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1 Johdanto	
	

Tutkielmaa	kirjoittaessani	vuonna	2018	vietettiin	kulttuuriperinnön	eurooppalaista	

teemavuotta,	pääteemanaan	Suomessa	osallisuus.	Suomen	kulttuuriympäristöstrategiassa	

korostetaan	kansalaistoiminnan	merkitystä,1	ja	lainsäädännössä	kansalaisten	osallistuminen	

on	asetettu	merkittävään	asemaan.	Tutkielmassani	käsittelen	paikallisyhteisön	

aloitteellisuudesta	viriävää	kulttuuriympäristötyötä,	jonka	kautta	yhteisö	osallistuu	ja	pyrkii	

vaikuttamaan	paikallisen	kulttuuriympäristönsä	kehittymiseen.	Laadullinen	tapaustutkimus	

kohdistuu	Vanhaan	Vääksyyn,	jossa	yhteisö	on	toiminut	aktiivisesti	kulttuuriperinnön	

vaalijana,	hoitajana	ja	kehittäjänä	kymmenisen	vuotta.	Tutkielmassani	etsin	vastausta	siihen,	

mitä	paikallistasolla	käytännössä	tapahtuu	kansalaisten	pyrkiessä	osallistumaan	

kulttuuriympäristöjen	kehittämiseen	ja	päätöksentekoon.	

		Aihe	on	yhteiskunnassamme	monin	tavoin	ajankohtainen,	kytkeytyen	laajemminkin	

kansalaisten	osallistumiseen	ja	vaikuttamismahdollisuuksiin	päätöksenteossa.		Aiheen	

tutkiminen	on	tärkeää	myös	siksi,	että	paikallistason	toiminnalla	on	kulttuuriympäristöihin	

huomattava	vaikutus.	Jopa	valtakunnallisesti	merkittäviin	kulttuuriympäristöihin	vaikuttavat	

ratkaisut	ovat	useimmiten	paikallisen	päätöksenteon	alaisia.		Vaikka	Suomen	perustuslain	

mukaan	vastuu	kulttuuriperinnöstä	kuuluu	kaikille,2	vastuunjaossa	valtaa	ei	ole	jaettu	

uudelleen,	vaan	se	kuuluu	viranhaltijoille,	asiantuntijoille	ja	poliittisille	päättäjille.	Näille	

vallankäyttäjille	kuuluu	siksi	vastuu	paitsi	kulttuuriperinnöstä	myös	kansalaisten	äänen	

kuulemisesta	ja	osallistumisen	huomioon	ottamisesta	päätöksenteossa.				

		Teoreettisen	viitekehyksen	työlleni	muodostaa	kulttuuriympäristöihin	liittyen	

kansalaisyhteiskunnan	osallistuminen	päätöksentekoon	etenkin	aluekehittämisen	

kontekstissa,	mikä	on	tapaustutkimuksen	kohteena	olevassa	Vanhassa	Vääksyssä	olennainen	

näkökulma.	Tämä	sisältää	muun	muassa	maankäytön	ja	kaavoituksen.	Taustoitan	työssäni,	

mitä	kansalaisyhteiskunnalta	odotetaan	ja	millaisia	osallistumisen	mahdollisuuksia	

valtakunnallisissa	strategioissa	ja	lainsäädännössä	kansalaisille	annetaan.		

		Kansainvälisesti	jo	vuonna	2011	voimaan	tullut	Faron	yleissopimus	kulttuuriperinnön	

yhteiskunnallisesta	merkityksestä	ratifioitiin	myös	Suomessa	2017.3	Sopimus	korostaa	

kulttuuriperintöä	yhteisenä	ja	arvokkaana	voimavarana.	Sen	tavoitteena	on	muun	muassa	

																																																								
1	Ympäristöministeriö	2014.	Suomen	kulttuuriympäristöstrategia	2014-2020.	S.	6.	
2	Suomen	perustuslaki	20	§	
3	Faron	sopimus,	Euroopan	neuvoston	puiteyleissopimus	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	merkityksestä.	
Hallituksen	esitys	HE87/2017.	
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lisätä	yksilöiden	ja	yhteisöjen	toiminta-	ja		vaikutusmahdollisuuksia	kulttuuriperintöä	koskien	

yhteistyössä	hallinnon	kanssa.4	Valtakunnallisella	tasolla	onkin	jo	vuosia	eri	tavoin	

kampanjoitu	tai	nostettu	esiin	kansalaisten	mahdollisuuksia	vaikuttaa	oman	

kulttuuriympäristönsä	kehittämiseen.5	Eri	puolilla	maata	on	laadittu	alueellisia	

kulttuuriympäristöohjelmia,	jotka	usein	nostavat	esiin	kolmannen	sektorin	merkittävänä	

toimijana.	Suomen	kulttuuriympäristöstrategian	toimenpideohjelmassa	korostetaan	

kansalaisten	ja	yhteisöjen	osallistumista.6		Kariutuneeseen	maakuntauudistukseen	liittyvissä	

suunnitelmissa	kulttuuriympäristöstrategian	toimeenpanoa	oli	tarkoitus	integroida	

aluekehittämiseen	laajemmin	viranomaistehtävien	muutoksen	myötä.7		

Kulttuuriympäristöihin	kytkeytyvässä	lainsäädännössä	maankäyttö-	ja	rakennuslaki	korostaa	

vuorovaikutteisuutta	ja	osallistumista,	kuten	myös	kuntalaki.8		

		Kun	valtakunnallisesti	ohjataan	tällä	tavoin,	on	kiinnostavaa	tutkia,	mitä	paikallistasolla	

käytännössä	tapahtuu	yhteisön	toimiessa	näiden	valtakunnallisella	tasolla	asetettujen	

ohjeiden	ja	tavoitteiden	mukaisesti.	Vanha	Vääksy	tarjoaa	tähän	hyvän	

tapaustutkimuskohteen.	Asikkalan	kunnassa	sijaitseva	Vääksyn	kanava	on	valtakunnallisesti	

merkittävä	rakennettu	kulttuuriympäristö	(RKY2009)9	ja	sen	ympärille	levittyvä	vanha	

liikekeskusta	puutaloineen	on	maakunnallisesti	merkittävä.10	Vanhan	Vääksyn	

kulttuuriympäristön	arvoa	ja	merkitystä	on	alettu	nostaa	esiin	nimenomaan	

paikallisyhteisöstä	käsin	asukkaiden,	yrittäjien	ja	yhdistysten	toimesta,	muun	muassa	

järjestämällä	tapahtumia,	luentotilaisuuksia,	tuottamalla	tietoa	ja	näyttelyitä	alueen	

historiasta,	keräämällä	tarinoita,	kunnostamalla	ympäristöä	sekä	EU-rahoitteisilla	hankkeilla.	

Viimeisimpänä	on	julkaistu	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelman	päivitys	vuonna	2017.11	

Ohjelman		toteuttaminen	kirjattiin	Asikkalan	kuntastrategiaan	alkuvuodesta	2018.12	Koska	

olen	itse	ollut	aktiivinen	toimija	paikallisessa	kulttuuriympäristötyössä,	olen	jo	etukäteen	

tietoinen	sekä	onnistumisten	että	tiettyjen	haasteiden	olemassaolosta.	Käytännön	teot	ja	

																																																								
4	Faron	sopimus.	Euroopan	neuvoston	puiteyleissopimus	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	merkityksestä.		
5	Suomen	kotiseutuliitto	(2010)	Jokaisen	oma	ympäristö	-kampanja	
6	Ympäristöministeriö	(2014)	Suomen	kulttuuriympäristöstrategia	ja	toimeenpano-ohjelma	2014-2020.	
7	Antikainen,	J.,	Auri,	E.,	Lahti,	K.	Levä,	K.,	Mattinen,	M.	&	Vanhatalo	R.	(2018)	Kulttuuriympäristöstä	elinvoimaa	
ja	hyvinvointia	maakuntiin.	Ympäristöministeriön	raportteja	15/2018.		
8	Ks.	maankäyttö-	ja	rakennuslaki	62§,	kuntalaki	22§.		
9	Museovirasto,	RKY	2009	
10	Päijät-Hämeen	maakuntakaava	2014.		
11	Niemi,	S.,	Kakko,	M.,	Nousiainen,	R.	ja	Aarrevaara,	E	(2017)	Järvien	ja	harjun	solmukohta.	Vääksyn	
kulttuuriympäristöohjelma	–	nykytila	ja	tavoitteet.	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelma	päivitti	vuonna	1998	
julkaistusta	Asikkalan	kulttuuriympäristöohjelmasta	keskustaajama	Vääksyn	osuuden.	Selvitys	tehtiin	EU-
rahoitteisessa	hankkeessa,	ja	lähti	liikkeelle	yhteisön	aloitteesta.	
12	Asikkalan	kunta.	Asikkalan	strategia	2018-2021.	
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toiminta	ovat	yhä	ristiriitaisia	siihen	nähden,	mitä	em.	ohjelmaan	ja	strategiaan	on	yhdessä	

sopien	kirjattu.		

		Kansalaisten	aktiivinen	toiminta	paikallisen	kulttuuriympäristön	hyväksi	kietoutuu	paikan	

elinvoimaisuuteen,	mikä	on	aluekehittämisen	näkökulmasta	mahdollisuus.	

Kulttuuriympäristöt	tunnistetaan	vetovoimatekijöiksi	ja	hyvinvoinnin	lähteeksi	myös	

viranomaistoiminnassa,	ainakin	strategiatasolla.	Toisaalta	niihin	kohdistuu	hyvin	moninaisia,	

kulttuuriperintöarvojen	kanssa	ristiriitaisiakin	intressejä.	Elinvoimaisuuden	kasvattaminen	

voisi	kuitenkin	olla	nähtävissä	yhteisenä	nimittäjänä	eri	toimijatahojen	yhteistyölle	

vetovoimaisen	kulttuuriympäristön	kehittämisen	puolesta.	Muun	muassa	kansainvälisesti	jo	

pidempään	käytössä	ollutta	kulttuurisuunnittelun	menetelmää	on	hyödynnetty	yhteistyön	

rakentamiseen	ja	kulttuurisen	näkökulman	huomioimiseen	aluekehittämisessä.	

Yhteistoiminnasta	on	onnistuneita	esimerkkejä	niin	kansainvälisesti	kuin	kotimaassakin,	

mutta	yhä	se	kohtaa	myös	esteitä	ja	haasteita.	Tärkeimpänä	onnistumisen	edellytyksenä	ja	

samalla	suurimpana	haasteena	kyseisessä	yhteiskehittämisen	menetelmässä	on	poliittinen	ja	

hallinnon	tahtotila.13		

			Kansalaisten	kulttuuriympäristötyössä	kyse	ei	ole	pelkästään	rakennetun	ympäristön	

suojelusta,	vaan	myös	yhteisön	rakentamisesta.	Tänään	rakennetaan	huomisen	

kulttuuriympäristöä,	ja	se	rakentuu	aina	jonkin	olemassa	olevan	aineellisen	ja	aineettoman	

kulttuuriperinnön	päälle.	Kulttuuriympäristön	kautta	ajassamme	ja	elämässämme	

konkretisoituu	aikakausien	jatkumon	läsnäolo,	johon	myös	oma	aikamme	jättää	jälkensä.		

2 Tutkimusasetelma	
	
Tutkimusasetelman	jäsentämisessä	lähden	liikkeelle	tutkimuskysymyksestä,	jonka	jälkeen	

kuvaan,	millaisista	näkökulmista	olen	rakentanut	tutkielmani	teoreettisen	viitekehyksen	ja	

kerännyt	taustoittavan	lähdemateriaalin,	sekä	avaan	keskeiset	työssä	esiintyvät	käsitteet.	Jo	

tässä	vaiheessa	on	syytä	mainita	työssä	vuorottelevien	kulttuuriperinnön	ja	

kulttuuriympäristön	käsitteiden	kietoutuvan	toisiinsa.	Kuvaan	tässä	luvussa	lyhyesti	myös	

tapaustutkimuksen	tavoitteen,	aineiston	ja	analysointimenetelmän.		Lopuksi	käyn	lävitse	

oman	positioni	suhteessa	tutkimukseen.	

	

																																																								
13	Hjort,	C.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu	paikallisidentiteetin	luomisen	ja	paikallisen	kehittämisen	välineenä.	
Teoksessa	Häyrynen,	M.	Ja	Wallin,	A.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu.	Kaupunkikehittämisen	uusi	näkökulma.	SKS.	
Helsinki.	S.	37-40.	
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2.1 Tutkimuskysymys	

Tutkimuksen	ydinkysymys	kietoutuu	kansalaisyhteiskunnan	osallistumiseen	ja	

yhteistoimintaan	hallinnon	kanssa	paikallisissa	kulttuuriympäristökysymyksissä.	

