissa , ja haastattelujen
avulla pyrin ymmärtämään elämäntapojen ekologisoitumisen esteitä j a
mahdollisuuksia sekä tiiviyden elettyä merkitystä . Asukaskyselyt j a -haas
tattelu t on tehty Turun nelj ällä kau punkikeskustan u lkopu olisella
kerrostaloalueella . Tutkimusalueet Vasaramäki , Uittamo , Varissuo j a Ma
j akkaranta ovat eri aikoina rakentuneet j a nii den suunnitteluidea ,
rakentamistapa samoin kuin alueellinen sij oittuminen ja paikkoj en luon
ne ovat erityyppiset . Yhteistä alueille on esikaupunkimaisuus, sijainti ruutu=

=
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kaavakaupungin ulkopuolella ja kerrostalovaltaisuus (ks . tarkemmin Vir
tanen 2000, 43-44 ; 68- 79) .
Lähestyn empiiristä aineistoa käsittelemällä eri lähteitä diskursiivisina
esittämisen tapoina, jotka pohj autuvat j aettuun todellisuuteen samanai
kaisesti kun ne luovat kaupunkia ja sen kestävyyden kriteerejä. Toisin sa
noen lähtökohtana on, että suunnitteludokumentit samoin kuin kyselyjen
sanat ja haastattelupuheet välittävät tietoa kaupungin toimijoiden keskuu
dessa vallitsevista ekologisista näkökulmista samalla kun niillä rakenne
taan kaupungin ekologista tilaa.

Ekologisen kaupungin tuottaminen
Kaupungin ekologisen uudistamisen tavoitteena on tuottaa ekologinen
kaupunki eli luoda kompromissi luonnon ja urbaanin välille. Ekologinen
eli ympäristöllisesti kestävä kaupunki ei ole vielä olemassa olevaa todelli
suutta vaan eräs kaupunkisuunnittelun ideaali, tavoiteltava asia. Ekologisen
kaupungin tavoitteita p aikannetaan tarkastelemalla , miten kaupunkeja
suunnitellaan ja rakennetaan eli tuotetaan diskursiivisesti ja materiaalisesti.
Tähän soveltuu Lefebvren ( 1 99 1) kehittämä ja muun muassa Harveyn
( 1 989) , Sojan ( 1 996) ja Anderssonin ( 1 997) soveltama tilan tuottamisen
käsitteistö , joka on käyttökelpoinen analysoitaessa tilallisia toimintoja toi
siinsa vaikuttavina suhteina (Liggett 1995, 255). Käsitteistön avulla voidaan
selkiyttää, miten kaupunkeja rakennetaan ja kehitetään, miten niitä esitetään
sanallisesti ja kuvallisesti sekä miten kaupungeille luodaan symbolisia
merkityksiä .
Tilallisten käytäntöj en kokonaisuus koostuu materiaalisista tilallisista
käytännöistä , tilan esityksistä ja esittämisen tiloista (Harvey 1 989 , 22022 1 ; Lefebvre 1 99 1 , 3 8-39; Andersson 1 997 , 1 1 3) . Materiaalisilla tilallisilla
häytännöillä rakennetaan kaupungin fyysistä infrastruktuuria. Ekomodernit
innovaatiot ovat materiaalej a j a energiaa säästäviä ympäristöongelmia
ennaltaehkäiseviä toimintamuotoj a (Hajer 1 99 6 , 2 5 0 ; Gouldson & Mur
phy 1 996, 14) . Rakentamisen suuntaaminen soveltuville alueille , j ättei
den minimointi ja kierrätyssysteemien kehittäminen sekä saasteettomien
liikennejärjestelmien ja energiatehokkaiden asumisen yksikköj en raken
taminen ovat esimerkkej ä käytännöistä, joilla kaupunki uudistuu ekologi
sesti kestävämmäksi (esim . Breheny & Rookwood 1 993 ; Maij ala 1 99 5 ;
Koskiaho 1 997a; 1 997b) .
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Materiaalisilla tilallisilla käytännöillä kaupunkia voidaan kehittää sosio
kulttuurisesti kestävästi eli kaupunkia elävien tarpeiden ja toiveiden mu
kaisesti. Sosioekologisten uudistusten lähtökohtana on, että kaupunki ei
ole ainoastaan teknistä systeemiä ja luontoa hyödynnettävänä varantona
vaan myös elettyä elämyksellistä ympäristöä (Spaargaren & Mol 1 992 , 34 1 342 ; Hahn 1 994 , 1 8) . Ekologisen uudistuksen myötä kaupunki muuttuu
toisenlaiseksi elettäväksi ja koettavaksi ympäristöksi . Muuttunut kaupun
ki voidaan kokea hyvänä ja miellyttävänä, j olloin uudistukset tukevat sosio
kulttuurista kestävyyttä . Päinvastaisessa tilanteessa kaupunkiuudistuksen
hyväksyntä sitä arkiympäristönään pitävien keskuudessa on arvelutta
vampaa.
Tilan esityhset ovat materiaalisen maailman abstrahointia, ympäristön
kuvaamista kielellisin merkein. Ympäristöhavainnot j ärjestetään systemaat
tisiksi esityksiksi sosiaalistumisessa opituilla ja yhteiskunnassa hyväksytyillä
merkkijärjestelmillä (Harvey 1 989, 2 1 8 ; Soja 1 99 6 , 67) . Tilan esitykset
ovat olemassa olevien olosuhteiden ehdollistamia kuvauksia, j otka välittä
vät ja tuottavat kaupungin ekologista tilaa. Suunnitteludokumenteissa kau
pungin olosuhteita visualisoidaan sanallisesti, kartografisesti ja tilastolli
sesti . Ekologista tilaa voidaan esittää kaupunkirakenteen tiiviydellä ja
hajautuneisuudella, vesistöjen happamoitumisella, maaperän saastuneisuu
della , viheralueiden määrällä , biodiversiteetillä ja ekologisilla käytävillä .
Tilan esityksillä on roolinsa siinä, miten kaupungissa eletään ja miten se
koetaan . Ne antavat merkkinsä muun muassa kaupungin ekologisen tilan
ymmärrykseen . Halutessaan parantaa kaupungin kestävyyttä, asukkaat
voivat toimia esitettyj en ympäristöongelmien poistamiseksi oppimallaan
tavalla. Se, miten ekologisen kaupungin ja ympäristöystävällisen toimin
nan määrittelyt ja merkityksenannot tapahtuvat liittyvät tilan tuottami
seen esittämisen tiloina.
Esittämisen tilat ovat kaupungin ekologisessa uudistuksessa tärkeässä
asemassa , sillä niillä luodaan symbolisia merkityksiä sekä mahdollisuuk
sia ma teriaalisille tilallisille käytännöille (Harvey 19 89 , 2 1 9 ; Andersson
1 99 7 , 1 1 4) . Ekologisen kaupungin utopiat ja mallit ovat kuvitteellisia ide
oita , j oita voidaan tavoitella rakentamisratkaisuilla ja teknisillä uudistuk
silla. Esittämisen tilat vaikuttavat kaupungissa elämiseen, siellä toimimi
seen ja sen kokemiseen ja identifioimiseen . Ekologinen kaupunki voidaan
arvottaa asiaksi, j ohon toiminnoilla tulisi pyrkiä . Esittämisen tiloilla voi
daan viitata myös materiaalisiin rakennelmiin (Harvey 1 98 9 , 2 1 9) , j oista
ekokylinä mainostetut alueet ovat hyviä esimerkkejä. Myös koko kaupun-
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kia voidaan imagomarkkinoida ekologisena tuotteena (ks. Kortelainen &
Vepsäläinen tässä teoksessa) .
Ekologisen kaupungin tuottaminen tapahtuu materiaalisten tilallisten
käytäntöj en , tilan esitysten ja esittämisen tiloj en kokonaisuutena. Se, mi
ten j a miksi kaupunkia kehitetään ekologisemmaksi pohj autuu tietoon
olemassa olevista olosuhteista, j oita tilan esityksillä on kuvattu . Esittämi
sen tiloilla määritellään ekologisen kaupungin kriteerej ä , annetaan sille
symbolisia merkityksiä sekä luodaan materiaalisten käytäntöj en pohj a tu
levaisuuden suunnitelmina. Kestävän yhdyskuntarakenteen malleina esi
tetyt tiivis ja haj autunut vaihtoehto ovat saaneet puolestapuhuj ien j a
kritisoijien taholta merkityksiä , j oiden pohj alta kaupunkia voidaan pyrkiä
kehittämään kestäväksi . Tiiviin rakenteen uskotaan vähentävän liikenne
tarvetta ja energiankulutusta ja sitä myöten edelleen saastumista , kun haja
rakentamisen puolestaan nähdään antavan mahdollisuuksia omavaraistu
otannolle (esim. Breheny 1 99 5 ; Maij ala 1 99 5 ; jenks et. al. 1 996) . Haj au
tuneen kaupungin haittoj a ovat luonnonvaroj en väheneminen, saastumi
nen ja tilantarve, kuten laaj at alueelliset verkostot, kun tiiviissä rakentees
sa on puolestaan vaikeaa toteuttaa paikallisia kiertoj a ympäristön kanto
kykyä suuremman materiaalien ja energiankulutuksen vuoksi .
Kaupunkien ekologisoimisen astetta voidaan tarkastella kaupunkisuun
nittelun käytännöissä. Maankäytön kehitystä ohj aava yleiskaava ja sille
ehtonsa antavat kaupungin kehittämistavoitteet antavat ymmärrystä
suunnittelukäytäntöj en tavasta käsitellä ympäristökysymyksiä toimin
noissaan. Yleiskaava on kuntien maankäyttöä ja välillisesti myös muuta
kehitystä ohj aava väline, vaikka sen merkitys onkin viime vuosina vähen
tynyt poikkeusluvilla käynnistettyjen hankkeiden määrittäessä yhä enem
män kaupunkien muutosta. Yleiskaava ohjaa kaupungin rakentamista
materiaalisina tilallisina käytäntöinä, joilla tuotettuun todellisuuteen sen
laadinta puolestaan pohj autuu . Yleiskaavalla visioidaan kaupungin tule
vaisuuden maisemia, j oita perustellaan nykyisillä oloilla, niiden ongelma
kohdilla ja kehittämistavoitteilla.
Yleiskaavan tekstuaaliset ja kuvalliset esitykset ovat todellisuutta luo
via , mutta tämä luominen ei ole olemassa olevista olosuhteista irrallista j a
vapaata vaan kontekstisidonnaista toimintaa. Kontekstilla tarkoitetaan olo
suhteita, joilla on vaikutuksensa yleiskaavan laadintaan. Suunnittelukäytän
töihin vakiintuneet ja legitimoidut toimintatavat säätelevät institutionaa
lista toimintaa. Yleiskaavan yleiset muoto- ja sisältöperiaatteet on määritetty
lainsäädännöllä . Rakennuslaki ja -asetus sekä Ympäristöministeriön oh
jeet antavat yleiskaavalle ja sen laa dinnalle kriteerit (Lapintie 1 9 9 7 , 1 6) .
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Yleiskaavan tekoa määrittää kaavahierarkian ylempitasoinen seutukaava,
j onka korvaa vuoden 2 0 00 alusta lähtien maakuntakaava . Kuntien aikai
semmat yleiskaavat ovat konkreettisia esityksiä , jotka eivät useimmitenkaan
ole vaikuttamatta uuteen yleiskaavaan. Kaavan laadinnan perustana ovat
yhteiskunnalliset ja kaupungin nykyiset fyysiset olosuhteet ja kehittämis
tavoitteet. Ekologinen tietoisuus ja kestävän kehityksen legitimointi ovat
osa nykyisten yleiskaavoj en laatimisen kontekstia .
Yleiskaavaa voidaan tarkastella diskurssianalyysillä ja uuden retoriikan
tutkimusotteella (Lapintie 1 99 7 , 1 5) . Yleiskaavaa ei nähdä tällöin ainoas
taan kaupungin nykyisten ja tulevien olosuhteiden neutraalina j a objektii
visena kuvauksena vaan asiakirj ana, jolla tuotetaan ja perustellaan määrä
tynlaisia todellisuuksia (ks . Hajer 1 99 6 , 2 5 8 ; Lapintie 1 99 7 , 1 5- 1 6) . Yleis
kaavan tekstuaalisilla ja kuvallisilla esityksillä on deskriptiivisen eli kuvai
levan ja konstruoivan eli rakentavan luonteen ohella retorinen rooli. Niillä
pyritään näyttämään todeksi ja perustelemaan valittuja maankäytön rat
kaisuj a rationaalisuudella tai poliittisella, eettisellä tai lainsäädännöllisellä
välttämättömyydellä (Lapintie 1 9 9 7 , 1 6) . Esimerkiksi kestävän kehityk
sen periaatteella voidaan perustella kaupunkirakenteen tiivistämistä ja
kestävää kehitystä kaupungin kehittämisen linj ana puolestaan lainsäädän
töön ja eettisesti tuleviin sukupolviin vedoten.
Yleiskaava ja muut kaupunkisuunnittelun dokumentit samanaikaisesti
sekä luovat todellisuutta että sitoutuvat olemassa oleviin materiaalisiin j a
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Niiden kautta o n mahdollista löytää suun
nittelun ekologista kaupunkia eli nähdä, miten ekologinen diskurssi esit
täytyy kaupungin suunnittelukäytännöissä. Toisin sanoen voidaan arvioi
da, miten ekologisen kaupungin tuottaminen on otettu tavoitteeksi kau
pungin kehittämisessä .

Katseita Turun suunnittelukäytäntöjen ekologiaan
Turun institutionaalisten toimijoiden ekologisuuteen luodaan katsaus kau
pungin kehittämistavoitteiden ja maankäyttösuunnitelmien kautta, joiden
tekstejä ja karttoja olen tarkastellut esitettyjen tulevaisuuden olosuhteiden
ja näiden perusteluj en osalta. Keskityn kaupunkirakenteen kehityksen tar
kasteluun j a siihen, millaisia merkityksiä ekologisuus j a erityisesti kau
punkirakenteen tiivistämiskysymys saa suunnitelmissa .
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Yleiskaava 2 0 1 0 ja kaupunkirakenteen kehi tys

Vuodelle 2 0 1 0 suunnattu Turun yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuus
tossa vuonna 1 995 , j olloin päätettiin myös uuden vuoden 202 0 yleiskaa
van laadinnan aloittamisesta. Yleiskaavan laaj oj a kaupungin kehittämista
voitteita ovat muun muassa kaupunkirakenteen eheyttäminen ja selkeyt
täminen sekä kaupunkiympäristön laadun parantaminen. Kaupunkiraken
teen eheyttämisellä ja selkeyttämisellä tarkoitetaan keskinäisiä yhteyksiä
tarvitsevien toimintojen sij oittamista alueellisesti lähekkäin. Tavoitteena
on vähentää liikennetarvetta ja luoda taloudellisesti edullinen yhdyskun
ta. Ekologisen modernisaation kanssa samansuuntaista mutta yleisempään
käyttöön levinnyttä kestävän kehityksen käsitettä ei yleistavoitteissa esiin
ny. Kuitenkin kaavan tekoa ohjanneista tavoitteista löytyy ekomoderneja
piirteitä. Abstraktien tavoitteiden konkretisoitumista voidaan arvioida yleis
kaavassa esitetyillä ratkaisuilla, sillä yleistavoitteet ovat osa kontekstia , jossa
maankäyttösuunnitelmat on laadittu .
Turun kaupunkirakenteen kehittyminen tapahtuu yleiskaavan mukaan
sekä tiivistämisenä että haj auttamisena. Kaupunkirakenteen kehittymis
suuntina esitetään laaj eneminen pohjoiseen ja eteläisille saarille sekä ole
massa olevien rakenteiden tiivistäminen ja uuskäyttö . Turun hallinnolli
nen pitkä mutta laiha muoto ja rakentamaton maa-ala antavat puitteet
kehityssuunnille. Kaupunkirakenteen haj autuminen saa yleiskaavassa pe
rustelun luonnollisena kasvusuuntana, sillä yleiskaavatekstin mukaan "Tu
run kiinteä kaupunkirakenne on täynnä , jolloin pääkasvualueiksi j äävät
pohj oisen suunta ja saaret" (Turun yleiskaava 1 995 , 60) .
Kaupunkirakenteen yleisten kehityssuuntien ohella yleiskaavassa esite
tään yksityiskohtaisemmin keskeisten toimintoj en kuten asumisen, työ
paikkoj en ja kauppapalveluj en suunniteltua sij oittumista . Asumista pyri
tään suuntaamaan siten , että keskustan asukasmäärä hieman vähenee ja
puolestaan kasvaa eteläisillä saarilla j a pohjoisosissa. Perusteluiksi uusille
aluevarauksille esitetään väestönkasvutavoitteet ja huoneistoj en keskikoon
eli asumisväljyyden kasvu . Mahdollisuuksia uusille asuinalueille syntyy
myös sisäkaupungin täydennysrakentamisesta ja teollisuusalueiden uudis
tamisesta asumiselle. Oikein toteutettuna rakennetun ympäristön kierrä
tys on kaupungin kestävää kehittämistä. Uuskäytön kestävyyteen vaikut
tavat taloudelliset kustannukset sekä historiallisten arvojen , kaupunki
kuvallisten ja ekologisten tekijöiden samoin kuin asukkaiden tarpeiden ja
toiveiden huomioon otto .
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Suurimpana työpaikka-alueena pyritään yleiskaavalla säilyttämään kau
pungin keskusta. Muiksi työpaikkojen sij oittumisalueiksi esitetään samat,
mihin asumista suunnataan eli eteläiset saaret ja kaupungin pohj oisosa .
Siten tavoite kaupunkirakenteen eheyttämisestä yhteyksiä tarvitsevien toi
mintoj en läheisenä sij oittamisena toteutuu . Haj akeskittäminen j atkaa
funktionalistista suunnitteluoppia, j ossa tehokkaan ja toimivan kaupun
gin uskotaan syntyvän muun muassa rationaalisen ihmisen valitessa asun
tonsa työpaikkansa läheisyydestä . Vaikka asuinpaikan valintaan vaikutta
vat monet muut tekijät työpaikan sijainnin ohella, niin toimintojen lähei
sellä sijoittumisella luodaan mahdollisuuksia liikkumisen vähenemiselle
ja sitä kautta ympäristön kestävyydelle .
Kaupan palveluj en lisätarve esitetään yleiskaavassa ristiriitaisesti. Ensin
sanotaan, että "kaavan pohj ana olevat kasvuennusteet eivät anna lähtö
kohtia kaupan palvelujen lisäämiselle" , mutta jo seuraavassa lauseessa to
detaan, että "huomattava, joskin epävarma tekij ä on suunnittelukaudella
tapahtuva taloudellinen kasvu , joka aiheuttanee kaupan palvelujen lisä
tarvetta" (Turun yleiskaava 19 95 , 62) . Uusia kauppapalvelujen alueita on
kaavassa osoitettu. Huomattavimmat uudet palvelukeskittymät ovat uu
den Helsingintien läheisyyteen sijoittuvat Kupittaa ja ltäportti. Näiden si
joittumista perustellaan itäisen kaupungin roolilla tulevaisuuden kasvu
alueena sekä alueellisen tasa-arvon periaatteella verrattaessa itäisen Turun
vähittäiskauppojen vähäisyyttä läntisen puolen tarjontaan. Palvelujen ha
jauttaminen saa myös ekologisen perustelunsa , sillä kaavatekstin mukaan
"alakeskukset keventävät keskustan liikennepainetta ja säilyttävät keskus
tan myös asumisalueena" (Turun yleiskaava 1 9 9 5 , 45) . Kaupan haj asij oit
taminen vähentää lähellä asuvien liikkumistarvetta mutta toisaalta se voi
lisätä keskustasta poispäin suuntautuvaa liikennettä . Siten palveluj en ha
jauttaminen ei välttämättä vähennä epäekologista liikkumista . Uusien
kauppakeskusten sij oittumisen liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa
asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen tunteminen on keskeistä .
Yleiskaavatekstissä kaupungin kehittämisen sanotaan olevan "uuden
sovittamista vanhaan perustavaa luonnetta olevien muutosten sijaan" (Tu
run yleiskaava 1 9 9 5 , 60) . Tekstin mukaan kaavalla "laajennetaan olemas
sa olevaa rakennetta ja osoitetaan vanhentunutta uuteen käyttöön" (Turun
yleiskaava 1 99 5 , 60) . Suunnittelu on ekologisen modernisaation periaa
tetta tukevaa , sillä siinä uskotaan olemassa olevien rakenteiden uudista
misen olevan radikaalia rakenteellista muutosta kestävämpi tie . Toisaalta
kaupunkirakenteen laajentaminen edustaa jo vuosikymmeniä vallalla ol-
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lutta hajarakentamisen linjaa , joten ei voida suoraviivaisesti puhua ekolo
gisen uusiutumisen prosessista .
Yleiskaava 2 02 0 ja ekologiset tavoitteet