Kansalaisten	osallistumisoikeus	ympäristöään	koskevissa	kysymyksissä	on	taattu	

lainsäädäntöä	myöten	ja	osallistumiseen	kannustetaan	monin	tavoin.	Tapaustutkimuksen	

kohteena	olevassa	Vanhassa	Vääksyssä	kansalaiset	osallistuvat	oma-aloitteisesti	

kulttuuriympäristötyöhön,	millä	pyritään	vaikuttamaan	paikallisen	kulttuuriympäristön	

vaalimiseen	ja	kehittämiseen.	Tutkimuskysymys	kuuluu,	mitä	paikallistasolla	käytännössä	

tapahtuu	kansalaisten	pyrkiessä	osallistumaan	paikallisten	kulttuuriympäristöjen	

kehittämiseen	ja	siihen	liittyvään	päätöksentekoon.	En	pyri	mittaamaan	osallistumisen	

vaikuttavuutta,	vaan	tarkastelemaan,	miten	kansalaistoimintaan	suhtaudutaan,	ja	millaisiin	

tilanteisiin	tai	ratkaisuihin	kansalaislähtöinen	osallistuminen	johtaa	kulttuuriympäristöjä	

koskevassa	päätöksenteossa	ja	toiminnassa.	

	

2.2 Teoreettinen	ja	taustoittava	viitekehys	

	

Työn	viitekehys	rakentuu	kulttuuriperinnön,	kulttuuriympäristön	ja	kansalaisosallistumisen	

ympärille	etenkin	aluekehittämisen	kontekstissa.	Tapaustutkimuksen	kohteena	olevassa	

Vanhassa	Vääksyssä	kulttuuriympäristön	yhteisölähtöiseen	kehittämistyöhön	liittyy	vahvasti	

aluekehitysnäkökulma	–	kulttuuriympäristö	nähdään	alueen	vetovoimatekijänä.	

		Sekä	kansalaisosallistumiseen	että	kulttuuriperintöön	kytkeytyy	aina	poliittisuus	ja	

valtakysymykset.	Tarkastelen	kulttuuriperintöä	museologian	(heritologian)14	ja	kriittisen	

kulttuuriperinnön	tutkimuksen	(critical	heritage	studies)	kautta.	Kriittinen	kulttuuriperinnön	

tutkimus	lisää	Harrisonin	mukaan	ymmärrystä	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	

tehtävästä	sekä	kulttuuriperinnön	ja	vallan	välisestä	yhteydestä,15	muun	muassa	

analysoimalla	kulttuuriperintödiskursseja	ja	niihin	liittyviä	valta-asetelmia.	Ydinteemoja	

																																																								
14	Heritologia	esiintyy	rinnakkaiskäsitteenä	Jyväskylän	yliopiston	museologian	määritelmässä:	”Museologia	
(heritologia)	on	tiede,	joka	tarkastelee	sitä,	kuinka	yksilö	ja	yhteisö	hahmottaa	ja	hallitsee	ajallista	ja	alueellisesta	
ympäristöään	(1),	ottamalla	haltuunsa	(2)	menneisyyden	ja	nykyisyyden	todistuskappaleita.”	(1)	Käsittää	sekä	
aineellisen	että	aineettoman	eli	henkisen	ympäristön,	(2)	Valikoiden	ja	rajaten	osia	todellisuudesta	ja	ottamalla	ne	
haltuunsa	kulttuuriseksi	todellisuudeksi.		
Heritologian	käsite	(vrt.	englannin	kielen	heritage)	liittyy	museologian	tieteenalan	irtautumiseen	aiemmasta	
museokeskeisestä	paradigmastaan	joka	vallitsi	vielä	1970-luvulla.		Seuraavasta	vuosikymmenestä	alkaen	
museologian	keskiöön	alkoi	nousta	kulttuuri-	ja	luonnonperinnön	kokonaisvaltaisuus.		
Vilkuna,	J.	(2007)	Museologian	vaiheita.	S.	49,	51.	Teoksessa	Kinanen,	P.	(toim.)	Museologia	tänään.		
15	Harrison,	R.	(2012)	Heritage:	critical	approaches.	Routledge.	
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tutkielmani	näkökulmasta	on,	kenellä	on	oikeus	määritellä,	mikä	on	(paikallisesti)	arvokasta	

kulttuuriperintöä.	Smith	on	nostanut	esille	muun	muassa	auktorisoidun	

kulttuuriperintödiskurssin,16	Kisic	ristiriitaiset	ja	moniääniset	näkökulmat.17	Kenellä	siis	on	

valta	päättää,	millaista	kulttuuriympäristöä	säilytämme	tai	rakennamme	tuleville	

sukupolville,	oli	kyse	sitten	rakennuksista,	maisemista	tai	aineettomasta	perinnöstä?	Nämä	

ovat	keskeisiä	kysymyksiä	museologiassa,	jossa	muun	muassa	käsitellään	kulttuuriperinnön	

yhteiskunnallisia	kysymyksiä.	Kulttuuriperintökohteet	ovat	aina	jonkun	valitsemia,	ja	

Vilkunan	mukaan	museologian	kohteena	on	juuri	tämä	ajallinen	ja	alueellinen	

ympäristönhallintaprosessi.18	Museologian	tieteenala	tarkastelee	kulttuuriperintöä	ja	

yhteiskunnallista	muistia	menneestä	nykyhetken	kautta	kohti	tulevaisuutta	-	kuten	

kulttuuriympäristökin	periytyy	sukupolvelta	toiselle.	Kulttuuriympäristö	ei	kuitenkaan	

periydy,	säily	tai	kehity	toivotulla	tavalla	itsestään.	Ihmisen	haltuunsa	ottamana	ympäristönä	

se	on	myös	ihmisen	valinnoista	riippuvainen.	 

		Yhteisölähtöisessä	kulttuuriympäristötyössä	aineellinen	ja	aineeton	kulttuuriperintö	

muodostavat	luontevasti	ja	itsestään	selvästi	kokonaisuuden.	Paikoilla	on	tarinansa	ja	

merkityksensä,	jotka	yhteisö	muistaa	ja	joita	se	arvostaa	sekä	välittää	seuraaville	sukupolville.	

Tarinat	sitoutuvat	konkreettisiin	seiniin	ja	paikkoihin,	rakennus	ei	ole	pelkästään	aineellinen	

kuori	vaan	myös	siinä	eletyt	hetket	ja	muistot.	Toisaalta	kadonneetkin	rakennukset	ja	paikat	

elävät	kuvissa	ja	muistoissa	ja	niiden	sijaintipaikkoihin	sitoutuu	merkityksiä,	joita	ei	voi	

ulkopuolisen	silmin	havaita.	Viranomaislähtöinen	aineelliseen	kulttuuriperintöön	kohdistuva	

suojelu	saattaa	jättää	ulkopuolelle	hyvinkin	merkityksellisiä	seikkoja,	joita	ei	välttämättä	

pystytä	huomioimaan	esimerkiksi	maankäytössä	ilman	paikallisyhteisön	osallistumista	

päätöksentekoon.	Karhunen	toteaa	väitöskirjassaan,	että	viranomaistiedon	rinnalle	tarvitaan	

täydennykseksi	yhteisöllinen	tieto,	aineeton	perintö.19	Myös	Rönkkö	pitää	tärkeänä	

tämänkaltaisen,	paikallisyhteisöllä	olevan	tiedon	hyödyntämistä	maankäytössä.20	Kaavoitus	ja	

maankäyttö	ovat	sellaista	aluekehittämistä,	jolla	on	paikallistasolla	merkittävä	vaikutus	

kulttuuriympäristöihin,	ja	yleisin	lakisääteinen	osallistumisen	muoto	liittyy	juuri	

kaavoitusprosesseihin.	Käytän	tutkielmassani	pääasiassa	aluekehittämisen	termiä	(vertaa	

																																																								
16	Smith,	L.	(2006)	Uses	of	heritage.	Routledge.	
17	Kisic,	V.	(2016)	Governing	heritage	dissonance.	Promises	and	realities	of	selected	cultural	policies.	European	
Cultural	Foundation.		
18	Vilkuna,	J.	(2015)	Kulttuuriperintö	ja	yhteiskunnalliset	muistifunktiot.	s.	328.	Teoksessa	Heiskanen,	Kangas,	
Mitchell.	Taiteen	ja	kulttuurin	kentät:	perusrakenteet,	hallinta	ja	lainsäädäntö.		
19	Karhunen,	E.	(2014)	Porin	Kuudennen	osan	tarinoista	rakennettu	kulttuuriympäristö.	Turun	Yliopisto.	S.	39.	
20	Rönkkö,	E.	(2015)	Kulttuuriympäristöä	koskevan	tiedon	integroiva	malli	ja	sen	soveltaminen	maankäytön	
suunnittelussa.	Tahiti	04/2015.		
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kaupunkisuunnittelun	termi	kaupunkien	aluekehittämisessä),	koska	tapaustutkimukseni	

kohteena	on	maaseututaajama.	Aarrevaara	ja	Rönkkö	nostavat	esiin	kulttuuriperinnön	

potentiaalin	taajamien	aluekehittämisessä.21	

		Osallistumisen,	yhteistoiminnan	ja	aluekehittämisen	näkökulmat	yhdistyvät	

kulttuurisuunnittelussa,	joka	on	Suomeen	rantautumassa	oleva	kaupunkisuunnittelun	

(aluekehittämisen)	malli.22	Mallin	avulla	kulttuuriympäristöjä	voitaisiin	kehittää	paikalliset	

arvot	ja	yhteisöjen	näkökulma	paremmin	huomioiden.	

		Teoreettisen	lähdekirjallisuuden	lisäksi	taustoitan	tutkielmaa	aineistoilla,	joiden	

tarkoituksena	on	osoittaa,	mihin	perustuvat	kansalaisyhteiskunnan	osallistuminen	ja	

toimivalta	kulttuuriympäristöissä.	Käyn	luvussa	4	lävitse	muun	muassa	kulttuuriympäristöjä	

ja	osallistumista	käsittelevää	lainsäädäntöä	sekä	erilaista	strategia-	ja	ohjeistusaineistoa	

muodostaakseni	kokonaiskuvan	siitä,	mitä	kansalaisyhteiskunnalta	odotetaan	ja	millaisia	

osallistumisen	mahdollisuuksia	annetaan.		Luon	myös	katsausta	kansainväliseen	

keskusteluun	-	kansalaisyhteiskunnan	osallisuus	kulttuuriperintöön	on	viime	vuosina	

kirvoittanut	keskustelua	laajemminkin	Euroopassa.23		

	

2.3 Käsitteet	

	
Seuraavaksi	määrittelen	tutkimuskirjallisuuden	avulla,	mitä	keskeisillä	työssä	esiintyvillä	

termeillä	tarkoitetaan	käsitteellisellä	tasolla	tämän	työn	näkökulmasta.		

	

		Kulttuuriperintö	(heritage)24	Kansainvälisesti	kulttuuriperinnön	käsite	yleistyi	

maailmansotien	tuhojen	jälkeen	1954	solmitun	Haagin	sopimuksen	myötä,	joka	laadittiin	

kulttuuriomaisuuden	suojelemiseksi	aseellisissa	selkkauksissa.25	Vuonna	1972	solmitun	

Unescon	maailmanperintösopimuksen	lähtökohtana	on	ihmiskunnan	yhteisen	kulttuuri-	ja	

luonnonperinnön	säilyminen	tuleville	sukupolville.26	Virallisesti	suojeltuun	ja	tunnustettuun	

kulttuuriperintöön	lukeutuvat	muun	muassa		maailmanperintökohteet,	arkistojen	ja	
																																																								
21	Aarrevaara,	E.	ja	Rönkkö,	E.	(2015)	Maaseututaajamien	muutosprosessit	aluehistorian	ja	kulttuuriperinnön	
näkökulmista.	Maaseudun	uusi	aika	3/2015.		
22	Häyrynen,	M.	Ja	Wallin,	A.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu.	Kaupunkikehittämisen	uusi	näkökulma.	SKS.	Helsinki.	
23	Kansainvälisiin	esimerkkeihin	löytyy	vertailukohtia	Europa	Nostran	2018	julkaisemasta	teoksesta	”Heritage	is	
Ours	–	Citizens	participating	in	decision	making”,	joka	nostaa	esille	sekä	viranomais-	että	kansalaislähtöisiä	
malleja	eri	puolilta	Eurooppaa.		
24	Englannin	kielen	heritage		ei	ole	helppo	suomentaa.	Se	käsittää	laajasti	sekä	kulttuuri-	että	luonnonperinnön	
(vrt.	cultural	heritage).	Vilkuna	2007,	s.	51	(alaviite)		
25	Haagin	sopimus	(1954)	Yleissopimus	kulttuuriomaisuuden	suojelusta	aseellisen	selkkauksen	sattuessa.		
26	Unescon	maailmanperintösopimus	(1972)	Yleissopimus	maailman	kulttuuri-	ja	luonnonperinnön	suojelusta.		
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museoiden	kokoelmat,	suojellut	rakennukset	ja	alueet,	arkeologiset	muinaisjäännökset.	

Kulttuuriperintöä	ovat	myös	aineettomat,	näkymättömät	tai	arkisemmat	asiat,	jotka	ovat	

kuitenkin	merkityksellisiä	ihmisille	tai	yhteisöille,	suomalaisille	esimerkiksi	saunominen.	27	

Unescon	yleissopimus	aineettoman	kulttuuriperinnön	suojelemisesta	on	vuodelta	2003.28	

Kulttuurisesti	määriteltyjä	ovat	myös	luontokohteiden	arvot,	jolloin	nekin	ymmärretään	

osaksi	kulttuuriperintöä.29			

		Kriittinen	kulttuuriperinnön	tutkimus	on	nostanut	esiin	kulttuuriperinnön	diskursiivisen	

luonteen.	Kulttuuriperintö	on	aina	valinnan	tulosta,	tietoisesti	tuotettua	poliittista	toimintaa,	

päämääränään	usein	erilaisten	yhteisöllisten	identiteettien	esittäminen,	ylläpitäminen,	

rakentaminen	ja	vahvistaminen.30	Kulttuuriperinnön	määrittely	voi	olla	varsin	laaja-alaista,	ja	

eri	yhteyksissä	sitä	saatetaan	käyttää	kuvaamaan	lähes	mitä	tahansa	aineellista	tai	aineetonta	

ihmisen	vaikutuksesta	syntynyttä.31	Kaikki	kulttuuriperintö	ei	ole	vaalimisen	arvoista,	siihen	

voi	liittyä	ristiriitaisia	tai	kipeitä	asioita,	joista	on	myös	voitava	käydä	yhteiskunnallista	

keskustelua.32	Menneestä	tähän	hetkeen	tuotetulla	kulttuuriperinnöllä	on	vaikutuksensa	

siihen,	miten	tulevaisuutta	pystytään	kuvittelemaan	ja	rakentamaan.33	

		Kulttuuriympäristön	käsite	on	melko	tuore,	se	on	otettu	hallinnolliseen	käyttöön	Suomessa	

1990-luvulla.	Tuolloin	maassamme	aloitettiin	kulttuuriympäristöohjelmien	laatiminen,	

tavoitteena	tuoda	muun	muassa	maankäytön	suunnitteluun	ympäristön	kulttuuriperintöarvot	

suunnitelmallisesti	ja	pitkäjänteisesti	huomioiva	näkökulma,	laajentaa	rakennussuojelua	

kokonaisvaltaisemmin	rakennettua	ympäristöä	koskevaksi,	sekä	lisätä	hallinnon	sektoreiden	

yhteistyötä	asiassa.	Kulttuuriympäristön	käsitteen	alle	yhdistyi	rakennusperintö,	

kulttuurimaisemat	ja	muinaisjäännökset.34		

		Laveimmillaan	kulttuuriympäristöksi	voidaan	käsittää	kaikki	ympäristö,	mihin	ihminen	on	

toiminnallaan	vaikuttanut.	Siinä	missä	kaikista	kulttuurin	ilmentymistä	ei	kuitenkaan	

automaattisesti	muodostu	vaalimisen	arvoista	kulttuuriperintöä,	kaikesta	ihmisen	

vaikutuksesta	ympäristöön	ei	synny	vaalimisen	arvoista	kulttuuriympäristöä.		

		Suomen	kulttuuriympäristöstrategiassa	kulttuuriympäristö	nähdään	arvokkaana	

kansallisvarallisuutena,	jonka	hyvä	hoito	ja	ylläpito	tukevat	samalla	kestävän	kehityksen	

																																																								
27	Tuomi-Nikula,	O.,	Haanpää,	R.	&	Kivilaakso,	A.	2013.	Kulttuuriperintökysymysten	jäljillä.	S.	15-16.	
28	Unescon	yleissopimus	(2003)	aineettoman	kulttuuriperinnön	suojelusta.		
29	Vilkuna	2015,	s.	328.	
30	Tieteen	termipankki.	Kulttuuriperintö.		
31	“Heritage	today	is	a	broad	and	slippery	term.”	Harrison	2013,	s.	22.	
32	Kisic	2016,	s.	21	
33	Harrison	2013,	s.	24	
34	Kähkönen,	S.	(2015)	Kulttuuriympäristöohjelmien	kulttuuriympäristö.	Tahiti	04/2015.		
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tavoitteita,	lisäävät	alueiden	viihtyisyyttä	ja	elinvoimaa	sekä	ihmisten	hyvinvointia.35	

Tutkielmassani	käsitän	kulttuuriympäristön	arvoihin	sisältyvän	myös	nämä	

kerrannaisvaikutukset	alueelle	ja	yhteisölle.	

		Kulttuuriperinnön	ja	kulttuuriympäristön	suhde	on	toisiinsa	kietoutunut,	ja	

tutkielmassani	käsitteet	kulkevat	rinnatusten.	Tutkielmaan	liittyvässä	teoreettisessa	

tutkimuskirjallisuudessa	painottuu	kulttuuriperinnön	käsite,	kun	taas	aluekehittämisen	

kontekstissa	ja	tapaustutkimuksen	yhteydessä	käytän	yleisemmin	kulttuuriympäristön	

käsitettä.	Kulttuuriympäristöllä	tarkoitan	tässä	tutkielmassa	ympäristöä,	johon	sisältyy	

vaalittavia	kulttuuriperintöarvoja	(aineellisia	ja	aineettomia).36		

		Kulttuuriperintöbarometrissa	(2017)	on	tutkittu,	miten	suomalaiset	yleensä	ymmärtävät	

kulttuuriympäristön	ja	kulttuuriperinnön	käsitteet.37	Myös	sen	perusteella	käsitteet	

kietoutuvat	yhteen.	Kulttuuriperintöön	koettiin	selvimmin	kuuluvan	tavat,	perinteet	ja	taidot,	

ihmisten	yhteiset	kokemukset	ja	tarinat	sekä	kieli.		Kulttuuriympäristöön	taas	luettiin	

yleisimmin	maisemat,	luontoympäristö	ja	rakennettu	ympäristö.	Muinaisesineiden	ja	–

paikkojen	sekä	monumenttien	katsottiin	kuuluvan	sekä	kulttuuriympäristön	että	

kulttuuriperinnön	piiriin.	Kolmasosa	vastaajista	koki	rakennetun	ympäristön	myös	

kulttuuriperinnöksi.38	

		Kansalaisyhteiskunta	Antiikin	ajoilta	juontavan	kansalaisyhteiskunnan	käsitteen	alkuperä	

tarkoittaa	sivistyneen	elämän	mahdollistavaa	yhteiskuntaa,	ja	tämä	merkitys	vaikuttaa	yhä	

käsitteen	taustalla.39			Kansalaisyhteiskunnan	määrittelyssä	on	haettu	rajoja	valtioon,	

hallintoon	ja	talouteen,	sekä	pohdittu,	mitä	toimintoja	kansalaisyhteiskunta	sisältää	ja	miten	

ne	liittyvät	edellä	mainittuihin.40	Käsityksiä	on	monia,	kansalaisyhteiskunta	voidaan	

ymmärtää	kapeammin	yhdistyslaitoksena	tai	laajemmin	kansalaisten	yleisenä,	tiettyjä	

vuorovaikutusperiaatteita	noudattavana	toimintakenttänä,41	joka	mahdollistaa	taloudellista	

ja	poliittista	järjestystä	muuttavien	käytäntöjen	kehittämisen	olematta	kuitenkaan	niille	

vastakkainen.42	Nykypäivän	Suomessa	kansalaisyhteiskunnasta	puhuttaessa	tarkoitetaan	

yleensä	kolmatta	sektoria	julkisen	sektorin	ja	markkinatalouden	toimijoiden	rinnalla.	

																																																								
35	Ympäristöministeriö	(2014)	Suomen	kulttuuriympäristöstrategia	2014-2020.	S.	29.		
36	Vilkuna	on	käyttänyt	luennoillaan	esimerkkinä,	että	”sanahirviöllä”	kulttuuriperintöympäristö	asia	olisi	
helpoiten	selitettävissä.	
37		Museovirasto	ja	Ympäristöministeriö	(2017)	Kulttuuriperintöbarometri.	
38	Museovirasto	ja	Ympäristöministeriö	2017,	s.	18.	
39	Kansalaisyhteiskunnan	tutkimusportaali,	Jyväskylän	yliopisto.		
40	Lehtonen,	H.	(1998)	Yhteisö.	S.	188-189	
41	Lehtonen	1998,	s.	189-190	
42	Lehtonen	1998,	s.	195	
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Kolmannen	sektorin	vapaaehtoistoiminta	on	aatteellista	ja	voittoa	tavoittelematonta	

yleishyödyllistä	toimintaa	ja	se	organisoituu	muun	muassa	yhdistysten	ja	yhteiskunnallisten	

liikkeiden	kautta.	Ominaista	on	osallistumisen	vapaaehtoisuus	ja	toiminnan	omaehtoisuus.43					

		Perinteisen	yhdistystoiminnan	rinnalla	esiintyy	enenevässä	määrin	myös	

epämuodollisempaa,	spontaania,	kertaluontoista	tai	yksilöllistä	kansalaistoimintaa.	44	

Paikallinen	asukasaktiivisuus	on	ruohonjuuritasolta	nousevaa	kansalaisyhteiskunnan	

toimintaa,	jonka	avulla	pyritään	vaikuttamaan	asukkaille	tärkeisiin	asioihin.45	Omaehtoisen	

vaikuttamistoiminnan	taustalla	on	monesti	pettymys	poliittisen	päätöksenteon	kykyyn	hoitaa	

asioita.46	Toiminta	ja	tavoitteet	ovat	yleensä	käytännönläheisiä	ja	yhteisöllisyyttä	kehittäviä,	

mutta	saattavat	kytkeytyä	laajastikin	yhteiskunnallisiin	kysymyksiin.47		Tällainen	

kansalaisyhteiskunnan	toimijuus,	jossa	osallistutaan,	hankitaan	tietoa	ja	vaaditaan	

perusteluita,	kuuluu	Rosanvallonin	mukaan	olennaisesti	nykyaikaiseen	demokratiaan.48	

		Yhteisö	ei	välttämättä	muodostu	maantieteellisesti	rajatulla	alueella,	vaan	se	voi	syntyä	

jonkin	sen	jäseniä	kiinnostavan	asian	ympärille.	Yhteisössä	kaikki	eivät	jaa	samoja	arvoja,	

vaan	niissäkin	vallitsee	sekä	yhteisön	jäsenille	yhteisiä	että	erillisiä	arvoja,	yhteisiä,	mutta	

myös	eriäviä	tavoitteita.49	Faron	sopimuksessa	kulttuuriperintöyhteisöksi	määritellään	

ihmiset,	jotka	antavat	arvoa	kulttuuriperinnön	erityisille	piirteille	ja	haluavat	säilyttää	ja	

välittää	niitä	tuleville	sukupolville	julkisen	toiminnan	puitteissa.50	Tässä	tutkielmassa	

paikallista	kulttuuriympäristötyötä	tekevällä	yhteisöllä	tarkoitetaan	tämän	kaltaista	

vapaaehtoisten	kansalaisten	yhteenliittymää,	joka	toimii	paikallisen	kulttuuriympäristön	

vaalimisen,	siitä	tiedon	jakamisen	ja	sen	kehittämisen	eteen	ja	johon	kuuluu	paikallisten	

asukkaiden	lisäksi	muualla	asuvia	vapaa-ajanasukkaita	ja	alueen	entisiä	asukkaita.		

	Osallistuminen	Myös	osallistumisen	käsite	on	moniulotteinen.	Tässä	tutkielmassa	

tarkastelen	kansalaisten	osallistumista	(participation)	kulttuuriympäristöasioihin	

vaikuttamiseen	pyrkimisen	näkökulmasta.	Osallistuminen	on	tällöin	oma-aloitteista,	

																																																								
43	Kansalaisyhteiskunnan	tutkimusportaali,	Jyväskylän	yliopisto.		
44	Stranius,	L.	(2009)	Epämuodollinen	kansalaistoiminta	–	järjestötoiminnasta	kevytaktivismiin.	S.	140.	
Teoksessa	Kankainen	et	al.	Suomalaiset	osallistujina.	Katsaus	suomalaisen	kansalaisvaikuttamisen	tilaan	ja	
tutkimukseen.	Oikeusministeriö.		
45	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	40	
46	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	10	
47	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	17	
48	Rosanvallon,	P.	(2008)	Demokraattinen	oikeutus–	puolueettomuus,	refleksiivisyys,	läheisyys.	S.	309-310.	
(Pierre	Rosanvallon	on	ranskalainen	politiikan	historian	tutkija)	
49	Hänninen,	K.	(2013)	Kulttuuriympäristökasvatusta	ja	kulttuuriperintökasvatusta	sosiaalisesti.	S.	196.	
Teoksessa	Toivanen,	P.	(toim.)	Kestävä	kasvatus	–	kulttuuria	etsimässä.	Suomen	Kulttuuriperintökasvatuksen	
seura.		
50	Faron	sopimus.	Euroopan	neuvoston	puiteyleissopimus	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	merkityksestä.		
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kansalaislähtöistä.	Tällainen	toiminta	voi	olla	proaktiivista,	jolloin	pyritään	vaikuttamaan	

ennakoiden	tai	reaktiivista,	jolloin	reagoidaan	johonkin	olemassa	olevaan	tilanteeseen.			