Uuden vuodelle 2020 aj oitetun yleiskaavan tekoa ohjaavat Turun kaupun
ginvaltuuston hyväksymät kaupungin kehittämisen yleistavoitteet ovat
osittain samoj a kuin yleiskaava 20 l O : ssa. Uutena käsitteenä on kestävän
kehityksen Turku . Kestävä kehitys ei ole muut ylittävä ensisij ainen tavoite
vaan yksi kehitykselle suunnan antava tekijä muiden joukossa. Kehittämis
tavoitteissa näyttäytyy ekomoderni ajatus taloudellisten ja ekologisten hait
toj en minimoinnista ja hyötyj en maksimoinnista, mutta näitä ei esitetä
tekstissä toisiaan tukevina .
Tavoitetekstissä kaupunkirakenteen kestävänä kehityksenä esitetään tii
vistäminen, jota perustellaan liikennetarpeen vähentymisellä, energian ,
luonnon j a maa-alan säästymisellä sekä yhdyskuntateknisten verkostoj en
alueellisella pienuudella . Esitetyt ekologiset edut eivät ole yksiselitteisiä .
Liikennetarpeen vähentyminen ei välttämättä karsi liikkumista. Maa-alaa
ja luontoa säästyy kaupungin ulkopuolella, mutta tiiviin rakenteen sisällä
tehokas rakentaminen vaatii tilaa. Tiiviillä rakenteella on monia ekologi
suutta tukevia piirteitä, mutta osittain perustelut ovat retoriikkaa . Yksi
mielisyyttä kaupunkirakenteen kestävästä muodosta ei ole . Vastakkain
asettelun sijaan realistista on luoda tiiviyden ja väljyyden yhdistelmää unoh
tamatta yksittäistä kaupunkia laajempia aluetasoja.
Yleistavoitteiden pohjalta on Turun yleiskaava 2020 :n teon taustalle laa
dittu kolme vaihtoehtoista maankäyttöstrategiaa , jotka perustuvat erilai
siin poliittisiin toimintalinjoihin. Maankäyttöstrategiat ovat visioita mah
dollisista tulevaisuuden olosuhteista ja niihin johtavista poliittisista lin
j oista ja maankäytöllisistä ratkaisuista. Ne eivät sinällään ole maankäyttöä
ohjaavia suunnitelmia vaan kuvitteellisia tulevaisuu den visioita, joiden
yhdistelmänä on alettu laatia Turun uutta yleiskaavaa. Maankäyttöstrategiat
ovat esittämisen tiloja, joilla diskursiivisesti tuotetaan Turun tulevaisuu
den maisemia .
Ensimmäisessä maankäyttöstrategiassa korostetaan uuskäyttöä j a
täydennysrakentamista olemassa olevien verkostoj en varaan sekä kaupun
kirakenteen tiivistämistä. Uusien työpaikka- ja pientaloalueiden sijaan aj a
tuksena on nykyisten rakenteiden tehostaminen ja uusiminen. Keskustan
kehittämisen ohella strategiana on lähiöiden uudistaminen ja palveluj en
hajakeskittäminen. Ratkaisuissa näkyy ekomoderni ajatus olemassa olevi191

en rakenteiden uudistamisesta . Myös Turun kehittämistavoitteisiin omak
suttu kestävä kehittäminen tiivistämisenä toteutuisi ensimmäisen vaihto
ehdoin ratkaisuilla, mutta sitä tukee myös toisen strategian kaupunki
rakenteellinen ratkaisu .
Toisessa vaihtoehdossa maankäytöllisenä ratkaisuna on keskusakseli,
joka kulkee Turun keskustasta Länsikeskuksen kautta Raisioon ja suunni
tellusta Itäportista edelleen Kaarinaan . Akselin varteen tulisi uusia asumi
sen, työpaikkoj en ja palveluj en alueita. Kaupunkirakenteesta muotoutuisi
jonomainen: tiivis mutta pitkä . jonomaista kaupunkirakennetta perustel
laan ekologisesti kestäväksi j oukkoliikenteen edellytyksillä , luonnon
säästymisellä ja ilman puhdistumisella . Alueellinen taso on kuitenkin kes
keinen tarkasteltaessa arvioituj a vaikutuksia. Luontoa voi säästyä koko
kaupungissa, mutta akselin läheiset alueet tiiviisti rakennettuina menet
täisivät luontoa. Samoin ilma voi puhdistua kaupungissa tietyillä alueilla
mutta toisaalta heikentyä akselin läheisyydessä. Luonnon säästymisen j a
ilman puhdistumisen perustelut ovat osittain ekologista retoriikkaa .
jonomainen kaupunkirakenne ei ole yksiselitteisesti ekologisesti kestävä.
Kolmannen maankäyttöstrategiavaihtoehdon mukaan kaupunkirakenne
haj autuu ja olemassa olevien rakenteiden, kuten lähiöiden , kehittäminen
jää unohduksiin. Pientaloasutusta suunnataan saarille ja pohjoiseen, jon
ne suunniteltua rakentamista sanotaan välj äksi ekoasumiseksi . Ekologi
nen asuminen esitetään asuntokohtaisella tasolla pientalovaltaisena
väljyytenä , j onka ongelmana nähdään henkilöautoilun lisääntyminen. Koko
kaupungin tasolla tiivis rakenne esitetäänkin kestäväksi. Siten alueellinen
tarkastelutaso vaikuttaa ekologisen kaupungin kriteereihin . Tekstissä tois
tetaan ekologiselle yhdyskuntarakenteelle yleisesti esitettyj ä piirteitä: välj ä
omavarainen j a luonnonläheinen yhdyskunta vs. tiivis vähäisen liikenne
tarpeen, hyvien j oukkoliikennemahdollisuuksien, pienten verkostoj en j a
energiansäästön yhdyskunta (esim . Koskiaho 1 994, 5 8-60; Maij ala 1 99 5 ,
3 0-34) .
Eri strategiavaihtoehtojen on arvioitu luovan Turulle tietynlaisia olo
suhteita ja imagoja. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kestävää kehitystä pi
detään kilpailukykyä tärkeämpänä tavoitteena. Ympäristökuntien ja kil
pailij oiden kasvu puolestaan nähdään Turun vastaavaa suurempana . Eko
logista imagoa ei esitetä taloudellisena mahdollisuutena vaan kestävän
kehityksen nimellä markkinoidun vaihtoehdon uskotaan luovan kaupun
gille konservatiivisen ja sosiaalisen imagon. Kestävän kehityksen periaat
teen läsnäolosta huolimatta suunnittelukäytännöissä ei ole tekstistä tulkit
tuna tapahtunut ekomodernia muutosta puhua ekologiasta ja taloudesta
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toisiaan tukevina . Sen sijaan sosiaalisen tasa-arvoisuuden puhe perinteise
nä suunnittelukriteerinä jatkaa olemassaoloaan . Toisen vaihtoehdon us
kotaan houkuttelevan väestöä ja työpaikkoj a kaupunkiin mutta aiheutta
van velkaantumista ja paineita verojen korotuksiin. Imagosta esitetään
muodostuvan dynaamisen ja yritysystävällisen. Kolmannen maankäyttö
strategian uskotaan kuluttavan ja pilaavan ympäristöä eniten. Vaihtoeh
don uskotaan luovan eriarvoista ja epäekologista kaupunkia. Minkään vaih
toehdoista ei esitetä toteuttavan ekomodernia talouden ja ekologian posi
tiivista summapeliä , joka takaisi samanaikaisesti sosiaalisen hyvinvoinnin
j a kulttuurisen rikkauden .
Tarkastelemieni suunnitteluasiakirj oj en valossa näyttää, että Turun in
stitutionaalisten toimij oiden keskuudessa on tapahtunut perinteisten mo
dernististen käytäntöj en ekologisoitumista. Suunnittelukäytäntöjen ekologi
soituminen on tapahtunut pääosin teknis-taloudellisena asiana . Kaupunki
systeemin toimivuutta haetaan taloudellisesta ja ekologisesta kestävyydes
tä, j ohon sosiaalinen puoli kurottaa lonkeroitaan . Luonnon ja kaupungin
dualismista irrottautumisen häivähdys näyttäytyy uuden kaavan tekoa
ohj aavassa tavoitetekstissä, mutta maankäytöllisissä ratkaisuissa luonto on
viheralueiden verkostoa ja ihmisen toimintoj en myötä muuttuvaa ymp ä
ristöä . Perinteisestä funktionalistisesta suunnittelu sta on siirrytty
uusfunktionalismiin, jossa tekninen systeemiaj attelu saa höystettä ekolo
gisista periaatteista (ks. Koskiaho l 997b, 63-65 ; vrt. Hiltusen ja Rannikon
artikkelit tässä teoksessa) .
Suunnitteludokumenteissa kestävä kehitys ja ekologisuus periaatteina
ja perusteluina ovat sanallista uudistumista , mutta myös maankäyttö
ratkaisuissa on tapahtunut muutoksia . Kaupunkirakenteen hajautumisen
oheen on tullut uuskäyttö ja tiivistäminen. Tiiviin rakenteen uskotaan ole
van sekä ekologisesti että taloudellisesti hyödyllinen. Siten tiivistämisen
perustelut ovat ekomodernia puhetta. Toisin sanoen tiivistämiselle luo
daan talou dellis-ekologinen arvo , j oka ohj aa ja perustelee kaupunkiraken
teen kehittämistä. Yleiskaavassa tiivistämistä perustellaan myös sillä, että
tällöin voidaan "palveluj en saavutettavuus kävellen sekä joukkoliikenteellä
turvata parhaiten" (Turun yleiskaava 1 99 5 , 65) . Perustelu voidaan tulkita
ekologisen liikkumisen ja sosiaalisen tasa-arvon tavoitteeksi. Alueellisesti
tiivistämisen perustelut pohj autuvat koko kaupunkitason tarkasteluun.
Uuden yleiskaavan tekoa ohjaavassa tavoitetekstissä tulevat esiin myös koko
kaupunkia pienemmät aluetasot : "Asuinalueiden tiivistämisen ratkaisut tu
lee aina tehdä suhteessa sosiaaliseen hyväksyttävyyteen" (Turun yleiskaavan
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2020 yleistavoitteet 1 99 7) . Hyväksymisen kriteerit löytyvät kaupunkia,
tiivistämisalueita, arkielämän ympäristönään pitävien keskuudesta.
Turun suunnittelu dokumenteissa näyttäytyvät kestävän kehityksen
legitimointi, suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunut läpiekologisoitu
minen sekä tiivistämiselle yleisesti esitetyt ekologiset perustelut. Kestävän
kehityksen ja ekologisen puheen esiintyminen suunnittelukäytännöissä on
askel eteenpäin kaupungin ekologisessa modernisaatiossa, sillä diskursii
vinen esittäminen on osa kaupungin tuottamista . Kaupungin fyysinen
ympäristö uudistuu ekologiseksi materiaalisilla tilallisilla käytännöillä, joita
maankäytölliset suunnitelmat osaltaan ohj aavat. Kaupungin tiivistäminen
ekologisesti kestävästi vaatii avukseen yksityiskohtaista kaavoitusta , tek
nisiä innovaatioita j a luonnon ekosysteemien tuntemusta .

Kaupungin ekologinen kuluttaminen
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kaupungin ekologinen modernisaatio
eivät raj oitu teknisiksi asioiksi, rakennusten ja muun infrastruktuurin
sij oitteluksi, ja institutionaaliseksi uudistukseksi, vaan niillä on myös kult
tuuriset, sosiaaliset ja psykologiset merkityksensä. Ekologisen kestävyy
den tavoittelussa täydennysrakennettu kaupunki on arkielämän ympäris
töä , j onka muutos voidaan kokea negatiivisesti tai positiivisesti alueita
käyttävien ja kokevien henkilökohtaisten intressien pohj alta . Voidaan ky
syä , kohtaako kaupunkisuunnittelun tiivistämisoppi asukkaiden tarpeet
ja toiveet. Kaupunki, sen hajautuneisuus tai kompaktius, antaa myös mah
dollisuuksia toteuttaa ympäristön ekologista kestävyyttä tukevaa tai sitä
heikentävää elämäntapaa . Kaupungissa elävät ihmiset ovat erottamaton osa
ekologisoitumisen prosessia, sillä he sekä kuluttavat institutionaalisesti
tuotettua kaupunkia että itse omilla toiminnoillaan vaikuttavat kaupungin
ekologisen tilan kehitykseen. Voidaan puhua kaupunkitilan kuluttamisen
käytännöistä . Käytän eletyn ehologisuuden käsitettä viittaamaan kaupunki
ympäristön koettuun ulottuvuuteen ja elämäntapoj en ekologisuuteen.
Ihmiset kuluttavat kaupunkia elämisensä poluillaan. Kaupungin fyysi
nen ympäristö sekä teknisenä luomuksena että luontona on toimintojen j a
havaintoj en alusta sekä elämysten j a kokemusten lähde . Kaupunki on
aistittua ja koettua elämisen ympäristöä henkilökohtaisesti merkityksellisinä
paikkoina. Ekologisen uudistuksen myötä tilalliset toiminnot ja kokemukset
muuntuvat, j olloin myös paikkoj en merkityssisällöt saavat uusia piirteitä.
Kaupungin tiivistäminen johtaa lisärakentamiseen j a mahdollisesti vanho1 94

jen rakennusten purkamiseen uuden tehokkaamman rakentamisen tieltä,
millä on monia merkityksiä alueita elävien ympäristöhavaintoihin ja -ko
kemuksiin.
Kaupungin ekologinen uudistaminen, kuten kaupunkirakenteen tiivis
täminen tai haj auttaminen, vaikuttaa arkielämän toimintoihin ja niiden
ekologiseen kestävyyteen. Ekologinen elämäntapa on usein määritetty
valintakysymykseksi tietoisena strategiana toimia ympäristönäkökohdat
huomioon ottaen (Saaristo 1 9 94, 1 3 ) . Kaupungissa voidaan kuitenkin elää
ekologisesti myös ilman tietoista valintaa totuttuna tapana tai välttämättö
mänä pakkona. Osa puutteellisen ympäristötiedon omaavista voi toimia
ympäristöystävällisesti , ja päinvastoin ympäristötietoiset eivät sitä välttä
mättä tee (Tiilikainen 1 99 7 , 48) .
Ekologisen elämäntavan valintaa määrittää tietämys ympäristöystäväl
lisestä toiminnasta. Yhteiskunnassa esiintyneet ympäristöpuheet, kuten
ympäristöongelmista ja niiden ratkaisemisesta tiedottaminen, ovat ekolo
gisen rationalisoitumisen kontekstia. Kaupungin ekologista kestävyyttä
tukevia kuluttamiskäytäntöj ä ovat ympäristöystävällinen liikkuminen , j ät
teiden kierrättäminen ja tavaroiden uuskäyttö , energiansäästö ja uusiutu
vista luonnonvaroista tehtyj en tuotteiden suosiminen. Näitä tekij öitä j a
niiden velvoittavaa roolia j a merkitystä kaupungin ekologiseen tilaan on
omaksuttu henkilökohtaisen elämäntaustan pohj alta erityisesti.
Ekologisen normin pohj alta toimivat ihmiset pyrkivät minimoimaan
toimintoj ensa haittavaikutukset ympäristöön. Ekologisuus on kuitenkin
vain yksi ja kaikilla ei välttämättä lainkaan merkitsevä rationaliteetti mui
den j oukossa . Ihminen voi laskelmoida liikkumisvälinettä valitessaan ku
luvan ajan ja rahan ja näiden optimoinnin myötä valita epäekologisen
liikkumistavan tai tietoisesti toimia vihreiden aatteiden vastaisesti. Aj atus
rationaalisesta ihmisestä elämässä määrätietoista ja tarkoitushakuista elä
mää ei kata ihmisen koko todellisuutta. Ihminen ei aina toimi hyötyj ä ja
haittoj a laskelmoivana robottina, sillä monenlaiset emotionaaliset tunte
mukset ja hetkittäiset impulsiivisuudet vaikuttavat toimintoihin. Intuitii
viset usein tiedostamattomat tekij ät ovat sekä biologisia viettej ä ja vaistoja
että sosiaalistumisessa sisäistettyj ä aj attelun ja toiminnan tapoja. Ihminen
elää ja toimii emotionaalisesti ja rationaalisesti , tunteella ja järj ellä.
Kaupunki elämisen ympäristönä antaa mahdollisuuksia mutta asettaa
myös esteitä ekologiselle elämäntavalle. Kaupunkirakenteen muoto ja koko
vaikuttavat liikkumistarpeeseen. Hyvät pyörätiet ja toimiva julkinen lii
kenne voivat houkutella ekologiseen liikkumiseen. Kerrostaloasumisen
voidaan kokea estävän omavaraistuotantoa ja energiansäästöä. Kaupunkia
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j a sen ekologisia mahdollisuuksia ja esteitä eletään ja koetaan erilaisten
elämäntaustoj en , kuten iän, sukupuolen, ekologisen tietoisuuden ja sii
hen suhtautumisen myötä henkilökohtaisella tavalla.
Ihmiset elävät vuorovaikutuksissa toisten ihmisten kanssa, j otka voivat
edistää tai passivoida elämäntavan ekologisuutta. Ihminen voi tietoisesti
muokata itseään ja käyttäytymistään toisten katseiden, eleiden, ilmeiden
ja sanoj en kautta (Pile 1 99 6 , 1 69 ; Gerber 1 9 9 7 , 8) . Ihminen voi perfor
manssia näytellen käyttäytyä toisten silmien edessä ekologisesti, vaikka
arkipäivän toiminnoissaan omissa oloissaan ei niin yleensä tekisikään . Tois
ten ihmisten todellinen tai kuviteltu läsnäolo voi toisaalta edesauttaa eko
logista toimintaa koetun velvollisuuden muodossa mutta myös estää sitä
muun muassa tilankäytön rajoitteiden välityksellä . Esimerkiksi toisten ih
misten (miesten) todellinen tai potentiaalinen läsnäolo voi estää (naisten)
pyöräilyä pimeään aikaan koetun uhan ja pelon vuoksi, jolloin sosiaalinen
tila tavallaan pakottaa oman auton käyttöön, epäekologiseen toimintaan.
(ks . Koskela 1 999)
Kulttuuriset merkityssysteemit, tavat, arvot ja normit, antavat leimansa
maailmassa olemiseen. Ihmisen elämää luonnehtii suuri joukko kyseenalais
tamattomia sosiaalisia sääntöjä j a arvostuksia, jotka asettavat intentionaa
liselle toiminnalle raamit (Pile 1 996 , 5 1 ) . Ihmisen oletetaan ja toivotaan
olevan - tai näin ainakin ihmiset useasti olettavat - tietynlainen j a
käyttäytyvän yhteisössä hyväksyttyjen tapojen mukaisesti (Pile 1 996, 1 68) .
Sosiaaliset säännöt ja arvot näyttäytyvät toimij oiden käytännöissä , j oissa
niitä uusinnetaan ja uudistetaan. Ympäristöongelmien ja kestävän kehi
tyksen diskurssin myötä ekologisuus on noussut länsimaisissa yhteiskun
nissa normatiiviseksi arvoksi, jonka omaksuminen vaihtelee yksilöittäin.
Aj allisessa j atkuvuudessa yksittäisistä valinnoista ja toiminnoista raken
tuu ihmisen elämäntapaa, j onka ekologisuutta voidaan arvioida muodos
taen samalla käsityksiä itsestä. Voidaan puhua ekologisesta identiteetistä, j olla
viitataan itsensä määrittämiseen ekologisena ihmisenä . Ekolo ginen
identifiointi tapahtuu sen tietämyksen rajoissa, joka ekologisesta elämän
tavasta on opittu median ja muiden tietolähteiden välityksellä. Identiteetit
eivät ole pysyviä ja muuttumattomia vaan tietyissä tilanteissa aktualisoituvia
näkemyksiä itsestä (ks . Kirby 1 99 6 , 2 1 ; McDowell 1 996 , 4 1 ) . Ihmiset tuot
tavat ja esittävät identiteettejään sanallisissa ja kehollisissa käytännöissä .
Ekologiaa eletään aj atuksina , puheina ja elämäntapoina .
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Turkulaisten elettyä ekologisuutta
Kaupungin ekologisoimisen, johon useasti pyritään täydennysrakentami
sella, sosio-kulttuurista kestävyyttä voidaan arvioida kaupunkia elävien ja
kokevien näkemyksistä. Tiivistäminen vaikuttaa elämäntapoihin , ennen
kaikkea liikkumiskäyttäytymiseen, sekä muuttuviin elinympäristöihin ja
niiden merkityssisältöihin. Tarkastelen empiirisen aineiston avulla, mistä
puhutaan keskusteltaessa tiiviydestä, mitä tiiviys tutkimukseen osallistu
neille tarkoittaa ja mitä merkitystä kaupunkirakenteen haj autuneisuudella
on asukkaille . Lisäksi tuon esiin haastateltuj en esittämiä tulkintoja ekolo
gisesta elämästä ja oman elämäntapansa ekologisuudesta. Siten avaan nä
kökulmia kaupunkilaisten elämisen todellisuuteen, jota he jokapäiväisesti
elävät ja jossa ekologinen modernisaatio voi saada sijansa . Samalla löyde
tään tekijöitä , j oiden huomioon ottamisella kaupunkia voidaan uudistaa
ekologiseksi asukkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta , sosio-kulttuuri
sesti kestävästi.
Tiiviyden ja hajautuneisuuden elety t merkitykset