		Osallisuutta,	sen	syvyyttä	ja	vaikuttavuutta	on	mitattu	erilaisilla	asteikoilla,	kuten	Arnsteinin	

klassinen	8-portainen	asteikko	(1969),	jossa	tikapuut	etenevät	yksipuolisista	tyynnyttelevistä	

tiedottaviin	ja	konsultoiviin,	säädellyn	vuorovaikutuksen	prosesseihin	ja	edelleen	

vaikutusvallan	lisääntymiseen.51	Nykypäivän	osallistuva	demokratia	eroaa	osin	niistä	

ajatuksista,	joita	1960-70-luvun	teoreetikot	käsittelivät,	sillä	siinä	missä	1960-70-luvuilla	

asiaa	ajoivat	yhteiskunnalliset	liikkeet,	2000-luvun	osallistumiskäytännöt	ovat	monesti	

hallitusten	itsensä	asettamia.52	Tässäkin	tutkielmassa	käsiteltävissä	hallinnollisissa	

asiakirjoissa	ja	kirjallisuudessa	esiintyy	paikoin	termi	osallisuus,	jolla	ei	välttämättä	viitata	

kansalaisten	omaehtoiseen	vaikuttamaan	pyrkivään	toimintaan.	Osallisuutta	pyritään	usein	

edistämään	viranomaislähtöisesti	osallistamalla	kansalaisia,	mutta	rajaan	kuitenkin	

varsinaisen	hallintolähtöisen	osallistamisen	tämän	tutkielman	ulkopuolelle.	Kiinnostukseni	

kohdistuu	enemmän	siihen,	miten	paikallishallinnossa	suhtaudutaan	kansalaislähtöiseen	

osallistumiseen.	Tällainen	asukasaktivismi	ottaa	aloitteen	ympäristönsä	ja	yhteisönsä	

kehittämisestä	itselleen.53	Kansalaisyhteiskunnan	perinteisten	järjestöjen	rinnalle	noussut	

yksilöllinen	tai	spontaani	vaikuttaminen	haastaa	ajattelemaan	myös	uusia	osallistumisen	

tapoja.	54	Osallistuminen	kulttuuriperintöä	koskeviin	päätöksentekoprosesseihin	on	noussut	

esiin	myös	kansainvälisenä	ihmisoikeuskysymyksenä,	yhteisön	ja	yksilön	oikeutena	osallistua	

kulttuuriperinnön	määrittelemiseen,	tulkitsemiseen	ja	kehittämiseen.55	

Valta	Kulttuuriperintö	on	monin	tavoin	vallankäytön	alaista,	lähtien	siitä,	mitä	ymmärretään	

kulttuuriperinnöksi,	kenen	perintö	tunnustetaan	arvokkaaksi	ja	ketkä	saavat	osallistua	sen	

määrittelemiseen.	Kulttuuriympäristöihin	liittyvissä	päätöksentekoprosesseissa	vallankäyttö	

ilmenee	muun	muassa	osallistumis-	ja	vaikuttamismahdollisuuksien	sekä	tiedon	jakamisessa:	

missä	vaiheessa,	kenelle	ja	mitä	tietoa	annetaan.	Tässä	tutkielmassa	valta	liittyy	sekä	

hallinnon	ja	kansalaisyhteiskunnan	välisiin	valtasuhteisiin	että	vallan	ja	tiedon	suhteeseen.56		

																																																								
51	Arnstein,	S.	(1969)	A	ladder	of	citizen	participation.	Routledge.	s.	217.	1.	manipulation,	2.	therapy,	3.	informing,	
4.	consultation,	5.	placation,	6.	partnership,	7.	delegated	power,	8.	citizen	control.		
52	Rosanvallon	2008,	s.	303.	Rosanvallon	,	että	osallistumisesta	on	tullut	hallitsemisen	keino	ja	kysyy,	pyritäänkö	
näin	korjaamaan	”edustuksen	kriisin”	heikentämää	legimitaatiota.	
53	Rättilä,	T.	&	Rinne,	J.	(2016)	Kuntademokratia	kaksilla	raiteilla.	S.	7.		
54	Stranius	2009,	s.	142-143	
55	Bidault,	M.	(2018).	Kulttuuriperintö	ja	osallisuus	ihmisoikeuskysymyksinä.	Teoksessa	Halme,	A.	et	al.	(toim)	
Kulttuuriperintö	on	meidän	–	kansalaiset	osallistumassa	päätöksentekoon.	Europa	Nostra	Finland.	Ks.	myös	Faron	
sopimus.	 
56Lapintie	(2010)	on	tutkinut	vallan	ja	tiedon	suhdetta	kaupunkisuunnittelussa.		
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		Valta	nähdään	nykyisin	laajemmin	kuin	joitain	vuosikymmeniä	sitten,	enää	sitä	ei	nähdä	vain	

ylhäältä	alaspäin	tulevana.	Valta	säätelee	ihmisten	ja	instituutioiden	välisiä	suhteita	

moniulotteisesti	ja	monisuuntaisesti.	Valtaa	luodaan	ja	käytetään	valtaverkostossa,	ihmisten	

toiminnan	ja	suhteiden	tuloksena	syntyneessä	kokonaisuudessa.57	Suomalaisen	

valtajärjestelmän	on	sanottu	olevan	muutoksen	tilassa	muun	muassa	EU:n,	

kansainvälistymisen	ja	globalisaation,	vaurastumisen	ja	moniarvoisemman	kulttuurin	

myötä.58	Myös	eriarvoistumiskehitys	haastaa	valtajärjestelmää.	Kansalaisyhteiskunnan	

moninaisuuden	ja	kansalaisten	välisten	eroavaisuuksien	takia	esimerkiksi	vaalien	tulos	ei	ole	

mikään	lopullinen	yhtenäinen	tahto.59	Äänestysaktiivisuuden	vähenemisen	myötä	Suomessa	

on	kiinnitetty	huomioita	yhteiskunnallisiin	vaikutusmahdollisuuksiin	ja	kansalaisten	suoriin	

osallistumismahdollisuuksiin	vaalien	välisinä	toimintamuotoina	sekä	edustuksellisen	

demokratian	täydentäjinä.60		

		Rosanvallon	esittää,	että	edustuksellinen	demokratia	tarvitsee	lisäulottuvuudekseen	

vastademokratian,	jonka	vaikutusmekanismeihin	kuuluvat	kansalaisaktiivisuus	ja	suora	

paikallinen	vaikuttaminen,	keinoinaan	vastustus,	valvonta	ja	tuomitseminen	

(väärinkäytöksistä).61	Vastademokratia	on	politiikan	muoto,	mutta	vastademokraattiset	

toimijat	eivät	itse	pyri	valta-asemiin,	vaan	nostamaan	esille	ongelmia	tai	käsittelemään	

tilanteita,	asettamaan	rajoja	vallankäytölle	ja	vaikuttamaan	siihen.	62	

Aluekehittäminen	Tutkielmassa	tarkoitan	aluekehittämisellä	päätöksiä	ja	toimenpiteitä,	joilla	

pyritään	paikan	elinvoiman	kasvattamiseen	ja	vetovoiman	lisäämiseen.	Maankäyttö	ja	

kaavoitus	ovat	yleensä	tällaisia	toimia,	mutta	myös	monet	muut	esimerkiksi	matkailun,	

elinkeinojen	tai	asukkaiden	hyvinvoinnin	lisäämiseen	tähtäävät	hankkeet.63	Kaupungeissa	

aluekehittämisen	sijasta	voidaan	käyttää	kaupunkisuunnittelun	tai	kaupunkikehittämisen	

termiä.	Koska	tapaustutkimukseni	kohdistuu	maaseututaajamaan,	käytän	aluekehittämisen	

käsitettä.		

																																																								
57	Pietikäinen,	P.(2010)	Johdanto:	Epäilyttävä,	houkutteleva	valta.	S.	7-8.	Teoksessa	Pietikäinen,	P.	(toim).	Valta	
Suomessa.		
58	Pietikäinen	2010,	s.	10	
59	Pietikäinen,	P.	(2010)	Lopuksi:	Kansalaiset	valtaa	vahtimassa,	s.	258	
60	Wilhelmsson,	N.	(2009)	Demokratiapolitiikka	ja	valtionhallinnon	demokratian	edistämistyö,	s.	14.	Teoksessa	
Kankainen	et	al.	Suomalaiset	osallistujina.	Katsaus	suomalaisen	kansalaisvaikuttamisen	tilaan	ja	tutkimukseen.	
Oikeusministeriö.		
61	Rosanvallon,	P.	(2006)	Vastademokratia.	Politiikka	epäluulon	aikakaudella.	S.	26-27.	Ks.	myös	Pietikäinen	
2010,	s.	258	
62	Rosanvallon	2006,	s.	66	
63	Aro,	T.	17.5.2017	Jotain	on	aina	parempi	kuin	ei	mitään.	Tutkittua	tietoa	alueiden	vetovoimasta.		



	 	
	

15	

Yhteisölähtöisellä	kulttuuriympäristötyöllä	tarkoitan	siis	tutkielmassani	paikallisen	

kulttuuriympäristön	vaalimisesta	ja	kehittämisestä	kiinnostuneen	yhteisön	toimintaa,	jolla	

pyritään	pääosin	proaktiivisesti	vaikuttamaan	kulttuuriympäristöä	koskevaan	kehittämiseen	

ja	päätöksentekoon.	Kansalaisten	kulttuuriympäristötyö	on	pääosin	vapaaehtoistyötä.	Termiä	

on	aikaisemmin	käytetty	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä	-selvityksessä64	

kuvaamaan	vastaavaa	toimintaa	kuin	tässäkin	tutkielmassa.	

	

2.4 Tapaustutkimus,	aineisto	ja	analysointimenetelmä	

Vanhaan	Vääksyyn	kohdistuvan	laadullisen	tapaustutkimuksen	tavoitteena	on	tarkastella	

yhteisölähtöisen	kulttuuriympäristötyön	vaikutusmahdollisuuksia	paikallistason	

näkökulmasta;	miten	teoriat,	lainsäädännön	ja	valtakunnallisten	strategioiden	tavoitteet	ja	

osallistuminen	toteutuvat	ruohonjuuritasolla	ja	missä	määrin	kansalaislähtöisellä	toiminnalla	

pystytään	vaikuttamaan	päätöksentekoon.	Kun	valtakunnallisesti	on	asetettu	tavoitteita	ja	

odotuksia,	on	tärkeää	tutkia	mitä	käytännön	tasolla	paikallisesti	tapahtuu.	Johdantona	

tapaustutkimukseen	esittelen	ja	tarkastelen	yhteisön	toimintaa	Vanhassa	Vääksyssä;	mikä	

paikallisyhteisön	on	saanut	aktivoitumaan	ja	millä	tavoin	se	toimii	ympäristönsä	hyväksi.	

		Tutkimuksen	aineisto	on	kerätty	asiakirjoista,	haastatteluista	ja	osallistuvasta	

havainnoinnista.	Asiakirja-aineiston	ytimessä	ovat	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry:n		

vuosikertomukset	ja	muut	asiakirjat	vuosilta	2006-201865	sekä	erilaiset	Asikkalan	kunnan	

julkiset	asiakirjat.		

Haastatteluaineisto	sisältää	9	tutkimushaastattelua	eri	toimijatahojen	edustajien	kanssa.	

Haastattelin	syksyllä	2018	kansalaistoimijoita,	kuntapäättäjiä,	kunnan	viranhaltijoita	sekä	

kulttuuriympäristön	asiantuntijaviranomaisia.	Haastateltavien	joukko	on	otokseltaan	kapea,	

eikä	haastatteluiden	perusteella	pyritä	tekemään	yleistäviä	johtopäätöksiä	vaan	tuomaan	eri	

toimijoiden	näkökulmia	esille:	miten	eri	toimijat	hahmottavat	paikallisen	kulttuuriympäristön	

arvot,	kansalaisten	osallistumisen	ja	yhteistoiminnan	omista	lähtökohdistaan.	Lisäksi	olen	

koonnut	aineistoa	osallistumalla	erilaisiin	Asikkalan	kunnan	julkisiin	tilaisuuksiin	ja	

kokouksiin,	joissa	on	käsitelty	kulttuuriympäristöä,	osallistumista	tai	kaavoitusta,	ja	

tekemällä	tilaisuuksissa	esitetyistä	näkemyksistä	muistiinpanoja.66		

																																																								
64	Hirvonen,	S.	ja	Lohtander,	L.	(2017)	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä.	
65	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	perustettiin	vuonna	2006	ja	se	toimii	edelleen	aktiivisesti	alueen	
kulttuuriperinnön	vaalimisen	ja	pienyrittäjyyden	edistämiseksi.	
66	Muun	muassa	avoimet	kuntastrategiatilaisuudet,	kaavoitustilaisuudet,	kunnanvaltuuston	kokoukset	
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		Analysoin	aineistoani	sisällönanalyysin	keinoin,	vertailemalla	paikallistason	toimintaa	ja	

näkemyksiä	esille	tuovaa	aineistoa	suhteessa	teoreettiseen	viitekehykseen	sekä	niihin	

odotuksiin	ja	tavoitteisiin,	joita	valtakunnallisella	tasolla	kansalaisten	osallistumiselle	ja	

yhteistoiminnalle	on	asetettu	(katso	tarkemmin	aineistosta	ja	menetelmästä	luvut	7.1	ja	7.2).	