Tutkimukseen osallistuneiden puheissa koettu tiiviys esiintyy asuinalue
kohtaisena tiheänä rakentamisena, kun kaupunkirakenteellinen taso yh
distyy liikkumiseen, etäisyyksiin ja saavutettavuuksiin. Tiiviisti rakennet
tu paikka saa epämieluisan negatiivisen elinympäristön merkin. Tiiviin
rakentamisen haittoina haastattelut esittävät oman tilan tunteen puuttu
misen, j ota luovat naapurien katseet ja rakennusten läheisyys . Oltaessa
toisten katseiden alaisina toisten j oko konkreettisesti havaitaan tai ainakin
voidaan kuvitella tulevan oman intiimiin yksityiseen tilaan , mitä ei koeta
toivottavaksi omassa kotiympäristössä . Oma reviiri pienenee tai j opa ka
toaa liian tiiviin rakentamisen myötä . Tiivis rakentaminen yhdistetään
puheissa myös vähäiseen luontoon, viherkohteiden, lintuj en äänten j a luon
non tuoksuj en vähäisyyteen, mikä koetaan epämieluisaksi. Hyvän elin
ympäristön piirteeksi esitetään luonnonläheisyys, j onka uskotaan olevan
mahdottomuus liian tiiviisti rakennetussa ympäristössä (ks . tarkemmin
Virtanen 2000, 88-95) .
"just se tiiviissä rakentamisessa häiritsee , et ei oo sitä tilaa hengittää, et se on
hyvä et ikkunasta näkyy puita, ja kyl se on hirveetä asuu semmosessa pai
kassa mis kattoa naapuritalon seinää, mun mielestä se on uskomattoman
hyvä juttu , et voi istua aamukahvilla ja katella lintuj a kun ne hyppii puissa. "
(mies 2 4 v.)
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"No minäkin asun talossa , j osta on ihan näköyhteys ikkunasta ikkunaan,
kun istuu keittiön ääressä niin vähän niinkun puoliverhoo pidetään, kun
vastapäätä ihan sitten on näköyhteys. " (nainen 67 v. )

Koko kaupungin tason tiiviyden ja hajautuneisuuden problematiikka esiin
tyy tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa liikkumiskysymyksenä .
Kaupungeissa ympäristöongelmat aiheutuvat suurelta osin liikenteestä, j a
yksi keskeinen tiiviille kaupunkirakenteelle esitetty perustelu o n liikku
misen väheneminen ja sen myötä tapahtuva energiansäästö ja haitallisten
päästöjen väheneminen (Mega 1 99 3 , 5 3 0 ; Breheny 1 9 95 , 82) . Kaupunki
rakenteen tiivistäminen ei kuitenkaan suoraviivaisesti vaikuta liikkumisen
ekologisoitumiseen. Tiivis kaupunkirakenne ja toimintojen sekoittaminen
vähentävät liikkumistarvetta mutta eivät kuitenkaan välttämättä todellista
liikkumista kuten eivät myöskään epäekologista omalla autolla kulkemista.
Kyselyn avulla selvitin, mitä merkitystä matkan pituudella, toiminta
paikkoj en etäisyyksillä, on liikkumistavan valintaan. Tarkasteltaessa alle
ja yli kolmen kilometrin matkoj a, tuloksista löytyy selkeä linja. Selvästi yli
kolmannes kyselyyn vastanneista liikkuu alle kolmen kilometrin matkat
kävellen, kun taas lähes puolet kulkee yli kolmen kilometrin matkat ensi
sij aisesti omalla autollaan. Vain pieni osa liikkuu yli kolmen kilometrin
matkat j alkaisin tai polkupyörällä. Kevyen liikenteen ohella joukko liikenne
on yksityisautoilua ekologisempi liikkumismuoto . Paikallista raideliiken
nettä Turussa ei ole , mutta kaupungin sisäinen linja-autoverkko on suh
teellisen kattava. Linja-autolla liikkuu alle kolmen kilometrin matkat run
sas kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista ja yli kolmen kilometrin
matkat runsas kolmasosa .
Yksityisautoilun on sanottu olevan eniten ympäristöongelmia aiheutta
va yksittäinen tekij ä kaupungeissa (Mega 1 99 7 , 22) . Lähes kolmasosa ky
selyyn vastanneista liikkuu ensisij aisesti henkilöautolla sekä alle että yli

Liikkumismu oto

Alle 3 km
Vas tann eet %

Yli 3 km
Vas t ann eet

%

Henkilöauto
Linja-auto
Polkupyörä

198
92
1 42

28
13
20

35 1
250
98

48
35
13

Kävely

275

39

26

4

Yhteensä

707

1 00

725

1 00

Taulukko 3. Liikkumismuoto alle ja yli kolm en kilometrin matkoilla
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kolmen kilometrin matkat . Kuitenkin suurempi osa on niitä, jotka kävele
vät lyhyet matkat mutta siirtyvät oman tai linja-auton käyttäjiksi pidem
millä matkoilla. Ekologista kevyttä liikennettä suosii matkan pituudesta
huolimatta vain pieni osa. Pyöräillen liikkuu kymmenen prosenttia sekä
alle että yli kolmen kilometrin matkat. Linj a-autoa puolestaan suosii ensi
sij aisena liikkumistapanaan matkan pituudesta riippumatta 1 1 prosenttia.
Tutkimusalueittain tarkastellen lähempänä kaupunkikeskustaa sijaitsevilla
alueilla suositaan enemmän kevyitä kulkumuotoj a, kun taas varsinaisella
lähiökehällä sijaitsevien alueiden asukkaat käyttävät enemmän omaa ja
linja-autoa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että tiivis kaupunkirakenne sekä
vähentää liikkumistarvetta lyhenevinä matkoina että vaikuttaa kevyiden
ekologisten kulkumuotoj en käyttöön .
Liikkumiseen ja kulkutapaan vaikuttavien tekijöiden tunteminen aut
taa ymmärtämään, miksi tiivistäminen ja funktionalistisen suunnitteluopin
ratkaisut eivät aina johda toimiviin ja tehokkaisiin kaupunkeihin. Vaikka
tiivis rakenne auttaa ekologisen kulkumuodon valintaa, se ei siihen kaik
kien kohdalla suoraviivaisesti j ohda. Kyselyyn vastanneiden liikkumistapaa
määrittää eniten helppous. Liikkumiseen kuluva aika ja raha vaikuttavat
liikkumistapaan mutta vähemmän kuin helppous. Liikkumisen nopeus
merkitsee autonomistajille huomattavasti enemmän kuin autottomille (tau
lukko 4 . ) . Tiivis kaupunkirakenne edesauttaa nopeaa liikkumista lyhyinä
matkoina, mutta paikasta toiseen siirtymisen nopeuteen vaikuttaa keskei
sesti myös liikkumisväline .
Ekologisuus e i liiemmin määritä liikkumistapaa , sillä vain pieni osa vas
tanneista mainitsee ympäristöystävällisyyden olevan keskeinen tekijä
liikkumistavan valinnassa. Ekologisen liikkumisen tulisi olla helppoa ja
miellyttävää ja mahdollisesti myös aj allisesti ja rahallisesti hyödyllistä , jot
ta se koettaisiin mielekkääksi. Usein liikkumisvälineen valinta tapahtuu
Vastanneet %

Autonomistavat %

Ei autoa

%

497
286
1 64
1 32

43
25
14
12

312
210
55
69

46
31
8
10

1 76
72
1 05
60

39
16
23
13

Ymp .yst.

72

6

31

5

39

9

Yhteensä

1 15 1

1 00

677

1 00

452

1 00

Helppous
Nopeus
Hinta
Muu

Tauluhho 4. Liihhumistavan määrittävät tekijät.
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totuttuna tapana ilman varsinaista harkintaa. Ympäristöystävällisten kulku
muotojen suosimista voidaan edesauttaa kehittämällä rutinisoituneita ta
poja muuttavia ekologisia liikkumisvälineitä . Oman auton käytöstä irrot
tautuminen voidaan kokea vaikeaksi sen tuoman vapauden , imagon tai
muun henkilökohtaisen syyn takia . Ekomodernit tekniset innovaatiot nou
sevat tärkeiksi ekologisuuteen pyrittäessä . Sähköautoj en kehittäminen
onkin jo hyvässä vauhdissa . Tällöin kuitenkin autojen vaatiman tilatarpeen
ongelma jää ratkaisematta. Samoin sosiaalisen tasa-arvoisuuden kysymys
voi olla vaikea ratkaista (ks . Hiltunen 1 998, 49) . Liikkumisen ekologisoitu
miseen vaikuttavat kaupunkirakenteelliset ja tekniset innovaatiot, mutta
se ei tapahdu ilman yksilötason valintoj a . Ekologisen liikkumisen arkipäi
väistyminen vaatii materiaalisten mahdollisuuksien ohella henkilökohtai
sia valmiuksia.
Tulkintoja ekologisesta elämäntavas ta

Liikkuminen j a muut kaupungin kuluttamisen käytännöt, elämäntavat,
ekologisen tietoisuuden kera ovat perusta sille, miten ympäristöystävällisiksi
toimijoiksi ihmiset itsensä kokevat. Ekologiseksi elämäksi haastatellut tul
kitsevat kierrätyksen ja jätteiden lajittelun, liikkumisen ympäristöystäväl
lisyyden, omavaraisuuden ja ympäristön siistinä pitämisen . Ekologiseksi
itsensä määrittävät ainoastaan ne , jotka ymmärtävät ympäristöystävällisen
elämän suppeasti ympäristön siistinä pitämisenä tai jätteiden lajitteluna .
Ekologiselle elämälle esitetään myös erilaisia merkityksiä sen mukaan, onko
kyse yleisesti ekologisesta elämästä vai tutkimukseen osallistuneiden omasta
elämäntavasta . Myös oman elämäntavan arviointi tapahtuu ristiriitaisesti,
kun oma toiminta koetaan tavallaan ekologiseksi mutta kuitenkin ymmär
retään , että se ei ole todellista oikeaa ekologista elämäntapaa .
"No mun ekologinen elämä on kait suurin piirtein sitä , mitä mä nyt elän eli
en mä voi sitä semmoseks nyt karrikoiden sanoo, et kahlita ittes j ohonkin
ikimäntyyn, ettei sitä saa kaataa, se ei kuulu mun ekologiseen näkökulmaan . . .
jokapäiväinen luonnonsuojelu kyllä käy, mut e i simmonen kovin aktiivi
nen, ihan tämmönen mikä nyt on vallitseva, se on ihan hyvä . " (mies 4 1 v. )

joidenkin haastateltujen kohdalla o n havaittavissa ekologisen periaatteen
omaksumista moraalisena velvoittavana asiana, mutta omien toimintoj en
ekologisuutta estävät ympäristön raj alliset mahdollisuudet. Ihminen elää
ristiriitaisessa tilanteessa , kun kokee velvollisuudekseen ja haluaisi toimia
ekologisesti mutta ei voi tehdä sitä puutteellisten mahdollisuuksien vuok
si . Ristiriitaisia tuntemuksia saattaa syntyä myös uuden normin kohdatessa
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aikaisemmat sosiaalistumisessa opitut säännöt. Puheet kertovat , että eko
logiaa normatiivisena arvona ei ole sisäistetty itsestään selvyydeksi , omaa
toimintaa ohj aavaksi määreeksi. Ekologisen toiminnan vaikeuden p uhe
saattaa olla myös omantunnon puhdistamista siitä syyllisyydestä, jota koe
taan oman elämäntavan aiheuttamasta luonnon tuhoamisesta.
"Mä oon j oskus miettiny et vähän tuntuu et menee naurettavaks toi homma,
tulee melkeen neuroottiseks siitä, sul j ää j oku muovipullo mikä tahansa j äte ,
sit jos sä et tiedä mihin sä sen laitat, niin sul tulee tämmönen hysteerinen
olo , et mihin tää nyt kuuluu, et pitäiskö laittaa metallikeräykseen, et tää on
puoliks metallii ja puoliks muovii vai mihin tää nyt kuuluu , ja sit yleensä
päättää niin et antaa olla . " (mies 26 v. )

Päämäärärationaalinen toimij a laskelmoi j a punnitsee vaihtoehtoj a j a pyr
kii etsimään optimaalisen tavan saavuttaa tavoitteensa (ks. Saaristo 1 994 ,
1 00 - 1 0 1 ) . Haasta tellu t vertailevat pu heissaan ekologista toimintaa
epäekologiseen. jos hyödyn, yleensä taloudellisen tai aj allisen, koetaan jää
vän haittoja pienemmäksi, ekologisuus jää usean kohdalla toteutumatta .
Myös epäekolo gisen vaihtoehdon helppous j a miellytt ävyys estävät
ympäristöystävällisemmän valitsemista. Siten ei voida pitää itsestään sel
vänä, että ekologinen tietämys, asenteet j a arvot saisivat suoraan aikaan
ympäristöystävällistä käyttäytymistä (vrt. Järvelä & Wilenius 1 99 6 , 1 5 0) .
"Ekologisuuden pitäis vaikuttaa j a tietysti olen kaikkien hyvien asioiden
puolesta. Se käytäntö on vähän toisenlainen eli mä käytän kyllä bussia, mut
mä käytän sitä siks, et mulla ei oo autoa eli mun mielestä et j os olis auto ja
jättäis sen kotiin sen takia, että on ekologisempaa, niin vois olla ylpee siitä . . .
j a kierrätys j a vastaava niin siitäkin kyllä välillä luistaa, e t vaikeeta, pitäis
olla paremmin j ärj estettynä kaikki eli laiskuus tulee esteeks. " (nainen 29 v. )

Tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa on havaittavissa osittaista
ekologisoitumista mutta ei kokonaisvaltaista omien toimintoj en ja tietä
myksen muutosta . Ekologisuus on ennen kaikkea diskursiivinen normi
eli puheissa esiintyvä hyvä tavoiteltava ja velvoittava asia (vrt. Haj er 1 9 9 6 ,
2 5 8) . Ekologian arvostaminen e i ole kuitenkaan suoraviivaisesti j ohtanut
oman elämäntavan ekologisoitumiseen. Ekosentrismin eli luontokeskei
syyden on sanottu olevan ekologisen elämäntavan v alinnan perusta. Eko
sentristin elämäntapaan kuuluu arvoj en ja asenteiden ohella toimintojen
ekologisuus, vaikka se mahdollisesti aiheuttaa uhrauksia eikä tuota väli
töntä hyötyä (ks . Saaristo 1 994, 1 4) . Mutta onko ekosentrismi ainoa j a
ennen kaikkea sosio-kulttuurisesti kestävä, asukkaiden toiveita j a tarpeita
vastaava, vastaus elämäntapoj en ekologisoitumiseen?
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Niin kauan kuin ekologinen on valittava vaihtoehto valinnasta saatava
hyöty on tärkeätä . Haastattelupuheet kertovat, että koettu hyöty voi olla
valinnasta aiheutuva todellinen ajallinen tai rahallinen säästö mutta toisil
la vain pelkkä uskomus saatavasta hyödystä. Ekologisen toiminnan help
pous , uutuusarvo , viehättävyys tai miellyttävyys voivat tehdä siitä henki
lökohtaisesti hyödyllisen. Elämisen ympäristön muutoksen havaitseminen
voi johtaa ajatukseen, että ekologisesta toiminnasta on hyötyä. Toisaalta
myös pelkät abstraktit luvut ympäristön tilan parantumisesta tai huonontu
misesta voivat riittää motivoimaan ekologisen vaihtoehdon valintaan. Voi
daan sanoa, että ekologisoituminen tapahtuu puheiden ja lukujen sekä
aistimusten ja kokemusten välityksellä, sekä järjen että tunteen tuotteena .
"Se mahdollisuuksien luominen , et on mahdollisuudet elää ympäristö
ystävällisesti, ja sit viel tietty valistus siinä mielessä, että ei sillä lailla vaan et
kierrätä, et kyl täytyy valistaa siinä, et näkee miten se saastuttaa, et ne näkee
sen mitä kaikki vaikuttaa ympäristös, et miks pitää kierrättää. " (mies 26 v.)
"Et siis sais j otain sellaista mikä on feedback tai jotain, et ehkä tulisi se parem
pi aktiivinen toiminta, et mä saisin tietää, et siitä on hyötyä, tiedänhän mä
koko aj an, et siitä on hyötyä, mut en tiedä, et miten paljon." (nainen 2 1 v.)

Elämäntavan ekologisoituminen tapahtuu helpoiten, jos se ei tuota suu
ria , mieluiten ei lainkaan, muutoksia nykyisiin arkielämän rutiineihin (vrt.
Saaristo 1 994, 1 1 1 ) . Tutkimukseen osallistuneiden puheissa heij astuu
ekomoderni teknosentrinen aj atus, j ossa kehittyvän teknologian uskotaan
olevan avain ympäristöongelmien ratkaisuun (Haj er 1 99 6 , 249) . Henkilö
kohtainen ekologisoituminen ei toteudu pelkästään pään sisäisenä asiana,
vaikka ekosentristit sen kokevatkin ratkaisevaksi muutoksen malliksi (ks.
Saaristo 1 994, 6 6-67) . Tie ekologiseen elämäntapaan löydetään teknolo
gisten innovaatioiden, yhteiskunnallisen ohjauksen sekä henkilökohtais
ten ratkaisujen kautta .
Ekologisuus on nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa määrittynyt asi
aksi, j onka tulisi ohjata ja olla periaatteena niin yhteiskunnallisissa kuin
yksilöllisissäkin toiminnoissa . Kaupungin ekologisen uudistuksen sosio
kulttuurisia esteitä ja mahdollisuuksia etsittäessä ja kestäviä kehittämis
vaihtoehtoja pohdittaessa voi miettiä myös sitä, miksi ja kenen tarpeista
ekologisuus on nykyisin tärkeä arvo . Millainen vapaus ihmisellä on ja tu
lisi olla toimia halutessaan epäekologisesti? ja jos ihmisiä yhteiskunnalli
sesti ohjataan ekologisuuteen, tulisiko sen tapahtua legitimoituna normina,
moraalisena velvoitteena, valittavana vaihtoehtona vai ainoana mahdolli
suutena? Ekologinen modernisaatio asteittaisena olemassa olevien olosuh
teiden uudistamista korostavana ja teknologisiin innovaatioihin luottavana
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saa tukea tutkimukseen osallistuneiden puheista . Nykyisten elämäntapo
jen kokonaisvaltainen muuttaminen koetaan vaikeaksi ja epämiellyttäväksi .
Voidaan sanoa , että vapaaehtoisesti ekologinen elämä vaihtoehtoisena
valintana ei kovin hyvin yleisty (vrt. Saaristo 1 994, 77) . Tutkimustuloksista
voi tulkita, että elämäntapoj en ekologisoituminen tapahtuu sosio-kulttuu
risesti kestävästi ainoana vaihtoehtona mutta ei vaikeasti toteutettavana j a
tottumuksia radikaalisti muuttavana vaan aikaisempia tapoj a tukevana
elämänmuotona .

Puheista tekoihin - yhteistyönä vai ristiriitoina?
Tutkimukseni empiirisen aineiston perusteella Turun toimij oiden keskuu
dessa on tapahtunut ekologisoitumista. Sekä institutionaalisten toimijoiden
käytäntöihin että sosio-kulttuuriseen todellisuuteen ekologisen kestävyy
den tavoite on paikantunut puheiden ja aj atusten tasolla mutta vain osit
tain kaupungin maankäyttöratkaisuihin ja elämäntapoihin. Miten kaupun
gin ekologinen uudistus etenee diskursiivisuudesta materiaalisuuteen? Ja
ennen kaikkea miten luodaan kaupunkia, j oka takaa samanaikaisesti niin
ekologisen j a taloudellisen kuin sosiaalisen ja kulttuurisenkin kestävyy
den?
Kaupungin ekologinen uudistus voi tapahtua konfliktina tai kommuni
kaationa , ristiriitatilanteina tai keskustelevana yhteistyönä. Kaupunki
suunnittelu tapahtuu useasti asiantuntij oiden (institutionaaliset toimij at)
ja keskeisten vaikuttaj atahoj en (rakennusyhtiöt, muut yritykset ja kiin
teistönomistajat) kesken, j olloin asukkaiden näkemysten huomioon otto
rajoittuu vuorovaikutteista suunnittelua perusteleviin kuulemis- ja tiedotus
tilaisuuksiin. Yleisillä ja abstrakteilla argumenteilla, kuten kestävän kehi
tyksen puheella , voidaan retorisesti perustella asiantuntij aratkaisuj a , jotka
saattavat poiketa suurestikin kaupunkia elinympäristönään käyttävien nä
kemyksistä. Kaupunkisuunnittelun kriteerit hyvästä ekologisesta kaup un
gista eivät välttämättä kohtaa kaupunkia arkielämän paikkana pitävien tar
peita j a toiveita (ks. Koskiaho 1 99 7a, 27-30; Vilkuna 1 9 9 7 , 1 77- 1 78) .
Kirj oituksessa painottamani tiiviyden kysymys saa erilaisia merkityksiä
suunnitteluinstanssien ja asukkaiden keskuudessa. Arkipäivän käytännöissä
eletty, aistein havaittu ja henkilökohtaisesti koettu , tiiviys on eriluonteista
kuin kaupunkisuunnittelun tiivistämisen ja hajautumisen problematiik
ka . Abstrakti kaupunkikoneen toiminnallisuus vaihtuu kehollisuuteen ja
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kokemuksellisuuteen. Erilaiset tiiviydet muotoutuvat erilaisilla ajallisilla
ja tilallisilla ulottuvuuksilla, j okapäiväisinä kehollisina aistimuksina j a
elämyksinä sekä 'aj attomina' sanoina , numeroina ja kartografisina esityk
sinä (vrt. Vilkuna 1 99 7 , 1 78) . Kaupungin eletty ja koettu tiiviys on asuin
alueen rakennusten läheisyyttä ja korkeutta sekä viheralueiden vähäisyyt
tä . Kaup unkirakenteellista tasosta asukkaat p uhuvat etäisyyksinä j a
saavutettavuuksina , liikkumisreittien pituuksina j a matkustamiseen kulu
vana aikana . Kaupunkisuunnittelun tiiviys on aluetehokkuutta , kerros
lukuj a , verkostoj en pituuksia ja muita tehokkuusaj attelun perintöj ä .
Päivänen ( 1 998, 5 6-59) puhuu mikro- ja makrotasosta , tilan ja luonnon
merkityksestä ja kaupunkirakenteen kestävyydestä .
'Tehokas' maankäyttö j a kestävät alueiden kehittämistoimet sisältävät
teknis-kvantitatiivisesti arvioitavien tekij öiden ohella kaupungin eletyn
merkityksellisyyden j a kokemusmaailman moninaisuuden. Kaupungin
kehittäminen ekososiaalisena modernisaationa ja ympäristön kestävä tii
viys saavutetaan ottamalla huomioon sekä kaupunkiympäristön eletyt
merkitykset että obj ektiivisemmat kriteerit tuottaa taloudellisesti ja ekolo
gisesti sopivaa kaupunkirakennetta. Tällöin kaupunkia voidaan kehittää
toimijoiden välisenä keskusteluna, kommunikatiivisena prosessina , jolloin
mahdolliset näkemyserot eivät ehdi aiheuttaa syviä konflikteja. Kaupunki
elää jatkuvien muutosten, uusien toiveiden ja erilaisten näkemysten paik
kana , j onka moninaisuus on rikkauden merkki ja yhtenäisyys tavoitelta
maton asia .
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V
JOHTOPÄÄTÖKSET

Terttu Pakarinen
EKOLOGINEN MODERNISAATIO JA
HALLINTATAPA
Ekologinen modernisaatio ja rakenteeIILset muutokset

kologinen modernisaatio merkitsee tietoista pyrkimystä tuotannon ra
kenteiden muuttamiseen . Samalla tuotannon rakenteet muodostavat
ekologisen modernisaation kulloisetkin reunaehdot ja potentiaalin. Kum
mankin kohdalla on kyse globaalista mittakaavasta . Kansainvälisen talou
den muutokset ravisuttavat kansallisvaltioita ja niiden sisäistä organisoi
tumista. Ympäristökysymyksissä pyritään kansainvälisiin sopimuksiin ja
normeihin . Rakenteet j a toimij at kohtaavat toisensa monilla eri tasoilla,
mutta konkreettinen muutos palautuu aina paikalliselle tasolle .
Miten ekologisen modernisaation normatiivinen kehys istuu muuttu
van paikallisyhdyskunnan kehitysdynamiikkaan? Paikallisyhdyskunta
kohtaa kansainvälisen talouden paineet entistä suoremmin, kansallisvalti
on merkitys välittävänä tasona on suhteellisesti pienentynyt. Taloudelliset
seikat pyrkivät hallitsemaan päätöksentekoa ja menestyksekkäiden strategi
oiden luominen on enää mahdollista vain julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistoimin. (Mayer 1 99 1 , 1 9 95) jotta ekologinen modernisaatio voisi
toteutua, se on saatava osaksi menestyksen strategioita , sen on sisällyttävä
kuntien aktiiviseen kehittämispolitiikkaan.
Ekologisen modernisaation on j oskus tulkittu merkitsevän enemmän
kuin kestävän kehityksen. Kestävä kehitys olisi vain ekologisen tekij än
huomioimista taloudellisen kasvun sallimissa puitteissa, kun taas ekolo
ginen modernisaatio voisi puuttua kasvun ehtoihin. Sama suhde on j oskus
tulkittu toisin päin. Ekologinen modernisaatio olisi vain modernin projektin
j atketta, kun taas kestävä kehitys merkitsisi laadullisesti uudenlaista
suhdetta kehitykseen. Tässä teoksessa on useassa artikkelissa käsitelty näitä
peruskäsitteitä, eikä tässä puututa siihen enempää. Olennaista kummas-
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sakin käsitteessä on se , että ne ovat tuoneet normatiivisen näkökulman
yhdyskuntateoriaan. Kun aikaisemmin keskustelu raj attiin tiukasti siihen,
mitä on, puhutaan nyt myös siitä, mitä pitäisi olla. Niinpä toiminnan rinnalla
tarkastelussa ovat nyt myös diskurssit.
Kummankin käsitteen tapauksessa on ilmeistä, että ollaan etsimässä uutta
kasvun perustaa. Kun fordistinen massatuotannon ja massakulutuksen
suotuisa kehä on murtunut , tarvitaan uudenlaisia talouden tukirakenteita
(Painter 1 995) . Sosiaalisen kulutuksen uudelleen organisoituminen he
rättää pelkoa hyvinvointivaltion katoamisesta . Näyttää siltä , että myös hy
vinvointivaltio , jonka keskeisenä tehtävänä on ollut fordistisen kehän yllä
pitäminen (Painter 1 99 5) , edellyttää sekin säilyäkseen jonkinlaista kasvua.
Muutos ei ole poikkeustila vaan pikemminkin pysyvä ilmiö . Rakenteel
liset murrokset seuraavat toinen toistaan. Savupiipputeollisuuden raken
nemuutoksesta ollaan j uuri toipumassa, ja samaan aikaan alkaa jo palvelu
sektorin rationalisaatio . Paikallisyhdyskunnan selviytymisen reunaehdot
ovat alituisessa muutostilassa. Laaj empaan muutokseen joutumisessa ei
sinänsä ole mitään uutta. Jotkin maantieteelliset edut tai haitat ovat aina
olleet vaikuttamassa niihin tapoihin , j oilla rakennemuutoksiin on
sopeuduttu (Fainstein 1 990) . Uutta on suurempi valta ja vastuu omissa
asioissa , mihin suomalaisen kunnallis- sekä maankäyttö- ja rakennus
lainsäädännön uudistuksetkin ovat tähdänneet .
Paikallisen autonomian pelätään heikentävän kuntien mahdollisuuksia
toteuttaa linjakasta ympäristöpolitiikkaa. Paikallisella politiikalla ei välttä
mättä ole riittävää voimaa taloudellisia paineita vastaan . Yhdyskuntien
välinen kilpailu on vaarassa j ohtaa siihen, että taloudelliset toimij at va
pautetaan ekologisista velvoitteistaan tai että niitä ainakin höllennetään.
Paikallisen tason tavanomainen ratkaisu, yrittäj äkaupunkistrategia, näh
dään usein liian yksipuolisena j a myös riskialttiina (Fainstein 1 990) . Silti
tarvitaan jonkinlaista ekologisen modernisaationkin nimissä tapahtuvaa
julkisen j a yksityisen sektorin yhteistoimintaa.
Paikallisen autonomian etuna on mahdollisuus käyttää ainutkertaisia pai
kallisia lähtökohtia strategioiden pohj ana. jäljittely ei ole osoittautunut kan
nattavaksi kilpailussa, joskin tietysti kekseliäisyyteen liittyy aina aimo annos
riskinottoa . (Fainstein 1 990) Ekologiselle modernisaatiolle ei ole mitään ylei
siä , standardoitavia menettelytapoja. Vaikka ongelmia ja saavutuksia voi
daankin mitallistaa , ovat yksittäiset ratkaisut aina paikkaan sidonnaisia.
Väitetään, että rakenteiden ja hallinnan välillä vallitsee aina suhteelli
nen vastaavuus . Suhteuttamalla hallintaa rakenteisiin etsitään uutta , suo
tuisaa kasvun kehää. Perinteisen paikallishallinnon lisäksi p äätöksente210

koon osallistuvat nykyisin useat yksityiset j a puolijulkiset toimij at . Paikal
lisen politiikan merkitys on kasvanut, ja sen ala on laajentunut. Hallinnon
sij asta puhutaankin yhä yleisemmin hallinnasta, millä tarkoitetaan sitä
ohj auksen ja sääntelyn laaj empaa kokonaisuutta, j oka kattaa julkisen val
lan, yksityisen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan alueet. (Mayer 199 1 , 1995)
Tuotannon rakenteellinen muutos ja ekologinen modernisaatio kytkey
tyvät toisiinsa hallintatavan kautta. Kyse ei ole enää vain julkisen sektorin
harjoittamasta sääntelystä ja kontrollista, vaan aktiivisten strategioiden taus
talla on laaj empia yhteenliittymiä . Kyse ei ole myöskään vain ympäristö
ulottuvuuden huomioimisesta, vaan ekologisen modernisaation määritte
lyissä korostuvat enenevästi sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Kun
kulttuuri ymmärretään merkitysj ärjestelminä ja viitekehyksinä (Healey
1 99 7) on selvää, että perinteinen tekninen autoritäärisuus ei voi olla se
sosiaalinen lähestymistapa, jolla kansalaisten ekologista identiteettiä voi
daan vahvistaa (ks. Virtanen tässä teoksessa) .
Kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus laaj entavat keskustelua pelkästä
taloudellisesta kehityksestä ja teknologisesta edistyksestä kohti ympäristö
politiikan laajempaa tulkintaa. Laajempi näkemys merkitsee myös sitä, että
ekologisen modernisaation innovaatioita odotetaan nyt koko poliittiselta
toimintaj ärjestelmältä. Ne eivät ole teknisen sektorin erityiskysymys vaan
liittyvät kaikkeen hallintaan. (Ks. Kortelainen & Vartiainen tässä teoksessa)
Ekologisen modernisaation toteuttamiseksi on kyettävä käyttämään sitä
paikallisen politiikan tilaa Qudge , Stoker &Wolman 1 995) , j ota rakenteel
liset välttämättömyydet eivät ulotu määrittämään. Hallintatavalta odote
taan j oustavuutta . Sen on löydettävä uusia keinoja j a päätöksenteon muo
toja. Puhutaan institutionaalisesta oppimisesta (Hajer 1 996) ja institutio
naalisesta kapasiteetista (Healey ym. 1 995) . Yhdyskunnilla on erilaisia
voimavaroj a, mikä tarkoittaa ihmisten enemmän tai vähemmän organisoi
tunutta tiedollista ja taidollista potentiaalia. On myös erilaisia ja eri astei
sesti toimivia keinoj a saada nuo voimavarat käyttöön.
Mitä paremmin paikallinen institutionaalinen kapasiteetti saadaan käyt
töön sitä enemmän vaihtoehtoj a on tarj olla . Institutionaalisesta näkökul
masta kaikki palautuu toimijaan. Rakenteet eivät ole toimijan ulkopuoli
sia voimia , vaan toimija kantaa rakenteita sisässään, kuten myös mahdol
lisuutta rakenteiden muuttamiseen . N ormatiivisen toiminnan merkitys
korostuu tulevaisuutta muovaavana ulottuvuutena. Ekologinen moderni
saatio ei merkitse vain konkreettisia uudistuksia, vaan ekologista muutos
ta luodaan myös diskurssien tasolla. Molemmat tasot yhdessä mahdollis
tavat transformatiivisen toiminnan (Healey 1 997) .
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Ekologisen modernisaation diskurssit ovat omiaan edistämään sitä eri
elämänalueiden keskinäisen limittymisen prosessia , j oka jo muutoinkin
on talouden rakennemuutosten myötä käynnissä (Mayer 1 99 1 , 1 99 5) . Se,
mikä on totuttu mieltämään kulttuurisena, voikin uudessa tilanteessa näyt
täytyä taloudellisena tai päinvastoin. Taloudellinen, sosiaalinen, kulttuuri
nen ja poliittinen määrittyvät kaikki uudelleen suhteessa toisiinsa (Lash
1 990) . Ekologisen modernisaation kannalta keskinäisten yhteyksien ta
voittaminen on olennaista. Tähänastista keskustelua on syystä arvosteltu
yksipuolisesta teknisyydestä .
Vaihtoehtona teknisten näkö kulmien hallitsemalle keskustelulle Kortelai
nen ja Vartiainen korostavat tämän teoksen j ohdantoartikkelissa paikalli
sen hallinnan ja demokratian tarkastelun merkitystä. Tarkastelenkin seu
raavassa, miten "Kaupunkiseutujen ekologinen modernisaatio" -proj ektin
tulokset ovat tulkittavissa ekologisen modernisaation ja hallintatavan väli
sen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Millaisia edellytyksiä paikallinen
hallintatapa antaa ekomodernin käänteen toteutumiselle tai millä tavalla
se estää uudenlaisen ympäristöpolitiikan omaksumista? Millainen päätök
senteko ja suunnittelu edistävät ekologista modernisaatiota, ja miten nii
den itsensä tarkasteleminen ekologisen modernisaation osatekijöinä muut
taa ymmärrystä koko prosessista?