	

2.5 Tutkijapositio	

Kimmokkeeni	kulttuuriympäristöalan	opintoihin	oli	lähtöisin	vapaaehtoistyöstä	

kulttuuriympäristöasioiden	parissa.	Olen	ollut	aktiivinen	kansalaistoimija	Vanhan	Vääksyn	

kulttuuriympäristötyössä	vuodesta	2014.	Aluekehittämisen	parissa	työskentelevänä	

hahmotan	kulttuuriympäristön	merkittävänä,	mutta	käytännössä	monin	paikoin	vielä	varsin	

hyödyntämättömänä	vetovoimatekijänä.	Vapaaehtoistyössä	paikallisen	kulttuuriympäristön	

parissa	tavoitteena	on	ollut	pyrkiä	muutosta	kohti	positiivisen	toiminnan	ja	tiedon	

tuottamisen	kautta,	mutta	tarvittaessa	myös	epäkohtiin	puuttuen.	Työ	on	tarkoittanut	

yhteistyöverkostojen	rakentamista	ja	rahoitusten	hakemista	erilaisiin	hankkeisiin,	

kulttuuriympäristön	arvojen	näkyväksi	tekemistä	ja	esille	nostamista	muun	muassa	

tapahtumia,	näyttelyitä	ja	tilaisuuksia	järjestämällä.	Tämän	tutkielman	kannalta	minulla	on	

kokemuksistani	johtuen	etukäteen	ennakkokäsityksiä	paitsi	yhteistyön	rakentumisesta,	myös	

tietyistä	ongelmista,	kuten	paikallisiin	kulttuuriympäristöihin	kohdistuvista	ristiriitaisista	

intresseistä.	Olen	ollut	mukana	nostamassa	keskusteluun	kansalaisten	näkökulmasta	

epäkohdilta	vaikuttavia	asioita,	ehkä	paikallisesti	hieman	henkilöitynytkin	rakennusperinnön,	

kulttuurin	ja	kulttuuriympäristön	puolestapuhujana.		

		Positioni	tutkielmassani	on	sen	kaltainen,	minkä	Suoranta	ja	Ryynänen	ovat	suomentaneet	

taistelevaksi	tutkimukseksi	(activist	research)	–	tarkoittaen		tutkimusmenetelmiä,	joissa	

tutkija	on	itse	osallinen	tehdessään	kantaaottavaa	tutkimusta.67	En	tarkastele	tutkimaani	

asiaa	edes	näennäisen	objektiivisena	ulkopuolisena,	vaan	osin	omakohtaisten	kokemusteni	

kautta,	minkä	tuon	avoimesti	esille.	Kansalaisnäkökulman	raportoinnin	sijaan	tavoitteenani	

on	kuitenkin	selvittää	eri	osapuolten	näkökulmia	ja	seikkoja,	joita	aiheeseen	kytkeytyy.	

Taustani	voi	myös	osaltaan	auttaa	kysymään	relevantteja	kysymyksiä	ja	saattaa	erilaisia	

näkemyksiä	näkyviksi.	Tutkimukseen	kuuluu	oleellisesti	reflektiivisyys	ja	myös	omien	

näkemysten	asettuminen	kriittiseen	tarkasteluun.68		

																																																								
67	Suoranta,	J.	&	Ryynänen,	S.	(2014)	Taisteleva	tutkimus	
68	Suoranta	&	Ryynänen	2014,	s.	279	
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3 Kulttuuriperinnön	ja	kulttuuriympäristön	moninaisuus	
	
Tässä	luvussa	kartoitan	tieteellistä	kirjallisuutta	ja	keskustelua	liittyen	kulttuuriperinnön	

moninaiseen	ilmenemiseen	sekä	moniäänisyyteen,	eri	toimijoiden	rooliin,	valtaan	ja	

vastuuseen	kulttuuriperintökysymyksissä,	joihin	sitoutuu	hyvin	moninaisia	arvoja.	Nämä	ovat	

keskeisiä	näkökulmia	museologiassa,	jossa	museo-	ja	muistiorganisaatioiden	ohella	

kiinnostus	kohdistuu	kulttuuriperintöön	liittyviin	yhteiskunnallisiin	kysymyksiin,	valtaan	ja	

kulttuurisiin	prosesseihin:	miten	ja	miksi	jokin	valikoituu	kulttuuriperinnöksi,	kenen	ja	

millaiset	arvot	sitä	määrittävät,	kuka	päättää	mitä	muistetaan	ja	mitä	unohdetaan.69	

Tutkielmani	näkökulmaksi	olen	rajannut	kulttuuriympäristöjen	huomioimisen	

aluekehittämisessä	ja	paikallisyhteisön	osallistumisen	tähän	keskusteluun,	mihin	myös	

tutkielmani	teoreettisen	lähdeaineiston	tarkastelu	painottuu.	Kansalaisten	osallistuminen	on	

koko	tutkielman	ja	myös	teorioiden	tarkastelunäkökulman	läpileikkaava	teema.	

3.1 Aineelliset	ja	aineettomat	arvot	

Kulttuuriperintöön	liittyy	sekä	aineellisia	että	aineettomia	arvoja,	jotka	voivat	ilmetä	monin	

eri	tavoin	ja	merkitä	eri	ihmisille	erilaisia	asioita.	Arvot	ovat	aina	jonkun	valitsemia	ja	

määrittelemiä.70	Virallisesti	suojeltuun	ja	tunnustettuun	aineelliseen	kulttuuriperintöön	

lukeutuvat	muun	muassa	maailmanperintökohteet,	arkistojen	ja	museoiden	kokoelmat,	

suojellut	rakennukset	ja	alueet,	arkeologiset	muinaisjäännökset.71	Kulttuuriperintöä	ovat	

myös	aineettomat,	näkymättömät	asiat,	jotka	ovat	merkityksellisiä	ihmisille	tai	yhteisöille.72	

Vaikka	kansainvälisten	Unescon	sopimusten	tasolla	aineeton	kulttuuriperintö	on	jälkikäteen	

turvattu	erikseen,	käytännössä	on	vaikea	määritellä	rajapintoja.	Aineelliseen	sitoutuu	aina	

myös	aineetonta.73		

		Kriittinen	kulttuuriperinnön	tutkimus	korostaa	aineellisen	ja	aineettoman	kulttuuriperinnön	

kokonaisvaltaisuutta.74	Smithin	mukaan	kaikki	perintö	on	aineetonta,	ja	vasta	aineelliseen	

kohteeseen	liitettävät	arvot	tekevät	siitä	kulttuuriperintöä.75	Smithin	kuvailemassa	

kulttuuriperintöprosessissa	aineelliselle	perinnölle,	esimerkiksi	rakennukselle,	annetaan	

																																																								
69	Vilkuna,	J.	(2000)	Menneisyyden	tulevaisuus,	s.	9-10.	Teoksessa	Vilkuna,	J.	(toim.)	Näkökulmia	museoihin	ja	
museologiaan.		
70	Smith	2006,	s.	1-3.	
71	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	15	
72	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	16	
73	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	19	
74	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	19	
75	Smith	2006,	s.	1-3.	
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nykyhetkestä	käsin	yhteisiä	merkityksiä	muistojen	ja	tarinoiden	kautta.	Aineellinen	rakennus	

itsessään	toimii	tässä	vain	välineenä.	76	Tarinoiden,	muistojen	ja	paikoille	antamien	

merkitysten	kiinnittyminen	konkreettisiin	seiniin	tai	rakennelmiin	tekee	menneen	

läsnäolosta	nykyhetkessämme	käsin	kosketeltavaa.	Toisaalta	aineettoman	kulttuuriperinnön	

ja	muistitiedon	merkitys	korostuu	kohteissa,	joita	ei	enää	ole	tai	joiden	käyttötarkoitus	on	

muuttunut.77	Vaikka	ympäristö	itsessään	ei	enää	anna	viitteitä	menneestä	ja	edellisten	

sukupolvien	elämästä,	paikka	saattaa	kantaa	monenlaisia	merkityksiä	ja	arvoja,	muistitietoa	

ja	tarinoita.	Ne	ovat	tärkeä	osa	alati	muuttuvan	kulttuuriympäristön	ajallista	

kerrostuneisuutta,	ja	auttavat	lukemaan	ympäristöä.78	Rakennettu	kulttuuriympäristö	viestii	

kyllä	menneestä,	mutta	pelkän	ympäristön	viestin	varassa	kuva	jää	hämäräksi.79	Tarvitaan	

tietoa,	jotta	arvot	ja	merkitykset	aukeavat.	Museologi	Kenneth	Hudsonin	suuren	museon	

käsitteen	mukaan	ympäristö	kokonaisuudessaan	kertoo	menneisyydestä,	kunhan	katsojalla	

on	tieto	siitä	mitä	hän	katsoo.80	

		Kulttuuriympäristön	arvojen	yhteydessä	on	syytä	mainita	niiden	kytkeytyminen	paikkaan.	

Aineellisista	ja	aineettomista	arvoista	muodostuva	kokonaisuus	luo	paikan	hengen	(genius	

loci),81	jota	ei	voi	siirtää	muualle	tai	luoda	tyhjästä.82	Humanistisessa	maantieteessä		

paikkaidentiteetti	liitetään	osallisuuteen.83	Osallisuuden	asteet	suhteessa	paikkaan	

vaihtelevat.	Sivullisin	ja	ulkopuolisin	asema	on	esimerkiksi	paikkaan	objektiivisesti	

suhtautuvalla	suunnittelijalla,	joka	näkee	paikan	vain	paperilla,	lähinnä	tilana.	Osallisimpia	

ovat	asukkaat,	jotka	tuntevat	paikan	omakseen,	tuntevat	sen	tarinat	ja	taustat.	Paikkaa	ei	voi	

siksi	arvioida	objektiivisesti,	sillä	sama	paikka	näyttäytyy	hyvinkin	erilaisena	asukkaalle,	kuin	

vaikkapa	satunnaiselle	kävijälle.	Jotta	voidaan	tulkita	paikkoja,	täytyy	tulkita	ihmisten	niille	

antamia	arvoja	ja	merkityksiä.	Paikallisilla	tarinoilla	voi	olla	paikkaidentiteettiä	rakentava	

																																																								
76	Smith	2006,	s.	1-3,	myös	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	19,	Karhunen	2014,	s.	36.	
77	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	10	
78	Heininen-Blomstedt	K.	(2013)	Jälleenrakennuskauden	tyyppitaloalue.	Paikan	merkitykset	ja	
täydennysrakentaminen.	Helsingin	yliopiston	humanistinen	tiedekunta.	S.	48.	
79	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	34	
80	Vilkuna	2015,	s.	349.	Hudsonin	mukaan	”Eurooppa	on	yksi	suuri	museo,	jossa	jokainen	rakennus,	pelto,	joki	ja	
rautatie	sisältää	vihjeitä	kyseisen	maan	menneisyydestä,	kunhan	katsojalla	on	tarvittava	tieto	siitä	mitä	hän	
katsoo.	Siellä	täällä	suuressa	museossa	on	laitoksia,	joita	kutsumme	museoiksi.	Niiden	päätehtävä	on	auttaa	
ihmistä	ymmärtämään	suurta	museota.	Ne	saavat	oikeutuksensa	siitä,	että	ne	katsovat	ulospäin,	eivät	sisäänpäin.”		
81	Norrberg-Schulz,	C.	(1979)	Genius	logi.	Towards	a	phenomenology	of	architecture.		
82	Vilkuna	2015,	s.	335.	Ruotsalaiseen	ulkoilmamuseoon	oltiin	v.	1922	hankkimassa	siirrettäväksi	skoonelaista	
maatilaa.	Sopivan	löydyttyä	paikan	henki	olemassa	olevassa	kulttuurimaisemassa	teki	kuitenkin	niin	
voimakkaan	vaikutuksen,	että	siirtämisen	sijaan	maatila	jätettiin	alkuperäiselle	sijaintipaikalleen	Östarpiin	
ulkoilmamuseoksi.		
83	Relph,	E.	(1976)	Place	and	placeness.	ks.	myös	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	45.	
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merkitys,	jollaista	ei	voisi	syntyä	missä	tahansa	nukkumalähiössä.84	Myös	aluekehittämisessä	

puhutaan	identiteetistä.	85		Kulttuuriympäristöt	voidaan	nähdä	alueen	identiteettiä	

määrittävänä	tekijänä,	positiivisena	erottautumiskeinona,	tärkeänä	imago-	ja	

identiteettitekijänä.86	Kulttuuriperintö	liittyy	muutenkin	oleellisesti	identiteettikysymyksiin.	