Hallinta tapa
Ekomodernista käänteestä on oikeutettua puhua silloin, kun hallintatapa
välittää ekologisen modernisaation rationaliteettej a tuotannon rakentei
siin. Yksittäinen konkreetti käänne voi olla mittasuhteiltaan suuri tai pie
ni, mutta olennaista on suunnan muutos paikallisessa ympäristöpolitii
kassa. Käänne voi saada myös hyvin erilaisia muotoj a paikallisyhdyskunnan
erityispiirteiden seurauksena. Paikallisen käänteen tuottava hallintatapa
vaihtelee sekin paikallisesta politiikanteon perinteestä toiseen.
Suomalainen paikallishallinto on muotoiltu pluralistisen aj attelutavan
pohj alta. Hallinnan katsotaan perustuvan ensisij assa vaaleihin ja kansa
laisten harjoittamaan kontrolliin. Kun vallankäyttö on riittävän haj autunut
ta , epäoikeudenmukaisuuksien oletetaan tasoittavan toisiaan. Kaikilla on
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ainakin j oissakin asioissa , ainakin
joskus. Lähtökohtana on julkisen sektorin autonomisuus . Kun valta on
hajautunut, ongelman voi muodostaa se, hallitseeko ylipäätään enää ku
kaan ja saadaanko p äätöksiä tällä tavoin aikaan. Qudge 1 995)
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Erilaiset eliitit nousevatkin usein asioiden aj ajaksi. Eliitit voidaan näh
dä yhtäältä toivottuina toimij oina tai välttämättömänä pahana , j otka ta
kaavat päätöksenteon tason. Toisaalta niitä voidaan pitää suorastaan val
lan anastajina. (Harding 1 995) Suomalaisessa modernisaatiossa teknokraat
tinen j a poliittinen eliitti liittoutuivat keskenään, j a kansalaisten kontrollin
on ainakin j älkikäteen väitetty vähentyneen. Uudet sosiaaliset liikkeet ovat
myöhemmin tulleet haastamaan modernien eliittien valtaa ja ympäristö
käsityksiä. Enää ei kysytä vain kantaa kulloinkin esillä olevaan asiaan . Nyt
kysytään, kuka asettaa asialistan (Harding 1 995) j a kuka päättää ekologi
sen modernisaation ohjelman sisällöstä.
Vain julkisen sektorin toimin tapahtuvalla ekologisen modernisaation
toteutumisella on rajansa . Niinpä Suomessakin tavaksi on tullut entistä
strategisempi ajattelu , j ossa etsitään useampien erilaisten toimijoiden liit
toutumia . Uudempi hallinnan teoria tarkastelee hallinnon ja hallinnan
muuttuvaa suhdetta (Mayer 1 99 1 , 1 995; Judge, Stoker &Wolman 1 995).
Julkisen hallinnon ohella tärkeitä tarkastelukohteita ovat kaikki ne yksityi
set ja puolijulkiset toimij at, joiden toiminnan myötä yhdyskuntakehitys
muovautuu . Erityisen kiinnostava on hallinnollisten ja ei-hallinnollisten
toimijoiden keskinäissuhde . Millä tavalla nämä ovat riippuvaisia toisistaan?
Paikallishallinto on jo itsessään monimutkaistunut. Tehtäviä on haj autet
tu valtion sisällä, rahoituksessa on uusia raj oituksia ja palveluj a on osin
yksityistetty Paikallishallinto työskentelee yhä enemmän yhdessä muiden
intressiryhmien kanssa. Hallinnon rooliin ei enää kuulu niinkään tuotta
minen vaan mahdollistaminen . (Stoker 1 9 9 5 .) J ätehuoltoa , kuten
terveydenhoitoakin voidaan ostaa yksityiseltä , vaikka toiminnan normit
asettaisikin julkinen taho .
Yhdyskunnan tai seudun toimintapolitiikaksi voidaan valita esimerkik
si ympäristö- tai ekokunnan imago . Tällöin tarvitaan j oukko riittävät re
surssit omaavia yksityisiä ja julkisia toimij oita, j oilla on riittävä määrä po
litiikan tekemiseen ja toteuttamiseen tarvittavaa kapasiteettia, valtaa ja
yhteisiä tavoitteita. Kuka tahansa ei kelpaa tällaisen 'regiimin' osakkaaksi .
Prioriteettien j a tavoitteiden muotoutuminen tapahtuu vähin erin poliitti
sessa prosessissa, yleensä sosiaalisten verkostojen muodostumisen kautta .
Regiimien verkoston luonne on olennainen. Yhteistyö perustuu solidaari
suuteen , lojaaliuteen, luottamukseen ja keskinäiseen tukeen . Hierarkia ja
kaupankäynti eivät riitä regiimeille perustaksi . (Stoker 1 99 5 ; ks . Hynynen
tässä teoksessa . )
Regiimit ovat suhteellisen pysyviä , ja niiden vakaus o n tarpeen tulosten
aikaan saamiseksi. Regiimit eivät kuitenkaan ole ikuisia . Ne voidaan myös
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haastaa ja korvata uusilla hallinnan muodoilla. (Stoker 1 99 5 .) Ekologisen
modernisaation esiintulo saattaa hyvinkin edellyttää aikaisempien regiimien
korvaamista sellaisilla intressitahoilla, jotka ovat avoimia uusien ympäristö
vaatimusten suhteen. Regiimien muodostaminen liittyy ennen muuta ha
luun saada j otakin aikaan, ei vain haluun kontrolloida joidenkin normien
toteutumista.

Ekomoderni elinkeinostrategia
Tässä teoksessa tarkastelluista tapauksista Varkaus ja Liperi edustavat yh
dyskuntia , joissa ekologisesta modernisaatiosta on tehty aktiivinen kehi
tyksen vipuvarsi. Varkaudessa tehdas on omaksunut yleistä vaatimustasoa
ennakoivan ympäristöpolitiikan ja j ulkinen hallinto on koonnut voimansa
luodakseen ympäristömyötäisen kuvan uudelleen määritellystä j älki
teollisesta kaupungista (Kortelainen & Vepsäläinen tässä teoksessa) . Uu
den imagon luomisessa eri intressiryhmien näkökulmat kohtaavat. Lipe
rissä on oivallettu, että perinteistä elinkeinon harjoittamista tuloksellisempaa
on strateginen keskittäminen, eli tuotteiden markkinoiminen Luomu
Liperin nimekkeellä. julkinen hallinto on ryhtynyt elinkeinotoiminnan
organisaattoriksi ja promoottoriksi. Yksissä tuumin kehitetään ja markki
noidaan paikallisen maatalouden luomutuotteita (Hynynen tässä teokses
sa) . Sekä Varkaudessa että Liperissä on oikeutettua puhua regiimistä . Val
taa on keskitetty aikeiden tehokkaaksi läpiviemiseksi.
Yhteistä Varkaudelle j a Liperille on myös se, että aktiivista ympäristö
strategiaa on kehystänyt yleinen ympäristökeskustelu . Kansalaiset ovat
aktivoituneet kummassakin yhdyskunnassa . Varkaudessa on vastustettu
ylhäältä alaspäin ohjautuvaa suunnittelua ja kiinnitetty huomiota ympä
ristön laatuun. Liperissä eräiden toimintoj en sij oituspäätökset ovat kärjis
tyneet ympäristökonflikteiksi asti ja julkisen sektorin toimille on esitetty
oma-aloitteisesti vaihtoehtoja. Aktivoituminen on institutionaalisen kapa
siteetin merkki . Yhdyskunnassa on sosiaalista ja intellektuaalista pääomaa ,
joka kanavoituu ympäristökysymyksiin. (Healey 1 997.)
Varkaus on esimerkki siirtymästä regiimistä toiseen . Perinteisessä
teollisuusyhdyskunnassa metsäsektorieliitit - tehtaan j ohto , kaupungin
j ohto ja työväenjärjestöt - muodostivat valtakolmion . Kasvuhakuinen,
ympäristöä rajoituksetta hyväkseen käyttävä tuotanto oli osapuolien yh
teinen etu . Palkkasuhde oli kyllä j atkuvan neuvottelun ja kiistoj enkin koh
de, mutta tehtaan ympäristöpolitiikkaa ei arvosteltu . Kesti kauan ennen
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kuin ylipaikallisen ympäristökeskustelun paineet ulottuivat Varkauteen asti .
Vesihallinto toi ensimmäisenä ympäristökysymyksen kaupunkiin ja julki
nen keskustelukin käynnistyi vähitellen. Tätä edisti tehtaan omistaj an
vaihdos ja tiedotusmonopolin purkautuminen, kuten myös ympäristö
tekijöiden tulo markkinatekij äksi sekä uusien paikallisten väestöryhmien
esiinnousu julkisessa keskustelussa. Kaupunki sai myös oman ympäristö
toimen. (Kortelainen & Vepsäläinen tässä teoksessa)
Regiimin haastaminen horjutti tehtaan asemaa hetken aikaa. Uudet val
tasuhteet asettuivat kuitenkin palj olti vanhalle pohj alle , sillä tehdas on
edelleenkin Varkauden elinehto. Uudessa regiimissä tehdas on nyt ympä
ristömyötäinen toimij a . Se pyrkii alittamaan ympäristönormeja kilpailun
nimissä ja harj oittaa oma-aloitteista tiedottamista . Myös uusi imago on
tehtaalle tärkeä , sillä se näyttäytyy mielellään puhtaine prosesseineen
luonnonkauniissa maisemassa . Uudessa valta-asetelmassa vakiintui selvä
työnj ako . Tehdas huolehtii omista ympäristövaikutuksistaan, kaupunki
hallinnollisista ympäristökysymyksistä ja asukkaat arkielämän sujumises
ta ja ympäristön laadusta . Uusi regiimi on entistä välj empi ja samalla
hallintatapaa on j ouduttu pluralisoimaan kuulemalla myös kansalaisia .
Vanha Varkaus tehtaineen oli fordistisen tuotannon malliesimerkki (ks.
esim. Painter 1 99 5 ) . Se oli sitä tehtaan tuottamaa, hierarkkisesti organisoi
tua puutarhakaupunkia myöten. Itse työprosessi perustui tuotantolinj aan,
missä työntekij öiden vaikutuskanavaksi j äivät työväen j ärj estöt ja niiden
j oukkovoima. Massakulutuksen ja massatuotannon tasapaino takasi sen,
että tehtaan ja sen työntekij öiden aineelliset edut olivat samansuuntaiset.
Ekomoderniin käänteeseen vaikutti postfordistinen tuotannon j a väes
tön monipuolistuminen, kun rakenteelliset muutokset toivat kaupunkiin
uusia työntekijäryhmiä uusine vaatimuksineen. Samalla kaupungin tahol
la tiedostettiin tarve tuotannon ja väestön monipuolistamiseen , minkä
vuoksi haluttiin houkutella uudenlaista tuotantoa ja uudenlaisia työnteki
j öitä . Tuotanto ja kulutus eriytyivät, ja niiden välinen tasapaino rikkoutui.
Tehtaan j a kansalaisten tiivis ykseys oheni. Samalla vanhat asukkaat alkoi
vat ottaa kantaa uu della tavalla .
Keskusteluun tuli kaksi uutta ulottuvuutta . Ensinnäkään asioiden kä
sittelyä ei voitu enää raj ata paikalliselle tasolle, sillä Varkauden ympäristön
tilasta oltiin kiinnostuneita paljon laaj emmin. Toiseksi ihmiset olivat uu
della tavalla kiinnostuneita elinympäristönsä laadusta. Ympäristö ei ollut
enää pelkkä väline hyvin konkreettisten tavoitteiden ja taloudellisen hyö
dyn saavuttamiselle , vaan sen odotettiin olevan myös henkisen tyydytyk
sen ja mielihyvän lähde .
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Uudessa ympäristöorientaatiossa tehdas toimi globaalien pakkoj en pu
ristuksessa. Se halusi nyt kytkeä uudella tavalla yhteen työntekij ät, kau
pungin ympäristötoimen ja yhdyskunnan. Luontevan työnj aon kautta tämä
onnistuikin. Sekä tehtaalle että kaupungille oli tärkeää päästä irti saastutta
van savupiipputeollisuuden mielikuvasta. Modernin asiantuntij avaltaisen
suunnittelun rationaliteetin ulkopuolelle j ääneet emotionaaliset ja esteet
tiset seikat alkoivat nousta esiin. (Healey 1 9 97 .) Pelkän toimivuuden rin
nalle nousivat nyt kiinnostus paikalliseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä
myös esteettisyyden arvostus . Kaupunkilaisia ja suunnittelijoita kiinnosti
vat rakentamisen tapa ja uusien julkisten rakennusten ulkoasu . Varkau
den ympäristöimagon luomisessa sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuris
ten sfäärien väliset raj at limittyvät ja kytkeytyvät toisiinsa uudella tavalla ,
j oka liitetään yhteiskunnan myöhäismoderniin vaiheeseen (ks. Lash 1 9 90) .
Kortelainen j a Vepsäläinen eivät pidä Varkauden ekomodernia kään
nettä kovin perustavana. Mediamonopolista ja piipunpääteknologiasta on
siirrytty asiantuntijuutta ja uutta teknologiaa korostavaan puhuntaan, eri
toimijoiden välille on syntynyt uudenlaisia liittoj a ja tehdas on omaksunut
itsesäätelyn. Tämän edellytyksenä on ollut teollisen vaiheen eliittien laa
jentuminen. Teollisen ja poliittisen eliitin rinnalla on nyt uusi virkamies
eliitti, jonka tehtävänä on ympäristösuhteen kontrolli. Uusien kansalais
ryhmien tullessa mukaan myös poliittisen eliitin koostumus on alkanut
muuttua . Kapeasta eliittien vallasta on palauduttu pluralistisempaan tilan
teeseen. Yhdyskunnan hengissä säilyminen ja tehtaan etu ovat paljolti
yhtenevät , minkä vuoksi on harjoitettu myös orastavaa yrittäjäkaupunki
henkistä toimintaa.
Ari Hynysen tutkimuskohteena olleessa Liperissä aktiivinen elinkeino
strategia sai alkunsa alunperin muuhun tarkoitukseen luodusta organisaa
tiosta. Kunta oli perustanut yhtiön vastaamaan vuokra-asuntoj en tuotan
nosta ja hoidosta. Myöhemmin huomattiin, että yhtiömuoto olisi perin
teistä hallintoa j oustavampi tapa edistää elinkeinotoimintoja. Lähtökohta
na oli moninapainen, pluralistisesti hallittu maalaiskunta, jossa eri aluei
den välillä oli paikallisista eduista ja perinteistä lähtevää ristivetoa. Uudes
sa tilanteessa oli koottava eri paikoissa asuvien tuottajien potentiaali yhtei
seen yritykseen.
Li perin elinkeinotoimintoj en yhtiöittäminen pidettiin perinteisen
hallintatavan kontrollissa siten, että yhtiön hallituksessa oli sekä poliitik
koj en että virkamiesten edustus . Uusi organisaatio saattoi kuitenkin toi
mia varsin itsenäisesti. Sen ympärille voitiin myös rakentaa kunnan uutta
imagoa , perinteisestä leipäpitäjästä leivottiin Luomu-Liperi . Kyse on toi216

saalta postfordismin piirteisiin kuuluvasta suunnittelun ja hallinnoinnin
liberalisoinnista ja toisaalta uudesta julkis-yksityisestä kumppanuudesta
(Mayer 1 99 1 , 1 99 5; Painter 1 99 5) .
Liperissä yritettiin myös vanhakantaista fordistista elinkeinostrategiaa.
Kiista Sompalammen rantaan aiotusta teollisuuslaitoksesta osoittaa, että
yleinen mielipide vastusti jyrkästi luonnon raj oittamatonta hyötykäyttöä.
Koska kunnassa oli kaavoitettujakin teollisuusalueita, ei julkisuuteen
vuotanutta hanketta hyväksytty Yrityksen perääntyessä julkisen kohun
pelästyttämänä kunta harmitteli julkisena foorumina toimineen paikallis
lehden toimintatapaa , mutta sitä ei sentään voitu panna kuriin.
Tässä tapauksessa p erinteisen hallintatavan haastaminen on ollut
Varkautta avoimempaa. Se näkyy myös Luomu-Liperiä kehystäneessä
kansalaisaktiivisuudessa . Varkauden tapaan myös Liperissä uudet asuk
kaat olivat usein avainasemassa . Seutuistumisen mukanaan tuomana il
miönä lähinnä joensuun raj aa olevassa taaj amassa asuu palj on kaupungis
sa työssäkäyviä , j otka myös edustavat kaupunkilaista arvo- ja aj atus
maailmaa. Yhteistä merkityksenantoa hyödyn aikakauden hankkeille ei
välttämättä aina löytynyt. Samantapaiset ilmiöt ja konfliktit ovat tuttuja
muillakin suomalaisilla kaupunkiseuduilla (ks. Konttinen 1 994) .
Vanha ja uusi Liperi leikkaavat myös ylipaikallisen teknis-taloudellisen
rationaliteetin ja maanomistajien välisessä konfliktissa. Yhdyskunta
rakennetta olisi julkisen hallinnon näkökulmasta tiivistettävä tai ainakin
estettävä hajoamasta edelleen. Tämän vuoksi kunnassakin halutaan aset
taa rajoituksia vapaalle maankäytölle . Maanomistajat vetoavat puolestaan
ikiaikaiseen perusrakentamisoikeuteen ja katsovat rajoitusten loukkaavan
oikeuksiaan. Tässäkin kiistassa tulevat esiin kuntalaisten sosiaalinen ja
intellektuaalinen kapasiteetti (ks . Healey 1 99 7) . Maanomistajat vahvista
vat kapasiteettej a omissa organisaatioissaan voidakseen aj aa asiaansa. Yh
dessä Hynysen kuvaamassa esimerkkitapauksess a intellektu aalisen
kapasiteettinsa ovat panneet likoon myös ne liperiläiset lasten vanhem
mat, jotka opetushallituksen arvovaltaan vedoten asettuivat vastustamaan
kyläkoulujen lakkauttamista. Kiistassa yhdyskuntakompostorin sijoittami
sesta noj attiin parhaaseen argumenttiin.
Liperi näyttäytyy varsin urbanisoituneena kaupunkiseu dun maalais
kuntana, jossa uudentyyppinen avoin suunnittelu on saanut j alansijaa. Se
ei ole syntynyt vapaaehtoisena kokeiluna , vaan pikemminkin konfliktien
kautta . Ympäristökysymysten käsittely osoittaa kuitenkin yhdyskunnan
huomattavaa institutionaalista kapasiteettia ratkoa itse vaikeita ongelmia .
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N ämä tapaukset osoittavat, että taistelussa asemasta hallinnan kentällä
tiedolliset resurssit ovat merkittävä poliittinen pääoma. Asiat saattavat edetä
perinteisen hallintatavan mukaisessa kuntakoneistossa kitkatta määräys
valtaan noj aten, mutta julkisuutta luovan foorumin - Liperin tapauksessa
paikallislehden - kautta esiin pääsevä kansalaismielipide saattaa haastaa
tämän hallintatavan. Yhä useampi liperiläinen on voinut käyttää valtaajonkin
yli eli määrittää sitä, millaisin reunaehdoin hankkeita voidaan toteuttaa.
Liperiläiset ovat myös osoittaneet kykynsä käyttää valtaa johonkin eli luo
maan alueelle uutta elinkeinotoimintaa strategisen valtaliittouman avulla
ja vieläpä ekologisen modernisaation nimissä . (ks . myös Healey 1 99 7 ;
Stoker 1 99 5 . )
Liperin ympäristökysymysten moninaisuus j a niihin liittyvät erilaiset
toimintatavat osoittavat sen, ettei nykyinen postfordistinen hallintatapa
ole monoliittinen kokonaisuus . Pikemminkin erilaisia hallintatapoj a so
velletaan ja liitetään toisiinsa tapauskohtaisesti varsin j oustavasti . Sama
maanviljelij ä, j oka yksityisoikeudellisena konservatiivina puolustaa MTK:n
kautta oikeutta käyttää rantoj aan haluamallaan tavalla, voi olla toisaalla
ympäristömyötäisessä liitossa yrityskuntasektorin kanssa. Sama kunta, j oka
on pyrkimässä luomutuotannolla maailman kartalle , voi vähätellä muiden
toimiensa ympäristövaikutuksia. Lip erissä voidaan kuitenkin puhua
ekomodernista käänteestä, koska raj oituksia asettavasta toimintatavasta on
kyetty etenemään aktiiviseen toimintastrategiaan, myönteisen kehän ra
kentamiseen.

Objektiivinen ja subjektiivinen
Modernin kaupunkisuunnittelun julkilausuttuina ihanteina olivat ennen
fordismi ja taylorismi. Teollisen tuotantolinj an selkeä j ärj estys lumosi suun
nittelij at, j a he halusivat ulottaa teollisen rationalisaation myös ihmisen
asuinsij aan, kaupunkiin. (Hilpert 1 9 78 .) Pariisin keskusta oli Le Corbu
sierin mielestä vanha tuberkuloottinen pesä , j oka piti korvata välj ällä
pilvenpiirtäj ämaisemalla (Fishman 1 982) . Samat yhdyskuntarakenteen
rationalisoinnin ihanteet levisivät Suomeenkin, vaikka maassamme ei ol
lutkaan suurten teollisten kaupunkien slummeja saneerattaviksi.
Linjaorganisaation ihanteen mukaan yhdyskunnan eri toiminnot tuli
järjestää kukin omalle erityiselle alueelleen. Syntyi alueita keskustatoimin
noille , teollisuudelle , asumiseen ja virkistykseen. Yhdessä kaupunkikone
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muodosti sujuvan puitteen tuotannon ja kulutuksen kierrolle . Fordistinen
massatuotanto tapahtui suurissa teollisuuslaitoksissa, ja ratkaisuksi massa
kulutukseen luotiin lähiö . Siellä syötiin j ääkaappiin varastoitua ruokaa ,
nukuttiin tavaratalosta hankituissa vuoteissa ja katseltiin jokamiehelle tar
koitettuj a televisio-ohj elmia. Iltaisin voitiin käydä lähimetsässä kävely- tai
juoksulenkillä. Erotellut toiminnot yhdisti liikenne, jonka suunnittelussa
yksinkertaista mallintamista sovellettiin vielä sen j älkeen, kun se muilla
suunnittelun sektoreilla oli todettu vanhentuneeksi lähtökohdaksi (Hague
1 984) .
Toisen maailmansodan jälkeinen kaupungin arj en morfologia riisti kau
pungilta sen viimeiset salaisuudet ja lumovoiman. Jokapäiväistymisestä
tuli sodanj älkeisen yhteiskunnan credo ja lumouksen riistämisestä sen
kulttuurinen mekanismi . (Prigge 1 996.) Kaupungin järj estykseksi ikuistet
tiin abstrakti teknis-taloudellinen rationaliteetti sellaisenaan. Myös muo
doista karsittiin pois kaikki 'turha', j a kaiken piti näyttää juuri siltä mitä se
olikin.
Yhteiskunnan tilallisia käytäntöj ä voidaan tarkastella kahdesta näkö
kulmasta. Yhtäältä nämä käytännöt ovat tilan subjektivointia. Yksilöt omak
suvat tilan sitä käyttäessään ja muodostavat käsityksen itsestään tämän
tilan subjektiivisena kokij ana . Toisaalta voidaan puhua tilan obj ekti
voinnista. Samalla tilan käytössä yksilölliset toimintatilat obj ektivoituvat
tilastruktuuriksi. Toisaalla ovat "subj ektiiviset" , eletyt j a havaitut toiminta
tilat ja toisaalla tieteen ja teknologian muotoilemat, "objektiiviset" tila
rakenteet. N äitä koordinoivat tilan ideologiat, jotka määrittävät ihmisen
suhteen hänen todellisiin olemassaolon ehtoihinsa. (Prigge 1 996; Lefevbre
1 9951 1 9 74 .)
Massatuotettu ja massakulutettu fordistinen ympäristö painotti ekspertti
suunnittelij oiden legitimoimaa obj ektiivista rakennetta . Yksil öiden
subj ektivointi saattoi olla vain sopeutumista, ei j äljen j ättämistä objektiivi
siin rakenteisiin. Nykykansalainen ei ole enää tyytyväinen tähän. Nyt ha
lutaan jättää subj ektiivinen jälki . Eletyn ja kuvitellun maailman halutaan
vaikuttavan rakenteisiin (Lefvebre 1 9951 1 9 7 4, ks . myös Virtanen tässä teok
sessa) . Niin oma erityisyys kuin ainutkertainen paikallinen kulttuuri halu
taan näkyviin.
Modernia obj ektivointia vastaan asettuu myöhäismoderni subj ektivointi.
Hyödyn maksimoinnin ja abstraktien systeemien tilalle halutaan nyt nos
taa myös moraaliset, emotionaaliset ja esteettiset näkökulmat , j otka oli
aiemmin työnnetty syrjään julkisesta sfaäristä. Nykyisin suunnittelussa ovat
pinnalla kulttuurien erityisyys ja monimuotoinen paikallisuuksien kirj o ,
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j otka ovat syntyneet ainutkertaisten historioiden j a yhdyskuntakohtaisten
erityispiirteiden perusteella. Yhdessä oleminen j aetuissa tiloissa näyttäy
tyy nyt paikallisen kulttuurin rakentamisena. (Healey 1 99 7 . )
Myöhäismoderni käänne o n koskenut Suomessa niin kaupunkimaisia
yhdyskuntia kuin maaseutuakin . Pertti Rannikon esittelemä Ilomantsin
tapaus osoittaa, että toisen maailmansodan j älkeinen urbanisoituminen
merkitsi maaseututaaj amienkin suunnittelua täsmälleen samoin periaat
tein , j oilla kaupunkej a suunniteltiin . Vaikka maaseudun ylimitoitetut
keskustat ja kirkonkylien pienoislähiöt saattavat nyt kummastuttaa, on
muistettava taustalla vaikuttanut yleisempi yhteiskuntarakenteiden muu
tos . Maaseutu otettiin tosiasiallisesti mukaan kaupungistumiseen ulottamal
la massiivinen hyvinvointivaltion palveluvarustus kaikkiin kuntiin. Kau
pungistumisessa ja kehityksessä mukana olo haluttiin näyttää kunta
keskuksissa myös ulospäin rakennetussa ympäristössä .
Uusi, myöhäismoderni merkityksenanto perustunut Ilomantsissa sekä
Mervi Johanna Hiltusen tutkimissa Joensuun ja Vaasan kokeilulähiöissä
varsin erilaisiin lähtökohtiin. Ilomantsi edustaa juurtunutta yhdyskuntaa,
jossa uudistusaloite on tullut paikallisen tason toimijoilta. Juurettomissa
lähiöissä keskeisenä asianaj aj ana on ollut valtiovalta lähiöuudistus
ohjelmineen, vaikka uudistus toki pannaankin toimeen paikallisella tasolla.
Ilomantsissa keskustakuvan uusimisesta on käyty kiivasta keskustelua,
lähiöissä ongelmana on asukkaiden passiivisuus ja haluttomuus lähteä
mukaan uudistusprosessiin. Ilomantsin kirkonkylässä asukkaat haluavat
voimaperäisesti jättää oman jälkensä keskustakuvaan, kun sitä vastoin
lähiöasukkaita on vaikea saada ottamaan kantaa lähiympäristönsä tulevai
suuteen.
Vaikka Ilomantsin malli onkin j uurtuneen yhdyskunnan malli, siellä
kin postfordistinen väestön monipuolistuminen on muutoksen taustalla .
Kypsän palkkatyön yhteiskunnan metsurit j a sairaanhoitaj at saivat uusia
naapureita. Ilomantsiin on muuttanut uusia asukkaita paitsi sivukylistä
myös muualta Suomesta . On syntynyt uusi suhteellisen hyvin koulutettu
jen asukkaiden kerrostuma, j oka suhtautuu ympäristöön muunakin kuin
elinkeinon lähteenä ja jonka sosialisaatio on yhtä lailla globaalia kuin pai
kallista (Healey 1 997) . Samoin ajattelevien vanhojen asukkaiden kanssa
on ryhdytty ajamaan lentokenttätieksi kutsutun modernistisen pääväylän
muuntamista kapeammaksi ja istutusten avulla viihtyisämmäksi oleskelu
alueeksi. (Rannikko tässä teoksessa.)
Tässä tapauksessa on onnistuttu luomaan j ulkinen sfääri j a luomaan
yhteys suunnittelun systematisoivan ymmärryksen ja ihmisten arkij ärj en
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välille . (Healey 1 9 9 7 . ) Ne merkitysjärjestelmät ja viitekehykset, j oiden
kautta ihmiset muotoilevat institutionaaliset käytäntönsä sosiaalisissa ti
lanteissa, ovat asettuneet uudessa tilanteessa uusien toimij oiden myötä
uuteen j ärjestykseen. On tapahtunut uusi paikallisen kulttuurin merki
tyksenanto, jossa suunnittelijan rooli on muuttunut aiemmasta lainsäätäjästä
myös paikallisten tuntoj en tulkiksi (Bauman 1 987) .
Ilomantsin modernistisessa suunnittelussa oli myös toiminnallisia on
gelmia . Supistuvan yhdyskuntakehityksen kautta ei osattu ennakoida .
Ongelman muodostavatkin nyt ylimitoitetut kaavat j a vaj aakäytetty infra
struktuuri. Hyvinvointivaltion 90-luvun murros uusliberalistisine piirtei
neen muotoilee kuntien elinehdot uudenlaisiksi. Muuttoliikettä vastaan
on taisteltava myös uudella kaavoitusstrategialla täydennysrakentamisi
neen, kaavojen purkamisineen ja taajamakuvan yhtenäistämisineen. Li
säksi merkitysten ristiriidat, fyysinen viihtyvyys ja mahdollisuus osallistua
suunnitteluun voivat olla kriittisiä tekijöitä .
Vaikka Rannikko toteaakin modernistisen suunnittelun samankaltaisuu
den kaikkialla Suomessa, hän ei pidä sen toteutumista yksittäistapauksis
sa automaattisena . Hän korostaa, että "Kysymykseen, miksi kirkonkylä on
rakennettu sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on, on vastattava: siksi, koska
kaavoittaj at, kunnan viranhaltij at ja luottamusmiehet halusivat näin 60luvulla tehdä" . Vaikka malli vastasi yleisiä rakenteellisia kehityspiirteitä,
tarvittiin paikalliset toimijat sen toteuttajiksi .
Ilomantsissa uudet väestöryhmät eivät ole muodostaneet julkisen sek
torin ulkopuolella toimivaa painostusryhmää. Käyty julkinen keskustelu
on yleensäkin ollut melko vähäistä ja varovaista . Mielipiteiden jakautumi
nen on tapahtunut virkamieskunnan ja poliittisten päättäjien ja j opa puo
lueiden sisällä. Voidaan puhua virkamies- ja poliittisista eliiteistä (Harding
1 99 5) . Alansa kansallista j a kansainvälistä kehitystä seuraavat virkamies
kunnan j äsenet ja poliittisiin päättäj iin kuuluvat hyvin koulutetut keski
luokkaiset ryhmät ovat ryhtyneet muutoksen airueiksi , saattamaan
ympäristökuvaa 'aj an tasalle'. Lopulta he ovat saaneet myös paikalliset yrit
täj ät vakuuttuneiksi muutoksen hyödyistä.
Ratkaisevaksi vedenj akaj aksi ympäristökiistassa osoittautuivat ammatti
ja asuinpaikka . juopa uuden keskiluokan ja maatalousväestön välillä oli
osin myös kunnallisen eliitin ja kansan syvien rivien välinen. Muutoksen
eturintamaan nousivat johtavat kunnallispoliitikot, paikkakunnalla pitkään
vaikuttaneet j ohtavat viranhaltijat sekä kiistan myötä kantaansa vaihta
neet kauppiaat ja yrittäjät . Rannikko ei tarkastele taajamakuvan arvioitua
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merkitystä turistien ja muiden paikkakunnalla vierailijoiden kannalta, mutta
oletettavaa on, että päätöksentekij ät ovat punninneet tätäkin näkökohtaa.
Eliittien toiminta j outui myös arvostelun kohteeksi Ilomantsissa. Kat
sottiin, että esitykset tuotiin teknisestä virastosta ja lautakunnasta valmii
na kunnanhallitukseen j a valtuustoon, j olloin luottamuselimille ei j äänyt
niille kuuluvaa mahdollisuutta ratkaista asioita. Myös viimeisen suunnittelu
vaiheen osalta j ää avoimeksi, missä määrin kyse oli todellisesta keskuste
lun avaamisesta ja missä määrin mielipiteiden manipuloinnista . Kun vuonna
1 99 7 alkanut vaihtoehtoj en laatiminen uuden yleissuunnitelman pohj ak
si alkoi, vakioitiin kaikissa vaihtoehdoissa 'lentokenttätien' kaksikaistaisuus.
Näin sidosryhmien lausuntoj a j a niiden julkista käsittelyä ohj attiin otta
maan kantaa suunnitelman muihin kohtiin.
Ilomantsin kiistassa ovat etualalla olleet ympäristölle annetut erilaiset
merkitykset. Moderni kaupunkisuunnittelu obj ektivoi ympäristöä . Se teki
yhdyskunnasta tuotanto-kulutuskierron yksinkertaisen kuvan. Se suunnit
telumalli, minkä varhaiset teollisen kaupungin teoreetikot aj attelivat jää
vän vain kaavioksi yksilöityj en ratkaisuj en taustalla, j äikin sellaisenaan
standardiratkaisuksi. Myöhäismoderni toi mukanaan vaatimuksen ympä
ristön erityislaadun huomioon ottamisesta ja subj ektivoinnista.
Ratkaisuksi elitismin ja pluralismin väliseen kiistaan Ilomantsissa omak
suttiin uusi, teknisen asiantuntijavallan korvaava myöhäismoderni suunnit
telukäsitys . Suunnitteluprosesseissa pyrittiin vuorovaikutukseen siten, että
asiat olivat laaj emmin esillä jo ennen lopullista päätöksentekoa . Tämä oli
ratkaiseva edellytys käänteelle, j ota Rannikko kuitenkin vain varauksin
luonnehtii ekologisen modernisaation uudeksi paradigmaksi.
Modernisaatioprosessissa tavoitteet olivat yhteiset. Aineellisen elinta
son kohottamisesta massatuotannon ja massakulutuksen keinoin vallitsi
konsensus. Myöhäismoderni elämäntyylien kirjo tekee tilanteesta paljon
monimutkaisemman, jolloin suunnittelu tarvitsee uusia keinoj a merkitys
j ärj estelmien ja viitekehysten käsittelyyn j a tulkintaan. jaetuissa tiloissa
tapahtuvan yhdessäolon ohj aaminen ja käsittely edellyttää nykytilanteessa
perehtymistä mitä moninaisimpiin elämismaailmoihin ja mitä monimuo
toisimpiin kulttuurisiin yhteisöihin (ks . Healey 1 99 7) .
Lähiöiden subj ektivoinnissa ongelmana o n ollut paikallisen kulttuurin
lyhyt historia. Ihmiset eivät ole juurtuneet alueilleen, ja uusi merkityksen
anto uhkaa tulla ylhäältä ohjattuna valtakunnallisena ohj elmana yhtä
ulkokohtaiseksi kuin objektivoiva modernisaatio aikanaan. Asukkaiden,
suunnittelijoiden ja yksityisten toteuttaj atahoj en verkostoilla ei ole riittä
västi paikallisia solmukohtia, j oissa merkitysj älj estelmiä, toimintatapoja
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ja arvottamisen tapoja voitaisiin välittää , oppia uutta ja muuttaa ympäris
töä . Solmukohtia voisivat olla todelliset yhteissuunnitteluprosessit. N ii
den lähtökohtia olisivat yhdessä paikallisesti määritellyt suunnittelu- ja
kehittämisongelmat, j oille muovattaisiin yhdessä ratkaisuj a j a j oihin liit
tyisi yhteinen toteuttamisen kontrolli. Solmukohtien muodostumisen kan
nalta on tärkeää, että itse alueilla on areenoj a kohtaamiseen.
Vuorovaikutteisen työtavan omaksuminen on erityisen vaikeaa siellä,
missä sosiaalinen verkostuminen on vasta alullaan, paikallinen identiteetti
heikko ja kulttuurinen juurtuneisuus ohutta. Hiltusen tarkastelema eko
loginen lähiöuudistus joensuulaisessa Rantakylän ja vaasalaisessa Risti
nummen lähiössä osoittaa uudelleensosiaalistamisen ongelmat. Asukkaat
ovat usein haluttomia lähtemään mukaan lähiöuudistusprosessiin. Pelä
tään työn ja vastuun taakkaa ja toisaalta osallistumiskokemukset tuottavat
vaikutelman siitä, ettei todellisia vaikutus- ja päätöksentekomahdollisuuksia
ole sittenkään tarjolla . Lähiöuudistukset ovat painottuneet selvästi fyysi
sen ympäristön kohentamiseen. Rakennusten perusparannuksessa ja alu
eiden ehostamisessa onkin löydetty monia kohteita, j oissa ekologisointia
voi toteuttaa korj ausrakentamisen ja lähiympäristön kunnostamisen kei
noin. Fyysisen ympäristön kohentamishankkeet eivät kuitenkaan näytä
itsessään tuottavan uutta alueellista sosialisaatiota j a yhteistoimintaa, joita
suunnittelijat toivoisivat.
Lähiöasukkaiden alueellisen sosiaalistumisen tavoite ei näyttäisi toteu
tuvan ainakaan vielä . Lähiöt toimivat standardoidun massakulutuksen
kehtoina ilman vahvaa alueellista sidosta . Postfordismi on tuonut muka
naan elämäntapojen erilaistumisen ja vahvistanut myös individualisoi
tuneiden asukkaiden odotuksia yksilöllisestä ympäristöstä . Tämä ei vält
tämättä ole merkinnyt sitä , että asukkaat olisivat halunneet vahvistaa alu
eellista sidostaan. Päinvastoin globaali komponentti ihmisten tietoisuu
dessa ja j opa arj en käytännöissä on nyt paljon vahvempi kuin paikallinen.
Asukkaiden toimintapotentiaalia tosin tarvittaisiin kompensoimaan vir
kamiesten yhä niukemmiksi käyviä resursseja. Uusien toimintatapoj en
omaksuminen on ollut vaikeaa huolimatta kansainvälisistä asukasfoorumien
tai kaupunginosavaltuustoj en toimivista malleista. Paikallishallinnon
sektorirajat ovat eräs este . Rationaalisesta asiantuntijavaltaisesta suunnit
telusta ollaan Hiltusen mukaan siirtymässä kohti kommunikatiivista suun
nittelua, mutta kovin joutuisaa muutos ei ole .
Lähiöuudistuksen organisaatiomallit kertovat uusista toimijoiden väli
sistä suhteista . julkisella sektorilla mukana ovat hallinnon eri tasot , pai
kallisesta ja kunnallisesta valtioon ja jopa Euroopan unioniin saakka. Val223

tio rahoittaj ana vastaa palj olti lähiöuudistuksen sisällöllisestä määrittelys
tä . Kunta voi muotoilla paikallisia sovelluksia. Valtio tekee yksityisen sek
torin kanssa yhteistyötä tutkimuksessa ja menetelmien kehittämisessä. Tässä
näkyy se , että ekologisesta laadusta on jo tullut rakennusalalla taloudelli
nen kilpailutekijä. Ala on kuitenkin hidas liikkeissään ja innovaatioiden
käyttöönotto laahaa perässä. Tuotannon joustavuus ei toteudu rakennus
alalla . Myös hallinnon rahoitusj ärjestelmissä ja verotuspolitiikassa on lähiö
uudistuksen kannalta puutteita. (Hiltunen tässä teoksessa.)
Proj ektien toteuttamisen tasolla julkinen sektori toimii yhdessä rakennut
tajien , rakentajien, isännöitsij öiden ja huoltoyhtiöiden kanssa. Vaasan Risti
nummen tapauksessa yhtiöt , kiinteistönomistajat , kaupunki ja rahoittajat
ovat muodostaneet kumppanuusyhteyden. Julkis-yksityinen yhteistyö on
lähiöuudistushankkeissa ilmeinen välttämättömyys . Hiltunen nostaa kui
tenkin esiin yksityisen tahon heikon sitoutumisen ekologiseen uudistuk
seen . Lisäksi projekteista tulee sisällöllisesti kapeita, koska vain fyysinen
ympäristö painottuu ja suhde kaupunkikokonaisuuteen j ää tarkastelun
ulkopuolelle .
Lähiöuudistuksella j a yleensä hallinnon harj oittamalla ekomodernisaa
tiolla on oma merkityksensä spontaanin postfordistisen kehitysdynamiikan
vastapainona. Eriytynyt tuotanto asuntomarkkinoilla merkitsee erihintaisten
ja laatuisten asuntojen tuottamista eri kohderyhmille eri sij aintipaikkoihin.
Tässä kehityksessä rappeutuvat lähiöt marginalisoituvat , ellei j ulkinen
sektori kompensoi niiden heikentynyttä kilpailuasemaa . Valtion ohj elmoima
lähiöuudistus on selvästi hyvinvointivaltioproj ektin j atketta . Intressit ovat
sekä taloudelliset että sosiaaliset. Yhtäältä on kyse merkittävän kansallis
omaisuuden vaalimisesta, toisaalta eriarvoistumisen estämisestä .