Eri	toimijat	voivat	käyttää	kulttuuriperintöä	niin	yksilöllisen	kuin	kollektiivisenkin	

identiteetin	tuottamiseen(esimerkiksi	valtioita	rakennettaessa).	Identiteettejä	rakennetaan	

aina	suhteessa	toisiin,	jolloin	kulttuuriperinnöllä	voidaan	myös	vetää	rajalinjoja	ja	sulkea	

ulos.87		

		Vilkuna	toteaa	kulttuuri-	ja	luonnonperinnön	vaalimisen	yhteiskunnallisen	perustehtävän	

olevan,	että	se	auttaa	ymmärtämään,	keitä	me	ja	muut	olemme.	Kun	ymmärrämme	mistä	

tulemme	ja	missä	olemme,	osaamme	ehkä	suunnistaa	kohti	tulevaa.	Ymmärrys	siitä,	että	

olemme	osa	sukupolvien	jatkumoa,	auttaa	kantamaan	vastuuta	myös	tulevasta.	88	

Kulttuuriympäristössä	aikakausien	jatkumo	on	parhaimmillaan	konkreettisesti	nähtävissä.	

Vaikka	kulttuuriympäristö	muuttuu	väistämättä	ajan	kuluessa,	sen	arvojen	vaaliminen	ja	

säilyminen	seuraavillekin	sukupolville	edellyttää	muutosten	hallintaa	ja	suojelua.	Alueet	

muodostuvat	kulttuuriympäristöiksi	ja	suojelukohteiksi	ajan	saatossa.	Monet	nykyiset	

suojelualueet	ovat	olleet	jopa	rappiotilassa	historiansa	varrella,	mutta	niistä	on	kuoriutunut	

haluttuja,	peräti	suojeltuja	kulttuuriympäristöjä.89	Sittemmin	on	ymmärretty	niiden	arvo	

myös	alueiden	vetovoimaisuuden	ja	ihmisten	hyvinvoinnin	lähteenä.90	Suomen	

kulttuuriympäristöstrategiassa	kulttuuriympäristö	nähdään	kulttuurisena,	taloudellisena,	

sosiaalisena	ja	ekologisena	voimavarana,	uuden	toiminnan	mahdollistajana	sekä	

merkittävänä	kansallisvarallisuutena.91	Kulttuuriset	arvot	liittyvät	muun	muassa	edellä	

käsiteltyyn	yhteyteen	ja	ymmärrykseen	menneestä,	taloudelliset	esimerkiksi	elinkeinojen	ja	

matkailun	edellytyksiin,	sosiaaliset	ihmisten	viihtyvyyteen	ja	hyvinvointiin	ja	ekologiset	

kestävään	kehitykseen,	jota	kulttuuriympäristön	hyvä	hoito	ja	ylläpito	tukee.92	Asiat	

kytkeytyvät	toisiinsa.	Kivilaakso	toteaa,	että	yhteisöllisyys	ja	paikkaan	kiinnittyminen	on	
																																																								
84	Koho,	S.	(2017)	Luento	kulttuurimaantieteestä.	Kirjallisuus	ja	paikan	eläminen.	Tekijän	luentomuistiinpanot.		
85	Aro	17.5.2017	
86	Ympäristöministeriö	(2013)	Kulttuuriympäristö	vaikutusten	arvioinnissa.	S.	3.	
87	McDonald	kuvaa	muistin,	perinnön	ja	identiteetin	tiivistä	yhteyttä	termillä	”memory	complex”.	Macdonald,	S.,	
2013.	Memorylands.	Heritage	and	Identity	in	Europe	today.	London	and	New	York.	Routledge.	Ks.	myös	Kisic	
2016.	
88	Vilkuna	2015,	s.	329	
89	Kivilaakso,	A.	(2013)	Arvokeskustelua	elämän	ja	suojelun	ympäristöissä.	Kulttuuriset	elinkaaret	
rakennusperinnön	arvon	muuttajina	Puu-Käpylässä	ja	Pihlajamäessä.	S.	215.		
90	Antikainen	et	al.	2018,	s.	42-43	
91	Ympäristöministeriö	2014,	s.	29	
92	Ympäristöministeriö	2013,	s.	7-8,	Ympäristöministeriö	2014,	s.	29.	
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myös	rakennusperinnön	säilymiselle	jatkuvaa	pääomaa.	Historiatietoisuudesta	syntyvän	

paikallisidentiteetin	tukeminen	on	ensiarvoisen	tärkeää,	koska	se	voi	saada	aikaan	

positiivisen	kehän,	joka	konkretisoituu	ympäristön	säilymisenä	ja	elinvoimaisuutena.	93		

3.2 Määrittely	ja	arvottaminen	

Kulttuuriperintö	syntyy	aina	valinnan	ja	määrittelyn	kautta.	Määrittely	ja	arvottaminen	

kuuluu	tyypillisesti	kulttuuriperintöasiantuntijoiden	arvovallan	alaisena	tehtäviksi	

päätöksiksi	ja	valinnoiksi.94	Tämän	auktorisoidun	diskurssin	(authorized	heritage	

discourse)95	valta-asema	on	käytännössä	edelleen	vahva.	Suomessa	kulttuuriympäristöt	

arvotetaan	valtakunnallisesti,	maakunnallisesti	ja	paikallisesti	arvokkaisiin	kohteisiin.	

Valtakunnallisesti	merkittävät	rakennetut	kulttuuriympäristöt	(RKY)	on	inventoitu	

Museoviraston	toimesta.96	Maakunnallisesti	ja		paikallisesti	arvokkaita	kohteita	inventoidaan	

muun	muassa	maakunta-	ja	yleiskaavoja	edeltävissä	selvityksissä.	Kulttuuriympäristön	

kohteiden	kuten	rakennusten,	maiseman	ja	kaupunki-	tai	kyläkuvan	suojelu	toteutuu	

yleisimmin	kuntien	kaavoissa	maankäyttö-		ja	rakennuslain	nojalla.		

		Kulttuuriympäristön	ja	rakennusperinnön	suojelu	edellyttää	tietoa	ja	inventointeja,	joiden	

perusteella	kohteet	arvotetaan	nojaten	tiettyihin	kriteereihin,	kuten	tyypillisyys,	

harvinaisuus,	kerroksellisuus,	säilyneisyys	ja	alkuperäisyys.	Arvot	jaotellaan	tavallisesti	

kolmeen	pääluokkaan:	Arkkitehtoniset	arvot	(rakennushistorialliset,	rakennustaiteelliset),	

historialliset	arvot	(liittyminen	muun	muassa	sivistys-	tai	taloushistoriaan)	ja	ympäristölliset	

arvot	(liittyminen	kaupunkikuvaan	tai	maisemaan).97		

		Kulttuuriympäristössä	monet	alueet	ovat	ihmisten	arkisia	elinympäristöjä,	ja	

arkkitehtonisten	arvojen	rinnalle	nousee	myös	aineettomia	arvoja,	muistoja	ja	merkityksiä.98	

Tällainen	muistitieto	ja	paikalliset	tarinat	kumpuavat	viranomaistoimijoiden	sijaan	monesti	

yhteisöstä.	Kulttuurimerkitystä	voi	olla	syntynyt	myös	vaatimattomilta	vaikuttaviin	kohteisiin	

tai	jo	kadonneiden	rakennusten	sijaintipaikkoihin,	joita	ei	välttämättä	pystytä	huomioimaan	

esimerkiksi	maankäytössä	ilman	paikallisyhteisön	osallistumista	päätöksentekoon.	

Kulttuuriympäristön	arkkitehtonisilla,	historiallisilla,	ympäristöllisillä	ja	aineettomilla	arvoilla	

																																																								
93	Kivilaakso	2013,	s.	181	
94	Smith	2006,	s.	12,	Karhunen	2014,	s.	142.	
95	Käsitteessä	asiantuntijoilla	on	valta-asema	kulttuuriperinnön	arvottamisessa.	Käsite	tarkoittaa	myös	
laajemmin	kulttuuriperinnön	käsittämistä	lähinnä	aineellisina	ja	hallinnoitavina	suojelukohteina.	Smith	2006,	s.	
42.	
96	Museovirasto.	RKY	2009.	
97	Kivilaakso,	A.	(2010)	Rakennusperintö	suojelun	kohteena.	S.	8.	
98	Kivilaakso	2013,	s.	217	
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on	laajaa	merkitystä	niin	yhteisöjen	kuin	yksilöidenkin	elämän	eri	osa-alueille,	esimerkiksi	

hyvinvointiin,	yhteisöllisyyteen	ja	asuntojen	hintoihin	(ks.	lisää	luku	5).	Viranomaislähtöistä	

aineelliseen	kulttuuriperintöön	kohdistuvaa	tietoa	ei	pidä	kiistää,	mutta	sitä	täydentämään	

tarvitaan	yhteisöllinen,	kulttuurinen	tieto,	aineeton	perintö.99	Yhteisön	kokemat	merkitykset	

ja	paikkoihin	liittämät	arvot	ovat	kuitenkin	sen	tyyppistä	tietoa,	jota	on	vaikea	sovittaa	

esimerkiksi	suunnittelun	tietojärjestelmiin.100	

			Kriittinen	kulttuuriperinnön	tutkimus	on	paljastanut	valtarakenteita	kulttuuriperinnön	

määrittelyn	ja	hallinnan	taustalla101	ja	nostanut	keskiöön	kulttuuriperinnön	diskursiivisen	

luonteen,	kulttuuriperintöasiantuntijuuden	sekä	valta-asemia	haastavat	keskustelut	ja	

tulkinnat.102		Vaikka	yhteisöjen	osallistumisoikeus	on	astunut	perinteisen	asiantuntijavallan	

toimintakentälle,	käytännössä	kulttuuriperinnön	parissa	työskentelevien	asiantuntijoiden	

rooli	on		vahva	etenkin		museoiden,	arkistojen	ja	kirjastojen	kokoelmien	suhteen.	103	

Kokoelmatyöllä	on	tärkeä	rooli	myös	aineettoman	kulttuuriperinnön	vaalimisessa	ja	

siirtämisessä	seuraaville	sukupolville,	tallentamalla	ja	dokumentoimalla	tietoa.104	

Asiantuntijaviranomaiset	inventoivat	tietoa,	joilla	oletetaan	olevan	merkitystä	

kansalaiskeskustelussa	ja	päätöksenteossa.	Heidän	työtään	ja	keskinäistä	yhteistyötään	

määrittävät	muun	muassa	kansainväliset	sopimukset.	Kulttuuriperintökohteiden	suojelua	ja	

restaurointia	ohjaavassa	Venetsian	julistuksessa	1964	on	määritelty,	ettei	kukaan	voi	yksin	

arvioida	tärkeyttä	tai	päättää	hävittämisestä.	105		

			Faron	yleissopimus	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	merkityksestä	taas	korostaa	

ihmisten	ja	yhteisöjen	oikeutta	määritellä	itselleen	tärkeän	kulttuuriperinnön.	Sopimuksen	

tavoitteena	on	muun	muassa	luoda	viitekehys	kansalais-	ja	yhteisölähtöiselle	

kulttuuriperintöpolitiikalle,	vahvistaa	kansalaisyhteiskuntaa	ja	lisätä	sen	toiminta-	ja	

vaikuttamismahdollisuuksia	yhteistyössä	hallinnon	kanssa.	Sopimus	astui	kansainvälisesti	

voimaan	2011	ja	Suomessa	2017.106	Myös	Unescon	yleissopimus	(2003)	aineettoman	

																																																								
99	Karhunen,	E.	(2014)	Porin	Kuudennen	osan	tarinoista	rakennettu	kulttuuriympäristö.	Turun	Yliopisto.	s.	39	
100	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	42.	
101	Kisic,	V.	(2016)	Governing	heritage	dissonance.	Promises	and	realities	of	selected	cultural	policies.	European	
Cultural	Foundation.	s.	19-20	
102	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	19	
103	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	20	
104	Museovirasto.	Aineeton	kulttuuriperintö-sivusto.	Toimeenpano	Suomessa/muistiorganisaatiot.	
105	Venetsian	julistus	1964.	Icomos	Suomen	osasto	ry.		Ks.	myös	Vilkuna	2015,	s.	342	
106	Faron	sopimus.	Euroopan	neuvoston	puiteyleissopimus	kulttuuriperinnön	yhteiskunnallisesta	merkityksestä.	
Hallituksen	esitys	HE	87/2017.		
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kulttuuriperinnön	suojelemisesta	painottaa	yhteisöjen	keskeistä	roolia	kulttuuriperinnön	

tunnistamisessa	ja	määrittelyssä.107		

	Kulttuuriperinnön	muotoutumiseen	vaikuttavat	siis	jatkuvasti	monet	tahot	virallisista	

instituutioista	kansalaisjärjestöihin.	Niitä	kaikkia	tarvitaan	ja	niiden	välisten	yhteyksien	tarve	

on	suuri,	mutta	vallitseva	hallintotapa	jättää	vain	vähän	tilaa	yhteistoiminnalle.108	Teoriat	

yhteisön	roolista	ja	osallistumisesta	kulttuuriperinnön	määrittelyssä	eivät	hyvistä	aikeistaan	

huolimatta	ole	kohdanneet	kulttuuriperintöpolitiikan	käytäntöjä.	Vaikka	nimellisesti	

kulttuuriperinnölle	on	luvattu	moniarvoisempaa	ja	osallistavaa	asemaa,	hallinnossa	vallitsee	

yhä	vanhoja	rakenteita	ja	valta-asemia.109	Suomessakin	alan	asiantuntijaviranomaiset	

työskentelevät	valtakunnallisella	ja	maakunnallisella	tasolla,	vieläpä		melko	siiloutuneesti.	

Asiantuntijatieto	ja	osaaminen	ei	luontevasti	linkity	paikallistasolle,	jossa	varsinainen	

päätöksenteko	tapahtuu	–	ja	päinvastoin,	maakunnallinen	vastuuviranomainen	ei	välttämättä	

saa	ajoissa	tietoa	paikallistasolla	tapahtuvista	asioista.		

3.3 Moniäänisyys	ja	ristiriitaiset	näkemykset	

Arvoihin	vedotaan	yleensä	silloin,	kun	jokin	yhteiseksi	kulttuuriperinnöksi	koettu	on	

uhattuna.110	Jokaisella	ihmisellä	on	omat	arvonsa,	jotka	vaikuttavat	siihen,	miten	ympäristö	

tai	jokin	toiminta	koetaan	ja	miten	sitä	tulkitaan.		Käytännössä	suhtautuminen	

kulttuuriperintöön	on	usein	ristiriitaista	ja	siihen	liittyy	erilaisia,	jopa	toisilleen	vastakkaisia	

näkemyksiä.	Sama	kulttuuriperintö	voi	olla	toiselle	kipeä	muisto	ja	toiselle	voitonriemua.	

Kolmas	ei	näe	samassa	kohteessa	mitään	merkitystä.	Kisic	esittää,	että	moniäänisyys	ja	

ristiriita	tulee	voida	hyväksyä.	Hyväksynnän	kautta	voitaisiin	edetä	rakentavaan	

keskusteluun,	ihmisten	oikeuteen	ymmärtää	menneisyyttä	eri	näkökulmista.111	Kisicin	

tavoitteena	on	tarjota	teoreettinen	näkökulma	siltojen	rakentamiseksi	politiikan,	käytännön	

ja	tutkimuksen,	mutta	myös	erilaisten	toimijoiden	ja	kulttuuriperinnön	hallinnon	välille.112	

Hän	nostaa	esiin	uudenlaisen,	inklusiivisen	kulttuuriperintödiskurssin,	joka	perustuu	

radikaalidemokraattiseen	ajatukseen	siitä,	että	aidon	avoimiin	demokratioihin	kuuluvat	

																																																								
107	Museovirasto.	Aineeton	kulttuuriperintö-sivusto.	Toimeenpano	Suomessa/muistiorganisaatiot.	
108	Kisic	2016,	s.	22	
109	Kisic	2016,	s.	21	
110	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	17	
111	Kisic	on	tutkinut	Kaakkois-Euroopan	menneiden	konfliktien	käsittelyä,	mikä	on	tarkoittanut	
kulttuuriperinnön	vaikeisiin	ja	pimeisiin	puoliin	tarttumista.	Kisicin	ajattelu	on	sovellettavissa	myös	muunlaisiin	
kulttuuriperintöön	kohdistuviin	ristiriitaisiin	näkemyksiin.	Kisic,	2016	s.	19-20.	
112	Kisic	2016,	s.	22	
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oleellisena	osana	eriävät	mielipiteet	ja	ristiriidat.113	Jotta	aito	osallistuminen	olisi	mahdollista,	

eriävistä	näkemyksistäkin	olisi	pystyttävä	käymään	vuoropuhelua	ja	antamaan	tilaa	useiden	

vaihtoehtoisten	ratkaisutapojen	hahmottamiselle.	Dialogin	kautta	eri	toimijat	voisivat	

saavuttaa	ymmärryksen,	vaikka	yksi	näkemys	ei	poistakaan	toisen	näkemystä.114			

		Kulttuuriympäristössä	muutokset	ja	suojelukysymykset	ovat	erityisen	alttiina	ristiriitaisille	

näkemyksille.	Elävään	kulttuuriympäristöön	kuuluvat	muutokset	ajankulun	ja	elämäntapojen	

myötä.	Kulttuuriympäristön	muutoksessa	tärkeää	olisi	silti	pyrkiä	säilyttämään	tietynlainen	

ajattomuuden	kokemus,	jossa	miljöö	tai	maisema	on	muutoksista	huolimatta	tunnistettavissa	

sukupolvesta	toiseen.	Rakennussuojelun	alkutaipaleella	1960-luvulla	keskustelua	leimasi	

vastakkainasettelu	suojelun	ja	purkamisen	välillä.	Kivilaakso	tarkastelee	väitöskirjassaan	

Puu-Käpylän	kaavoituskiistaa	1960-luvun	lopulla.115	Aikakaudella	vallinneen	teknokraattisen	

aluekehittämisen	ihanteen	periaatteena	oli	vanhan	rakennuskannan	poistaminen	uuden	

tehokkaamman	rakentamisen	tieltä.116	Laajat	purkuaallot	kautta	Suomen	johtivat	tuolloin	

myös	suojelukeskustelun	heräämiseen	ja	lopulta	lainsäädäntöön	ulottuviin	toimenpiteisiin.117	

On	oikeastaan	yllättävää	miten	samankaltaisena	kaavoituskiistat	tänä	päivänä	esiintyvät,	

vaikka	nykyisin	kulttuuriympäristön	huomioimiseen	on	aivan	eri	tavoin	saatavilla	tietoa	ja	

määritelty	lainsäädäntöä.	Kivilaakso	toteaakin,	että	1960-luvun	keskustelussa	esiintyneet	

ongelmat	ovat	yhä	akuutteja.118	Poliittisuus	ja	vallankäyttö	leimaavat	kulttuuriympäristötyötä	

yhä.	Kaupunkisuunnittelussa	ympäristön	kulttuuriperintöarvot	ovat	vain	yksi	tekijä	

poliittisella	pelikentällä	ja	samoin	kulttuuriperintöön	liittyy	vahva	poliittinen	ulottuvuutensa	

ja	alttius	ihmisten	vallankäytölle.119	Vastakkainasettelu	ei	siis	ole	hävinnyt	mihinkään	

vuosikymmenten	kulumisesta	huolimatta,	vaan	kulttuuriympäristö	ja	suojellut	rakennukset	

joutuvat	edelleen	vastakkain	tehokkaamman	maankäytön	tavoitteiden	kanssa.	Vastaava	

ristiriita	on	tuttu	luonnonsuojelun	ja	metsätalouden	välillä.	Yhtä	lailla	kuin	

kulttuuriympäristöihin,	eri	toimijoilla	kohdistuu	metsiin	erilaisia	odotuksia.	

Yhteiskunnalliseen	hyväksyntään	metsä-	ja	luonnonsuojelupolitiikassa	on	siksi	kiinnitetty	

huomiota	ja		keskeiseksi	kysymykseksi	on	noussut	metsäpolitiikan	hyväksyttävyys	eli	

																																																								
113	Käsitys	nojaa	erimielisyyden	jännitteistä	politiikkaa	käsitelleiden	poliittisten	filosofien	kuten		Laclau,	Mouffe	
ja	Ranciere,	ajatteluun.	Kisic	2018	
114	Kisic	2018		
115	Kivilaakso,	A.	(2017)	Suojelevat	sanat.	Puu-Käpylän	kaavoituskiista	esimerkkinä	vaikuttavasta	
kulttuuriympäristön	asiantuntijaviestinnästä.		
116	Kivilaakso	2017,	s.	242	
117	Kivilaakso	2017,	s.	56.	Suomessa	suojelu	ulottui	ainoastaan	muinaismuistoihin	ja	monumentteihin1960-
luvulle	saakka	.		
118	Kivilaakso	2017,	s.	242	
119	Kivilaakso	2017,	s.	152	
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legimiteetti.120	Legimiteetillä	tarkoitetaan	tässä	kansalaisten	käsitystä	politiikan	

hyväksyttävyydestä,	siitä	miten	tarkoituksenmukaisesti,	asiallisesti	ja	perustellusti	

auktoriteetit	ja	instituutiot	toimivat.	Odotukset	ja	arvot	myös	muuttuvat,	mikä	on	otettava	

huomioon,	jotta	hyväksyttävyys	voi	säilyä	tai	lisääntyä.	Hyväksyttävyyttä	selvitettäessä	on	

ymmärrettävä	sen	eri	ulottuvuuksia	ja	eri	kansalaisryhmien	näkemyksiä.	Keskustelu	

hyväksyttävyydestä	linkittyy	keskusteluun	länsimaisesta	demokratiakehityksestä.	121	

Rosanvallonin	mukaan	vaaleista	saatu	edustuksellinen	legimiteetti	on	muuttunut	viime	

vuosikymmenten	demokratiakehityksen	myötä.		Äänestäjiltä	saatua	valtuutusta	ei	enää	

jäsennä	kurinalaiset	puolueohjelmat,	mistä	seuraa	ero	edustajan	legimiteetin	ja	hänen	

tekojensa	legimiteetin	välillä.	Yhteiskuntaa	koossa	pitävien	arvojen	ja	yhteisen	edun	

vaaliminen	ei	seuraa	automaattisesti	edustajan	valituksi	tulemisesta,	vaan	heidän	

toteuttamansa	päätöksenteon	legimiteettiä	koetellaan	jatkuvasti.122	Metsä	-ja	

luonnonsuojelupolitiikkaa	tutkineet	ehdottavat,	että	vaikka	yhteisymmärrystä	erilaisten	

käsitysten	jyrkän	eroavaisuuden	takia	ei	voida	saavuttaa,	olisi	mahdollista	löytää	

yhteisymmärrys	poliittisen	päätöksenteon	oikeudenmukaisista	menettelytavoista.	

Pelisääntöjen	löytymiseen	pitäisi	panostaa	ja	sitoutua	niihin.123		

		Myös	maankäytössä	ja	kaavoituksessa	kohtaavat	monenlaiset	poliittiset	ja	taloudelliset	

intressit.	Paikallistason	maankäytöllä	on	merkittävä	vaikutus	kulttuuriympäristöjen	

kehittymiseen.	Kaavoituspäätökset	määrittävät,	mitä	suojellaan,	mitä	häviää,	mitä	

rakennetaan,	millaisen	kulttuuriympäristön	jätämme	jälkeemme.	Karhuselle	kulttuurisesti	

kestävän	maankäytön	suunnittelu	tarkoittaa,	että	yhteisön	arvot	ja	paikallinen	tieto	nostetaan	

täydentämään	niin	sanottua	virallista	tietoa.124	Heininen-Blomstedt	huomauttaa,	että	

maankäytön	suunnittelun	ja	rakennussuojelun	kohteena	ovat	erilaiset	inhimillisen	toiminnan	

miljööt,	joiden	arvoja	ja	merkityksiä	tulisi	selvittää	kullekin	miljöötyypille	ominaisella	tavalla.	

Asuinympäristöissä	tämä	tarkoittaa	kulttuuristen,	yksilöllisten	sekä	sosiaalisten	yhteisöjen	

kokemusten	huomioimista.125	Yhteistä	ympäristöä	ja	tulevaisuutta	muokkaavissa	poliittisissa	

päätöksissä	tulisi	kiinnittää	huomiota	myös	toiminnan	etiikkaan,	mikä	voi	näyttäytyä	eri	

																																																								
120	Helkama,	K.,	Paloniemi,	R.,	Rantala,	T.,	Vainio,	A.	ja	Valkeapää,	A.	(2010)	Kiistakapulana	metsät:	Suomen	
metsä-	ja	luonnonsuojelupolitiikan	hyväksyttävyys.	S.	150-152Teoksessa	Pietikäinen,	P.	(toim).	2010.	Valta	
Suomessa.		
121	Helkama	et	al.	2010,	s.	153	
122	Rosanvallon	2006,	s.	100	
123	Helkama	et	al.	2010,	s.	168	
124	Karhunen	2014,	s.	39	
125	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	34-35	
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toimijoille	eri	näkökulmista,	esimerkiksi	kansainvälisten	sopimusten	kunnioittamisena	tai	

paikallisen	toimintaympäristön	huomioimisena.126			

		Vaikka	kulttuuriympäristö	muuttuu	väistämättä	ajan	kuluessa,	sen	arvojen	vaaliminen	ja	

säilyminen	seuraavillekin	sukupolville	edellyttää	muutosten	hallintaa	ja	suojelua.	Pihlman	

huomauttaa,	että	kulttuuriympäristön	kiistanalaiset	muutostarpeet	pakottavat	puhumaan	

arvoista.	Arvot	vaikuttavat	päätöksentekoprosesseissa,	vaikka	niitä	ei	aina	selkeästi	tuoda	

esille.	Säilyttämisen	puolesta	puhuminen	edustaa	toisille	konservatiivista	jarruttamista,	

toisille	rohkeaa	kaukokatseisuutta.127	Ristiriita	on	olemassa	ja	arvot	ratkaisevat.		