Suunnitteluinstrumentti
Suunnitteluj ärjestelmä on muuttunut uuden maankäyttö- j a rakennuslain
myötä . Suunnitelmamuotoja on tarkistettu jo aiemmin seutusuunnittelun
osalta, j ossa fyysisen ympäristön suunnittelu on kytketty alueen toimin
nalliseen ja taloudelliseen suunnitteluun. Tehdyn uudistuksen keskeinen
suunnanmuutos on yleis- ja asemakaavatasoj en jättäminen kuntien hal
tuun, j olloin valtion rooliksi jää toimenpiteiden laillisuu den valvominen.
Kuntien ennestäänkin vahva autonomia näyttää vain vahvistuvan. (Maan
käyttö ja rakennuslaki 1 999.)
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Ekologiseen modernisaatio näkyy laissa läpäisyperiaatteena. Kestävän
kehityksen huomioimisesta on säädetty sekä yleistavoitteena että erikseen
kunkin suunnitelmamuodon kohdalla. Kestävän kehityksen vastainen ra
kentaminen ja maankäyttö on periaatteessa lain vastaista. Käytännössä tämä
seikka ratkaistaankin yhä useammin laillisuuden kuin sisällöllisten seik
koj en noj alla. Toinen ekologista modernisaatiota tukevaksi aj ateltu läpäisy
periaate on vuorovaikutteinen suunnittelu . Ei riitä, että kaikkia kaavoj a
laadittaessa kuullaan asukkaita, vaan kansalaisten kuulemismenette-lystä
on myös esitettävä omat suunnitelmansa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki
1 999)
Laki , kuten itse suunnittelukin, on vahvasti normatiivista toimintaa .
Kantaa otetaan siihen, miten pitäisi olla . Samalla tiedetään hyvin, etteivät
kaikki hyvät aikeet toteudu käytännössä. Kokonaisvaltaisen rationalistisen
ja inkrementalistisen suunnittelun kannattaj at ovat eri mieltä asetettavien
tavoitteiden kattavuudesta. Kokonaisvaltainen rationalismi pyrkii mää
rittelemään j ärj estelmän tilan kokonaisuudessaan jonakin tavoiteaj ankoh
tana, inkrementalismi ottaa vain pieniä askelia kerrallaan j ättäen tulevai
suuden mahdollisuuksia avoimiksi. (Cooke 1 983 .)
Inkrementalismi on kasvattanut suosiotaan yhdyskuntakehityksen ra
kenteellisten murrosten myötä. Koska tapahtumia on yhä vaikeampi en
nustaa edes lyhyellä tähtäimellä, katsotaan tarpeelliseksi määritellä vain
välttämätön. Erityisesti ekologisen modernisaation näkökulmasta tällaista
lähestymistapaa on kuitenkin arvosteltu siitä, että kerralliset päätökset voivat
kumuloitua kohtuuttomina ympäristörasituksina ja että kokonaisuudet
j äävät tarkastelun ulkopuolelle (Healey 1 997) .
Spontaani postfordistinen yhdyskuntakehitys viittaa siihen, että erityi
sesti seudullisen ja paikallisen tason merkitys hallinnassa kasvaa (Mayer
1 995) . Paikalliselta tasolta voidaan vaikuttaa myös laaj empiin rakentei
siin. Suuntana paikallisessa politiikassa näyttää yleisesti olevan se, että ta
loudelliset seikat hallitsevat kaikkea toimintaa . Sosiaali- ja työllisyys
politiikka alistetaan taloudellisille tavoitteille . Tavallinen toimintamalli täl
laisessa kehyksessä on yrityskaupunkistrategia. Yhdyskunta toimii kuin
yksityinen yritys, j oka pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvää tulosta.
Tähän liittyy useimmiten kulutuksen uudelleenorganisointi . Kunta ei enää
tuota kaikkia palveluj a itse, vaan mahdollistaa ja koordinoi niiden tuotta
misen. (Mayer 1 99 5 . )
Kaikki politiikat toteutetaan tilassa ja n e kohtaavat toisensa tilassa . Täs
tä syystä Patsy Healey uskookin fyysisen suunnittelun uuteen tulemiseen.
Suunnittelulla on tilaus hallinnan muotona , j oka jo on valmiiksi eri poli225

tiikkoj en leikkauspisteessä . Alueelliselle ja tilalliselle perspektiiville on
kysyntää riittämiin. On vain aktivoitava suunnittelun koordinoiva rooli j a
laaj ennettava sen ymmärrystä pelkistä fyysisistä ulottuvuuksista myös yh
dyskuntien sosiaalisiin, taloudellisiin j a poliittisiin näkökulmiin. Suunnit
telu välittää Healeyn mukaan kaupunki- ja seudullisen kehityksen dyna
miikkaa ja normatiivisia käytäntöjä. (ks . Healey 1 99 7 .)
Ekologisen modernisaation näkökulmasta suunnittelulla on jo valmii
na normatiivinen horisontti ja normatiiviset käytännöt. Muutospyrkimys
on kuulunut suunnittelun ominaisuuksiin jo hyvinvointivaltiollisesta vai
heesta asti. Nyt kyseeseen tulevat uudet sisällöt. Fyysisen suunnittelun
kapea-alaisuus on kuitenkin suunnittelun perinteinen rajoite . Sen olisi
löydettävä aidot kytkennät taloudelliseen suunnitteluun, muuhun hallin
toon ja politiikkojen laatimiseen. (Healey 1 997.)
Suunnittelun mahdollisuuksia uudessa tilanteessa tukee se, että suunnit
telu prosessit tarjoavat toimintamuodon, j ossa osalliset voivat aktiivisesti
konstruoida aj attelu- , arvottamis- ja toimintatapoj aan. Perinteisen tekno
kraattisen auktoriteettiaseman sij asta suunnittelijalla on näissä prosesseis
sa pikemminkin tulkitsijan kuin lainlaatijan rooli (Bauman 1 987) . Puh
taasti instrumentaalisen ja teknisen j ärkeilyn rinnalle suunnitteluun pyri
tään nyt saamaan myös moraalinen ja emotionaalis-esteettinen j ärkeily
Faktat ja arvot saavat sekoittua. Suunnittelu pystyy toimiessaan yhdistä
mään abstrakteja systeemeitä ja ihmisten elämismaailmoja.

Tilat abstrakteina esityksinä ja elämän näyttämöinä
Satu Huttusen tutkimalla joensuun seudulla ekomodernia rationaliteettia
on yritetty saattaa käytäntöön lukuisien eri suunnitelmamuotoj en - seutu
kaavan, yhteisen yleiskaavan, rakenneselvitysten ja asuntotuotanto-ohj el
mien - avulla . Anne Virtasen tutkimuksessa on käänteen todentumista
tarkasteltu Turussa uuden, kestävän kehityksen yleiskaavan osalta. Molem
missa paikoissa abstraktien esitysten välittyminen eletyksi todellisuudeksi
on pulmallista. Tapaukset osoittavat, että suunnittelun välitystehtävä kehi
tysdynamiikan ja normatiivisten käytäntöj en välillä ei ole ongelmaton .
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rationalisoiminen on lähtökoh
tana kummassakin tapauksessa . Suunnitelmissa on pyritty tukeutumaan
valtakunnan tasolla tehtyihin alue- ja yhdyskuntakehityksen linjanvetoihin.
Ei olekaan ihme, että Joensuun tapauksessa virkamiehet toivovat useam
massa yhteydessä valtakunnallista auktoriteettia apuun, vakuuttamaan
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omaa politiikkaansa tekeviä paikallisyhdyskuntia seudullisen yhteistoimin
nan eduista . Turun tapauksessa yleiskaavaan rakennettu vaihtoehtojen
avaruus mahdollistaa sen, että tiukinta tulkintaa ei välttämättä ole pakko
noudattaa.
Joensuun tapaus osoittaa, että konfliktej a voi olla monenlaisia. Erimie
lisyyttä voi olla keskustelun tavasta, sisältökysymyksistä ja jako kysymyksistä
- kysymyksestä kuka saa mitäkin. Joensuussa kukaan ei kiistänyt esitetty
jen seudullisten rationaliteettien mielekkyyttä. Kukaan ei ole julkilausutusti
haj autuneen j a tuhlailevan yhdyskuntarakenteen kannalla. Jyrkästi eri
mieltä oltiin kuitenkin siitä, hyötyykö rationalisoinnista enemmän Joen
suun kaupunki vaiko ympäristökunnat. (Huttunen tässä teoksessa.)
Keskustelun tavasta ja sisältö kysymyksistä voitiin päästä niinkin pitkäl
le , että yhteisiä tavoitteita jo kirjattiin suunnitteluasiakirjoihin . Lopulta
kuitenkin epäilys epätasaisen jaon aikeista palautti keskustelun konfliktin
tilaan, ja tavoitteita jopa j ou duttiin purkamaan. Ympäristökunnat epäili
vät Joensuun hyötyvän yhdyskuntarakenteen rationalisoinnista eniten ja
muita kuntia kiirehtiessään jopa väistävän omia velvoitteitaan . Siellä mis
sä väljempi ohj aus näytti säilyttävän ympäristökunnilla paremman ase
man kilpailussa veronmaksajista ja työpaikoista, seutukaavan tavoitteita
haluttiin madaltaa. Lopulta vain kirj attiin yhteen kuntien omat yleiskaavat.
Yhteinen keskustelu on Joensuun seudulla varmasti itsessään lisännyt
resurssej a. Tavoitteiden toteutuminen edellyttäisi kuitenkin verkostojen
uudelleen organisoitumista. Nyt verkostumista näytti olevan vain joiden
kin alemman tason virkamiesten kesken, jotka luonnollisestikaan eivät voi
ohittaa eripuraisia poliitikkoja ja johtavia virkamiehiä . Vaikka suunnitel
mat tarj osivat ekomoderneja aineksia , suunnitteluprosesseihin ei oltu kiin
nitetty suurta huomiota . Tilallisen suunnittelun prosessien tulisi kytkeytyä
niihin hallinnan prosesseihin, j oissa verkostoj a tuotetaan . Verkostot voi
vat muuttua j a ne voivat olla levinneisyydeltään ja kattavuudeltaan erilai
sia . Olennaista on, että sosiaalisen muutoksen käyttövoima on juuri
verkostoj en mobilisointi .
Tavallista on, että uuden lain mukainen seutukaavoitus on käynnisty
nyt Suomen maakuntaliitoissa melko jäykästi . Tilallisen sekä taloudellisen
ja toiminnallisen suunnittelun yhteen kytkemisessä on ollut palj on orga
nisatorista kitkaa ja uusia käytäntöj ä ollaan vasta luomassa . Tähän asti
Joensuussakin on edetty siinä järjestyksessä , jossa ekologisen moderni
saation eri ulottuvuudet ovat taipuneet sekä seudullisiksi että paikallisiksi
kilpailutekij öiksi. Haja-asutuksen kuriin saaminen ei kiinnosta Joensuun
kaupunkiseudun ympäristökuntia niin kauan kuin sallivasta suhtautumi227

sesta on selvää hyötyä kilpailussa veronmaksajista. Jätehuollon osalla ol
laan valmiimp ia yhteistyöhön sillä p erusteella , että valtion asettamia
kiristyviä ympäristönormeja ei pystytä toteuttamaan ilman yhteistyötä .
Seudullista asuntotuotanto-ohj elmaa voitaisiin käyttää ekomodernina
instrumenttina jopa taistelussa muuttotappiota vastaan, jos vain suunnitel
mamuotoj en koordinaatio toimisi.
Suunnittelun eri ulottuvuuksien irrallisuus näkyy myös siinä , että joen
suun seudun yhteistyöhankkeissa keskustellaan koko aj an hallinnollisesta
yhteistyöstä j oko kuntien tai eri hallintotasoj en kesken . Ekologisen
modernisaation kannalta kyse on raj oituksia ja reunaehtoj a asettavasta toi
minnasta . Fyysistä infrastruktuuria tarkastellaan seudun aktiivisista talou
den kehittämisstrategioista erillään. On selvää, että seudulliseksi kilpailu
tekijäksi voi tällöin hahmottua vain j okin infrastruktuurin teknis-talou
dellinen rationaliteetti . Yksityisen ja j ulkisen sektorin keskinäisyhteyden
tarkastelu raj oittuu oikeuteen rakentaa . Rakentaminen kaava-alueen ul
kopuolelle on seudulla niin tavallista, että tehokkaasta yhteistyöstä ei täl
läkään saralla voida puhua
Koko tiiviyskysymyksestä on kaksi erilaista hallinnon tason tulkintaa :
kaupunkilainen tiivistämispyrkimys sekä maaseutumainen luonnon
läheisyyteen ja väljyyteen liittyvien arvoj en korostaminen. Asukkaat
vastustavat tiivistämistä niin maalla kuin kaupungissa. Myös kuntien
sisäinen erilaistuminen näkyy siinä, että yhden selkeän kannan ottaminen
on vaikeaa . Eri kunnan osat ovat kehittyneet eri tahtiin ja perinteiset
taaj amat uhkaavat osin jäädä kaupungin tuntumaan kiilautuvien uusien
asutuskeskittymien jalkoihin. Hajautumista vastaan ei aina pure aktiivinen
maapolitiikkakaan. Huolimatta kaavoitettuj en tonttien tarjonnasta ne eivät
ole 'epärationaalisesti' aj attelevien asukkaiden silmissä kilpailukykyisiä .
Kasvu on kohdistunut pääosin olemassa oleviin taaj amiin , mutta ei
kokonaan. Huttusen haastattelemat henkilöt pitävätkin pahimpana ekologi
sen modernisaation esteenä ihmisten yleistä arvomaailmaa ja asenteita .
Seudullisessa yhteistyössä ei ole kyetty ylittämään kaupungin ja maa
seudun eturistiriitoja. Seutukunta on tähän liian löyhästi organisoitunut.
Kuntien valta ja vastuu eivät ole edenneet tasatahdissa niiden ekologisen
modernisaation kapasiteetin kanssa (Huttunen tässä teoksessa) . Arvo
maailma ja asenteet eivät nykyisissä suunnitteluprosesseissa tule keskus
teluun siten, että preferensseistä voitaisiin aidosti neuvotella (Healey 1 99 7) .
Postfordistinen kehitys o n murtanut perinteistä suunnitteluhierarkiaa
vain osittain. Kuten Rannikko toteaa artikkelissaan , hierarkkisella ja ko
konaisvaltaisella suunnittelulla on edelleen kannattajansa . Paikallisen j a
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globaalin uusi jännite kasvattaa kuitenkin yhdyskuntien itsenäisyyttä ja
tukee niiden suoraa horisontaalista verkottumista yli kansallisten raj oj en.
Valtiovallan ohj aus on toisaalta talouden globalisaation myötä löystynyt ,
toisaalta se on ympäristökysymyksissä ylikansallisen sääntelyn j ohdosta
tiukentunut. (Mayer 1 9 95 , Healey 1 9 9 7 . )
Eurooppa-kehys tukee seudun roolia ja o n omiaan nostamaan seudulli
sen suunnittelun passiivisesta aktiiviseksi. Suunnitteluhierarkian purkamis
paineet johtivat tietyksi aj aksi siihen, että koko yhdyskuntaa koskevat yleis
kaavat sivuutettiin. Ne korvattiin osa-yleiskaavoilla, joita laadittiin sinne ,
missä oli rakentamispaineita. Ekologinen modernisaatio on kuitenkin p a
lauttanut yleiskaavalle avainsuunnitelman roolin , ja Suomen kunnissa on
menossa kestävän kehityksen yleiskaavojen kierros.
Anne Virtasen käsittelemässä Turun tapauksessa on havaittavissa selvä
ero kahden eri yleiskaavakierroksen välillä. On tapahtunut siirtymä sum
mittaisista eheyttämisen ja selkeyttämisen tavoitteista j ulkilausuttuun kes
tävän kehityksen tavoitteeseen . Jo yleiskaava 2 0 1 0 sisältää ekomodernej a
piirteitä, mutta keskeiseksi legitimointiperusteeksi ekologinen ulottuvuus
tulee vasta yleiskaava 2 02 0 : ssa. Yleiskaava 2020:ssa kestävä kehitys ym
märretään sekä taloudelliseksi että ekologiseksi , j oskin näiden keskinäis
yhteys j ää vielä perinteisen sektoriajattelun j alkoihin. Yleiskaava 20 l O : ssa
tiivistäminen ja haj auttaminen esiintyvät rinnan. Tiloj en uuskäyttöä voi
daan pitää ekomodernina , haj auttamista uusille alueille ei . Yleiskaava
2 02 0 : ssa tiivistäminen on pääteema.
Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä j äsennetään yleiskaava 2 02 0 : ssa kol
men vaihtoehtoisen kehittämisstrategian avulla . Ensimmäinen perustuu
uudiskäyttöön ja täydennysrakentamiseen, toinen nauhamaiseen keskus
akseliin ja kolmas hajautettuun, välj ään ekologisuuteen . Täydennys
rakentamisvaihtoehto merkitsisi tarvittaessa luopumista taloudellisesta
kannattavuudestakin ekologisuuden hyväksi . Vaihtoehto antaisi Turulle
konservatiivisen ja sosiaalisen imagon. Toinen , nauhamainen vaihtoehto
olisi selvästi kalliimpi, mutta välittäisi dynaamisempaa imagoa. Kolmas,
hajautettu vaihtoehto on helppo todistaa epäekologiseksi. (Virtanen tässä
teoksessa . ) Vaihtoehdot onkin nähtävä ensi sijassa pyrkimyksinä vahvis
taa tiivistämisen kannatettavuutta ja siitä luopumisen tarpeellisuutta mah
dollisten taloudellisten tekij öiden niin vaatiessa. Vaihtoehdot eivät tarj oa
lähtökohtaolettamuksiltaan erilaisia mahdollisuuksia , vaan ne tarj oavat
vaihtoehtoja ainoastaan eriasteiselle kaupunkirakenteen tiiviydelle .
Yleiskaavoissa ekologinen modernisaatio näyttäytyy teknisenä ja talou
dellisena kysymyksenä . Kysymys siitä , onko tiivistäminen hallinnollisten
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raj oj en asettama välttämättömyys vai merkitseekö se vapaaehtoista ekolo
gista modernisaatiota, j ää avoimeksi . joka tapauksessa ekologisen moder
nisaation diskursiivinen esittäminen on askel, j oka voidaan tulkita pie
neksi ekomoderniksi käänteeksi.
Ekologisen modernisaation toteutuminen edellyttäisi myös sosiaalisen
ja kulttuurisen ulottuvuuden huomioon ottamista . Koska nämä ulottu
vuudet eivät sisälly kaavan laatimisprosessiin, Virtanen on tarkastellut asuk
kaiden ekologista rationalisoitumista kyselyllä j a haastatteluilla. Asukkai
den liikkumistottumuksia ekologinen ulottuvuus ohj asi vain pieneltä osin.
Selvästi tärkeintä oli liikkumisen helppous . Liikkumiseen käytetty aika ja
raha vaikuttivat j onkin verran vähemmän. Vasta kun nämä ja eräät muut
ei-ekologiset seikat oli tyydytetty, voitiin antaa ekologisen kriteerin vai
kuttaa liikkumiseen.
Haastatellut näkivät ekologisen elämän olevan kierrätystä ja j ätteiden
lajittelua, liikkumisen ympäristöystävällisyyttä, omavaraisuutta ja ympä
ristön siistinä pitämistä. Oma ja yleinen näkökulma eroteltiin. Hyötyjen j a
haittoj en punnitseminen ratkaisi toimet, vaikka ympäristö kysymyksiin liit
tyvät normipaineet tunnistettiinkin. Ekologisuus oli tutkituille turkulaisille
ennen muuta diskursiivista todellisuutta. Omat käytännöt olivat selvästi
eri taso , jolla toiminta vaihteli palj on.
Asukkaiden o dotukset olivat melko teknologiakeskeisiä , koska uusien
innovaatioiden odotettiin tekevän ekologisoitumisen helpoksi niin, ettei
rutiinej a tarvitse mullistavasti muuttaa. Silti nimenomaan diskursiivisella
tasolla voidaan puhua asukkaiden uudesta ekologisesta identiteetistä . Suun
nittelun teknis-taloudellinen systeemirationaliteetti ei siirry tähän sellaise
naan. Esimerkiksi kaupunkirakentamisen tehokkuus ei ole sama kuin eletty
tehokkuus . Eletyssä tehokkuudessa rakentamisen tehokkuus j a energian
säästöt ovat toissij aisia koettuun luonnonläheisyyteen j a rauhaan nähden.
Ehkä on suorastaan niin, että suunnittelun tulisi tarj ota ekologiset ratkai
sut ainoana mahdollisuutena . (Virtanen tässä teoksessa . )
Diskursiivisena esityksenä Turun yleiskaava on osaltaan luomassa kau
punkilaisten ekologista identiteettiä. Valtuuston tahdonilmauksena se koh
distuu muihin toimij oihin ja keskeisiin vaikuttajaryhmiin. Se on myös
monia toimijoita käsittävän valmistelu- ja käsittelyprosessin tulos . Vaikka
todellinen kommunikatiivisuus prosessista puuttuukin, kertoo yleiskaava
instrumentin käyttö itsessään pyrkimyksestä vastata kokonaisvaltaisesti
spontaanin kehitysdynamiikan paineisiin .
Turun tapauksessa systeemin rationaliteetin j a eletyn ekologisuuden
kuilu näyttäytyi tutkimuksen kahden osion valossa vielä ylittämättömältä.
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Edistystä oli saavutettu yleiskaavan ekomodernien tavoitteiden asettelun
osalta merkittävästi , mutta ihmisten sisäistetty ekologinen identiteetti j a
tosiasiallinen käytös olivat etäällä järjestelmän ratiosta. Voidaan puhu a
kahdenlaisesta tehokkuudesta (effectivity/efficiency) (Healey 1 9 9 7 ; Sager
1 990) . Asetetut tavoitteet voidaan katsoa saavutetuiksi, kun rakentamista
sallitaan enää vain haj akeskitetysti. Samalla ihmisten liikennekäyttäytymi
sessä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu mitään muutosta, vaan saaste
päästöt säilyvät ennallaan. Tavoitteiden ulkoinen toteutuminen ja asentei
den muutos ovat eri asioita .
Turussa kuten joensuun seudullakin suunnitteluprosessit ovat edelleen
ongelma. Suunnitelmien sinänsä moitteeton sisältö ei välity arj en käytän
nöiksi , kun prosessit eivät välitä arvoj a preferensseiksi . Suunnittelun
kommunikatiivisuudessa on kyse palj on enemmästä kuin periaatteellisesta
demokraattisuudesta. (Healey 1 99 7 . )

Ekomodernin käänteen edellytykset
Edellä kuvatut tutkimukset eivät esitä joukkoa 'parhaat käytännöt' -tyyp
pisiä ekologisen modernisaation esimerkkejä. Esimerkiksi joensuun seu
tua paljon aktiivisempi seudullinen strategia löytyisi Vaasan seudulta, missä
Vaasan eteläisen kaupunginlahden uhkaava umpeenkasvu käynnisti koko
joen varren mittaisen yksityisten elinkeinonharjoittajien ja hallinnon yh
teisen projektin vesistön ympäristökuormituksen hallitsemiseksi (Heikkuri
Alborzi 1 996) . Samoin esimerkiksi Kuopion yleiskaavan eheyttämisstrategia
menee Turun yleiskaavaa paljon pidemmälle : maankäytön raj oitukset ovat
selkeitä ja julkisten ja kevyiden liikennemuotojen tukeminen aktiivista.
(Kosonen 1 995 )Lähiöuudistuksessa vaikkapa Hämeenlinnan kokeilut
(Ojanen 1 995) kertovat Rantakylää ja Ristinummea suuremmasta suun
nittelun kommunikatiivisuudesta .
Kuten alussa jo todettiin, artikkelini lähtökohtana ei ole ensi sij assa ol
lut ekologisen modernisaation käsitteen työstäminen. Tätä ongelmaa on
tarkasteltu tämän teoksen johdantoartikkelissa, ja suomalaisessa ympäristö
poliittisessa keskustelussa sitä ovat tarkastelleet esimerkiksi Massa ( 1 99 5)
ja jokinen ( 1 99 5) . Väljän tulkinnan tarkoituksena on ollut saada näkyviin
yhtäältä, miten valtakunnan politiikkojen lohkoutuneisuus ja yhteensovitta
mattomastikin erilaiset lähtökohdat voivat tuottaa pirstoutuneen kuvan
eri ympäristömyötäisistä otteista . Toisaalta tavoitteena on myös näyttää
paikallisena tason ainutkertaiset yhdistelmät. Pinnalta katsoen tarkastellut
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tapaukset muodostavat vaihtelevan j oukon , varsinaisesta tuotannon
ekomodernisaatiosta ympäristökonflikteihin ja kestävän kehityksen sosiaali
seksi j a kulttuuriseksi u l o t tuvu u d eksi ymmärre ttyyn asukkaiden
sosialisaatioon. Paikallisessa yhteydessään politiikkalohkot voivat kuiten
kin kytkeytyä toisiinsa odottamattomallakin tavalla, joko kömpelösti yh
teen sopien tai luovan strategisesti yhdistettyinä. Syntyy ekologiselta ilmeel
tään erilaisia kunta- ja seutukuvia. Toimet itsessään eivät ole yhteismitalli
sia. Vertailtavissa on sen sijaan se, millaisia edellytyksiä kulloinenkin hallinta
tapa ekomodernien käänteiden syntymiselle antaa .
Yhtä suurta ekologisen modernisaation ympäristöpoliittista kehystä tus
kin voidaan esittääkään. Tuotannon normit noudattavat kansainvälisiä sopi
muksia ja markkinoiden vaatimuksia, resurssien hallinta on sektoripolitiikkaa.
Uusi maankäyttö- ja suunnittelulaki sekä laki ympäristövaikutusten arvi
oinnista ohjaavat ympäristönkäyttöä tavoittein, jotka helposti asettuvat risti
riitaan taloudellisemmin painottuvan, strategisen seutu- ja kaupunkipolitiikan
kanssa . Hallinnossa yleisenä suuntauksena on alueellistaminen samalla, kun
paikallinen ympäristön merkitys korostuu myös tuotannon sfaärissä. Ympä
ristöä koskeva päätäntä on aina viime kädessä alueellista.
Tutkimustemme keskeisin anti onkin siinä, että niiden avulla voidaan
arvioida ekomodernin käänteen edellytyksiä paikallisella tasolla. Tässä eri
tapaustutkimukset tukevat selvästi toisiaan. Kaikissa on ollut lähtökohtana
sekä toiminnallisen että diskursiivisen tason tarkastelu . Näiden vuorovaiku
tus näyttäytyy selvästi ehtona ekologisen modemisaation edistymiselle. Osoit
tautuu, että ekologista modemisaatiota edistetään konkreettien ekologisten
uudistusten ohella myös ympäristöpuhunnalla ja konstruoimalla mahdolli
sia tulevaisuuden todellisuuksia. Diskurssit voivat rakentua eri toim�joiden
esiintuomista erilaisista ympäristökäsityksistä , j oko konfliktina tai kommuni
kaationa (Virtanen tässä teoksessa) . Ne voivat olla myös esimerkiksi suun
nittelun tuottamia esittämisen tiloja, suunnitelmia, utopiakuvia (Virtanen
tässä teoksessa) . Yhdyskunnan tuottaminen on sekä materiaalista että
diskursiivista .
Varkauden tehtaan uudet, kehittyneemmät, pienempiä päästöjä aiheut
tavat teknologiat ovat materiaalisia käytäntöjä (Kortelainen & Vepsäläinen
tässä teoksessa) . Betoniset kukkaruukut Ilomantsin "lentokenttätiellä" ovat
sitä myös (Rannikko tässä teoksessa) . Li perin luomu tuotanto (Hynynen
tässä teoksessa) , Joensuun seudun rationalisoitu jätehuolto (Huttunen tässä
teoksessa) , Turun olevan rakennuskannan kierrätys (Virtanen tässä teok
sessa) ja ekologisemmat rakennustavat joensuun ja Vaasan lähiöissä (Hil
tunen tässä teoksessa) ovat nekin materiaalisia ekomodernej a käytäntöj ä.
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Näiden tuottamiseen on kuitenkin tarvittu palj on ympäristöpuhetta . Var
kau dessa j a Liperissä paikallislehti avautui merkittäväksi keskustelun
foorumiksi perinteisen hallinnollisen areenan rinnalle , samalla kun se tie
tysti oli itse keskustelua muovaava toimij a. Keskustelua käynnistämään tar
vittiin Varkau dessa, Ilomantsissa ja Liperissä uudet väestöryhmät. Mukaan
liittyi myös keskiluokkaisia arvoj a edustava osa vanhoista asukkaista.
Joensuun seudulla on tehty lukuisia erilaisia suunnitelmia välittämään
seudun yhteisiä ympäristötavoitteita käytännöiksi. Jo esityksiä laadittaes
sa on tullut esiin ristiriita hyväksyttävän retoriikan ja sitouttavan suunni
telma-asiakirj an välillä . Jotta ristiriita konstruktioiden ja todellisuuden
välillä ei j ohtaisi epäuskottavuuteen, on suunnitelmia tarkistettaessa j ou
duttu tinkimään tavoitteista ja määrittelemään ne uudelleen. (Huttunen
tässä teoksessa) Turun yleiskaavan yhteydessä Virtanen puhuu kontekstuaa
lisesta konstruktionismista . Yleiskaavalla voidaan konstruoida tavoitteelli
nen tulevaisuuden tila, mutta sitä ei voida kuvitella vapaasti, aiemmista
suunnitelmista ja yhdyskunnan todellisista mahdollisuuksista riippumat
tomana. Silti on selvää, että esimerkiksi Joensuun seudulla seututasoisen
aj attelun rakentaminen edellyttää diskurssej a, j oissa tavoitteet on viritetty
yli tämänhetkisten poliittisten realiteettien.
Niin paikallisen ympäristöpolitiikan rakentamisessa yleensä kuin eri
tyisten suunnitelmien toteuttamisessa ilmenee kautta linj an systeemin ra
tionaalisuuden ja eletyn ympäristön välinen ristiriita tai j ännite . Paikalli
seen ympäristöorientaatioon vaikuttavat niin ylipaikalliset ympäristönormit
ja kansainvälisten sopimusten kehys kuin eletty paikallisuus (Kortelainen
&: Vepsäläinen tässä teoksessa) . Ekomoderni rationaliteetti ei välity ongel
mitta ekomoderniksi tietoisuudeksi ja käytännöiksi . Ekologinen identi
teetti voi olla siten ambivalentti, että ylipaikallisten diskurssien välittämät
velvoitteet tiedostetaan, mutta oma käyttäytyminen ratkaistaan mukavuu
den ja helppou den noj alla (Virtanen tässä teoksessa) . Arvot eivät ole sa
moj a kuin preferenssit. (Healey 1 9 97) On myös havaittavissa selvää vas
tustusta ylhäältä alaspäin suuntautuvaa sanelua kohtaan (Rannikko , Hy
nynen, Hiltunen tässä teoksessa) .
Hynynen puhuu kovan ja pehmeän infrastruktuurin vuorovaikutuk
sesta . Instituutioiden rakenteet ja rationaliteetti ovat vuorovaikutuksessa
ihmisten arkielämän tason kanssa ja heidän sosiaalisen verkostoitumisensa
kurottaa vaikuttamaan instituutioihin. Patsy Healeyä ( 1 997) mukaillen
Hynynen toteaa, että vallankäyttäjiä ovat viime kädessä ihmiset itse . Ihmi
set uusintavat valtastruktuurit omalla toiminnallaan, arjen käytännöissään.
Uusien väestöryhmien tulo kuvaan muuttaa ennemmin tai myöhemmin
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myös virallisten p äätöksentekij öiden koostumusta. Monista toimijoista
koostuvissa hankkeissa tarvitaan jo ennalta osapuolten hyväksyntää ja si
toutumista. Aj an myötä kovia infrastruktuureja on mahdollista muuttaa
pehmeän infrastruktuurin voimin.
Aktivoidessaan verkostot suunnittelu luo kiinteän sidoksen yhteisön j a
fyysisen ympäristön välille. Verkostot asettuvat uudessa tilanteessa pääl
lekkäin ja saattavat muodostaa uuden todellisuuskuvan ja uudenlaisen
yhteisen ymmärryksen. (Healey 1 997) Joskus diskursiivinen avain kirvoittaa
uuden ymmärryksen. Liperin tapauksessa tällainen avain oli luomu , j onka
avulla voitiin eri intressit organisoida uudella tavalla j a tasolla . (Hynynen
tässä teoksessa .)
Yhdyskuntien ekomoderni kapasiteetti määrittää sen, missä määrin ne
kykenevät suuntaamaan uudelleen käytäntöjään (Hynynen; Huttunen tässä
teoksessa) . Kunnat saattavat olla kapasiteeteiltaan kovin eri tasoilla. Joen
suun seudulla paikallinen kapasiteetti on ilmeisen riittämätön seudullisten
ja sitä kautta paikallisten etuj en oivaltamiseen. Tästä j ohtuen paikalliset
virkamiehet kaipaisivat valtion arvovaltaa ja pakottamismahdollisuuksia
tuekseen (Huttunen tässä teoksessa) . Tämä ei kuitenkaan ratkaise paikal
lisen tason institutionaalisen kapasiteetin ongelmaa, j onka perustoj a on
haettava paikallisten intellektuaalisten j a sosiaalisten resurssien mobilisoin
nista (Hynynen tässä teoksessa) . Tietyt vallan muodostumat voivat tuhlata
intellektuaalisia ja sosiaalisia resursseja (Stoker 1 995) . Verkostuminen on
muoto , j olla muutokseen tähtäävä toiminta voidaan tehdä mahdolliseksi.
Tällöin eri osapuolten kokemukset , tiedot ja taidot karttuvat verkoston
yhteiseksi hyväksi ja voivat siirtyä verkostosta toiseen.
Edellytyksenä ekologiselle modernisaatiolle on se , että p aikallis
yhdyskunta on saavuttanut tarpeellisen refleksiivisen modernisaation
asteen. Yhdyskunnassa pystytään tarkastelemaan omia toimia kriittiseltä
etäisyydeltä j a korj aamaan niitä (Rannikko tässä teoksessa) . Sosiaalisesti
hyväksyttäviin ekologisiin uudistuksiin voidaan p äästä, j os yhdyskunnalla
on hallussaan informoivat kuvaukset materiaalisesta maailmasta ja käsitys
omasta ekologisesta tilastaan. Tarvitaan myös tulevaisuuden malleja j a
suunnitelmia, symbolisia esityksiä, jotka luovat mahdollisuuksia materiaali
sille käytännöille . Virtanen puhuu artikkelissaan tilan esittämisten ja esittä
misen tilojen vuorovaikutuksesta .
Tiedon muuttuminen politiikaksi tapahtuu kuitenkin hallinnan kautta.
Kortelainen ja Vepsäläinen luonnehtivat hallintatapaa ylipaikallisten nor
mien j a paikallisten käytäntöj en välittäj äksi. Hallinnan laaj eneminen hal
linnon u lkopuolisiin toimij aryhmiin antaa mahdollisuuden tällaisen
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välityksen hakemiseen kahdensuuntaisena . Hallinnan laaj eneminen elin
keinoelämään sisältää itsessään sen vaaran, että taloudelliset tekijät nouse
vat ensisij aisiksi . Hallinnan laaj eneminen kansalaisyhteiskuntaan demok
ratisoi prosesseja ja kasvattaa päätösten sosiaalista kestävyyttä. Verkostot
ovat olennaisia kummankin suuntaisessa hallinnan laaj enemisessa , mutta
kyse on erityyppisistä verkostoista.
Pyrittäessä hallinnon j a elinkeinoelämän yhteiseen hallintaan mukaan
otetaan ne, joilla on eniten resurssej a j a toimeenpanovaltaa. Kansalais
yhteiskunnan mukaan tuoma panos liittyy keskeisesti intellektuaalisiin j a
sosiaalisiin resursseihin. Varkauden imagon luominen ympäristömyötäisenä
kaupunkina (Kortelainen & Vepsäläinen tässä teoksessa) on kaupungin j a
teollisuuden yhteinen intressi , mutta se e i edellytä samanlaista toimeenpane
vaa liittoa kuin Luomu-Liperi (Hynynen tässä teoksessa) .
Perinteiseen hallintoon nojaavat lähestymistavat rajoittuvat yleensä
reunaehtoj en ja rajoitusten asettamiseen. Tästä ovat esimerkkinä joensuun
seudun yhteiset suunnitteluhankkeet (Huttunen tässä teoksessa) ja Turun
yleiskaava (Virtanen tässä teoksessa) . Lähiöuudistuksen todetaan senkin
noj aavan liikaa julkiseen hallintoon. Valtakunnallinen lähiöuudistusohjelma
j a kunnan sektoroituneen hallinnon yritys koordinoida paikallista proj ek
tia ovat olemassa, mutta rakentamishankkeessa väistämättömän yksityi
sen osapuolen sitoutuminen todetaan liian ohueksi (Hiltunen tässä teok
sessa) . Silloin kun halutaan saada jotakin uutta aikaan j a käyttää valtaa
j ohonkin eikä jonkin yli, tarvitaan avoimempia liittoja. Ilomantsissa uusi
tiesuunnitelma sai lopulta taakseen paikallisen elinkeinoelämän (Rannik
ko tässä teoksessa) .
Eri elämän alueiden myöhäismoderni limittyminen toisiinsa ja asettu
minen uudenlaisiin keskinäissuhteisiin antaa mahdollisuuden diskurssien
dynaamiseen liikkeeseen. Esimerkit osoittavat, että ekologinen voi muut
tua taloudelliseksi . Tuotannon kilpailutekij änä ympäristömyötäisyys on
taloudellinen valinta. Ekologisesta ei tule heti kulttuurista, kulttuurin inertia
on merkittävä. Kuitenkin vasta kulttuurisena ekologinen läpäisee käytännöt.
Näyttää siltä, että mitä avoimempi hallintotapa on, sitä merkittävämpiä
voivat olla ekomodernit käänteet.
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