		Kulttuuriperintökysymykset	linkittyvät	kunnissa	monille	muillekin	sektoreille	kuin	

maankäyttöön,	kuten	matkailuun,	ympäristöasioihin,	monin	tavoin	lähelle	ihmisten	arkista	

elämää.128	Niissäkin	tilanteissa,	kun	pyrkimys	olisi	saada	yhteisön	ääntä	kuuluville,	on	

osallistaminen	yleensä	viranomaislähtöistä	ja	lähinnä	tiedottavaa.	129	Osallistumisen	

vaikuttavuuden	kannalta	pelkkä	osallistaminen	ei	riitä,	vaan	sen	tulosten	tulisi	näkyä	

tehtävissä	päätöksissä	sekä	resurssien	jaossa.	Sinänsä	hyväkin	vuorovaikutus	voi	johtaa	

pettymykseen	tai	epäluottamukseen,	mikäli	tuloksena	ei	saada	vastauksia	esille	tuotuihin	

asioihin	tai	konkreettisia	toimenpiteitä.	Konsultoiva	vuorovaikutus	esiintyy	esimerkiksi	

suomalaisissa	maankäyttö-	ja	kaavoitusprosesseissa,	joissa	vuorovaikutus	on	lakisääteistä.130	

Lain	kirjain	saadaan	näin	täytettyä.	Viranomaislähtöiset	mittarit	eivät	kuitenkaan	huomioi	

alhaalta	ylöspäin	suuntautuvia	osallistumisprosesseja,	joissa	viranomaiset	toimivat		

mahdollistajan	tai	neuvojan	roolissa.131	Loppuun	saakka	viedyssä	osallistumisessa	

viranomaiset,		asiantuntijat	ja	kulttuuriperintöyhteisö	toimivat	tasaveroisina	

yhteistyökumppaneina.132		

		Kisic	on	kyseenalaistanut	osallistumiskeskustelun	kahtiajakoa	virallisiin	asiantuntijoihin	ja	

maallikoihin	kansalaisiin.	Nämä	ryhmät	eivät	ole	sisäisestikään	yhtenäisiä,	mutta	jakolinja	

vaikeuttaa	huomion	kiinnittämistä	siihen,	että	ryhmien	sisältä	voi	kummuta	monenlaisia	

muitakin	intressejä.	Kansalaisissa	on	myös	vaikkapa	paikallisia	yrittäjiä	ja	sijoittajia,	mutta	

																																																								
126	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	34	
127	Pihlman,	S.	(2007)	Museo	ja	ympäristö.	S.	219.	Teoksessa	Kinanen,	P.	(toim).	Museologia	tänään.		
128	Häyrynen	2018	
129	Klassisessa	Arnsteinin	osallisuuden	vaikuttavuutta	mittaavassa	asteikossa	asteikon	ääripäässä	on	
yksipuolinen	tiedottaminen,	keskivaiheilla	konsultoiva,	säädelty	vuorovaikutus	ja	toisessa	ääripäässä	aito	
vaikutusvalta.		Arnstein	1969,	s.	217	
130	Häyrynen,	M.	(2018)	Kulttuuriperintö	ja	osallistuminen.		
131Häyrynen,	M.	(2018)	Kulttuuriperintö	ja	osallistuminen.	Teoksessa	Halme,	A.	et	al.	(toim)	Kulttuuriperintö	on	
meidän	–	kansalaiset	osallistumassa	päätöksentekoon.	Europa	Nostra	Finland.	 
132	Häyrynen	2018,	ks.	myös	Arnstein	1969	



	 	
	

26	

yhtälailla	asiantuntijat	linkittyvät	erilaisiin	verkostoihin	muunkin	kuin	ammattinsa	kautta.133	

Keskusteluun	tuodut	näkemykset	ja	intressit	kumpuavat	yhtä	lailla	näistä	lähtökohdista,	

mistä	syystä	Kisic	näkee	välttämättömänä	luopua	yksinkertaistavista	jakolinjoista,	tilan	

saamiseksi	erilaisille	näkökannoille	ja	niiden	yhteensovittamiselle.	134	Myös	Häyrynen	näkee,	

että	vanhat	hierarkiat	tulisi	ainakin	osin	hylätä.	135	Pihlman	nostaa	esiin,	että	yhdistyksiä,	

paikallismuseoita,	paikallismedioita	ja	kouluja	tarvitaan	molempiin	suuntiin	toimivina	viestin	

vahvistajina	hierarkkisen	järjestelmän	(viranomaiset	–	kunta,	yksityiset	toimijat)	

väliportaana.	Käymään	arvokeskustelua,	tuomaan	sen	päättäjien	arkeen,	toteuttamaan	

ympäristökasvatusta.	Vaikka	se	on	hidasta	ja	pitkäjänteistä,	se	auttaa	pääsemään	eteenpäin	

osallisuuden	ideassa	ja	hyväksymään,	että	myös	maankäyttökysymyksiin	on	monta	hyvää	

ratkaisua.	136	

4 Osallistuminen	–	kansalainen	kulttuuriympäristötoimijana	

Tässä	luvussa	käsittelen	edelleen	kulttuuriperintöön	liittyvää	kansalaisosallistumista	

viimeaikaisen	tieteellisen	keskustelun	valossa	sekä	käyn	läpi	kulttuuriympäristöihin,	

kulttuuriperintöön	ja	kansalaisten	osallistumiseen	liittyvää	lainsäädäntöä	sekä	kansallisia	

strategioita	ja	ohjelmia.	Hallintolähtöisen	osallisuuden	käsitteen,	sekä	osallistamisen	ja	sen	

menetelmät	olen	pääasiassa	rajannut	tämän	tutkielman	ulkopuolelle,	sillä	aiheeni	käsittelee	

nimenomaan	kansalaislähtöistä,	omaehtoista	osallistumista.	Myös	lainsäädännössä	käytetään	

termiä	osallistuminen.		

		Kuntalaisten	omaehtoista	vaikuttamistoimintaa	ympäristönsä	kehittämiseksi	on	

aikaisemmin	tutkittu	siitä	näkökulmasta,	mihin	toiminnalla	pyritään,	ja	miten	suhtaudutaan	

demokratian	toimivuuteen,	perinteiseen	edustukselliseen	järjestelmään	ja	

osallistumismahdollisuuksien	merkitykseen.137	Tutkimustulokset	kertovat	asukkaiden	ja	

päätöksenteon	välille	kasvaneesta	kuilusta,	kun	yhtäällä	päätöksentekijät	pitävät	sitkeästi	

kiinni	vanhakantaisesta	tavasta	ymmärtää	edustuksellinen	demokratia	ja	toisaalla	kansalaiset	

aktivoituvat	toimimaan	itse	toteuttamaan	asukaslähtöistä	paikallista	demokratiaa,	koska	

kokevat	etteivät	vaaleilla	valitut	edustajat	ja	viranhaltijat	ole	tilanteen	tasalla.138	

Edustuksellisen	demokratian	kriisiytymiseen	on	valtiovallan	taholta	pyritty	vastaamaan	
																																																								
133	Kisic	2018	
134	Kisic	2018	
135	Häyrynen	2018	
136	Pihlman	2007,	s.	223	
137	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	10.		
138	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	10	
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lisäämällä	muun	muassa	lainsäädäntöön	erilaisia	osallistumismahdollisuuksia.139	Näitä	

käydään	seuraavaksi	läpi	kulttuuriympäristön	ja	siihen	liittyvän	toimijakentän	näkökulmasta.	

Tutkielman	kannalta	aineisto	on	tarpeellista	käydä	läpi,	koska	se	käytännössä	muodostaa	

selkänojan	kansalaisten	osallistumiselle	ja	toimivallalle	kulttuuriympäristötyössä	sekä	

myöhemmin	luvussa	5	käsiteltävissä	maankäyttö-	ja	kaavoituskysymyksissä.		

4.1 Kulttuuriympäristötoimijoiden	kenttä	Suomessa	

Luon	ensin	katsauksen	toimijakenttään	sen	hahmottamiseksi,	millaiseen	kokonaisuuteen	

kansalaisten	toiminta	kulttuuriympäristöasioissa	linkittyy.		Osallistumiseen	ja	

kansalaisvaikuttamiseen	liittyy	olennaisesti	hallinnon	ja	kansalaisten	välinen	yhteistyö	ja	

verkostoituminen.	Kulttuuriympäristöasioihin	liittyvä	viranomaisten	tehtäväkenttä	on	

hajautunut,	kuten	maakuntauudistuksen	tueksi	laadittu	kuvan	1	nykytilakuvaus	esittää.		

	

	

																																																								
139	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	11	

Kuva	1	Kulttuuriympäristötoimijoiden	nykytila.	Kuvan	lähde:	Antikainen	et	al.	(2018)	Kulttuuriympäristöstä	
elinvoimaa	ja	hyvinvointia	maakuntiin.	Ympäristöministeriö.	S.	21.	
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Valtakunnallisesti	kulttuuriympäristötehtäviä	hoitavat	monet	organisaatiot	usean	eri	

ministeriön	alaisuudessa.	Alueellisesti	kulttuuriympäristöön	liittyviä	viranomaistehtäviä	

hoitavat	ELY-keskukset	ja	maakuntaliitot	sekä	maakuntamuseot.	Useimmilla	alueilla	toimii	

joko	maakunnallisia	tai	ELY-keskuksen	aluehallintorajojen	mukaisia	kulttuuriympäristön	

yhteistyöryhmiä,	jotka	eivät	kuitenkaan	ole	lakisääteisesti	pakollisia.140	Tämän	tutkielman	

tapaustutkimuksen	kohteena	oleva	alue	sijaitsee	Päijät-Hämeessä,	jossa	tällaista	ryhmää	ei	

ole	toiminnassa.	Tutkielmaa	tehdessä	suunnitteilla	olleeseen	ja	sittemmin	kariutuneeseen	

maakuntauudistukseen	liittyi	myös	viranomaiskentän	muutossuunnitelmat.	Muun	muassa	

ELY-keskukset	ja	maakuntaliitot	oli	tarkoitus	lakkauttaa	tehtävien	siirtyessä	

maakuntahallinnolle.141	Maakuntamuseoiden	oli	kyseisessä	suunnitelmassa	tarkoitus	säilyä.	

		Paikallistasolla	eli	kunnissa	kulttuuriympäristötehtävät	kytkeytyvät	pääosin	kaavoitukseen	

ja	luvitukseen.	Kunnat	vastaavat	yleis-	ja	asemakaavoituksesta,	rakennusvalvonnasta,	

rakennus-,	purku-	ja	maisemaluvista.	Kuntien	omistuksessa	on	myös	kulttuurihistoriallisesti	

arvokkaita	rakennuksia	ja	kohteita.	142	

		Maakuntauudistukseen	liittyvän	kulttuuriympäristötehtävien	hoidon	nykytilan	analyysista	

välittyy	huoli	tehtävien,	vastuiden	ja	rahoituksen	sirpaloitumisesta	sekä	sivutyömäisyydestä,	

jolloin	suunnitelmallisuus	ja	pitkäjänteisyys	kärsivät.143		

Samalla	kun	(kulttuuriympäristön)	suojelu	kuuluu	kaikille,		
se	ei	kuulu	kokonaisuutena	kenellekään.144		
	

		Kulttuuriympäristötyötä	tehdään	paljon	myös	erilaisissa	järjestöissä,	yhdistyksissä,	

kolmannen	ja	neljännen	sektorin	vapaaehtoistyönä.	Suomen	Kotiseutuliitto	laati	vuonna	2017	

tällaista	työtä	kartoittavan	selvityksen	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä,145	joka	

perustui	laajaan	valtakunnalliseen	kyselyaineistoon.	Selvitys	valottaa,	mitä	kansalais-	ja	

järjestötoimijat	jo	tekevät	kulttuuriympäristön	parissa	ja	mitä	tukea,	tietoa	tai	

ongelmanratkaisuja	tarvitaan,	jotta	kansalaisten	on	mahdollista	toimia	perustuslain,	

maankäyttö-	ja	rakennuslain	sekä	kulttuuriympäristöstrategian	tavoitteiden	mukaisesti,	

kantaen	osaltaan	vastuuta	kulttuuriperinnöstä.146	Kyselyn	perusteella	kansalaisten	tekemä	

																																																								
140	Antikainen	et	al.	2018,	s.	11.		
141	Antikainen	et	al.	2018,	s.	22.	
142	Antikainen	et	al.	2018,	s.	22.	
143	Antikainen	et	al.	2018,	s.	23	
144	Antikainen	et	al.	2018,	s.	23	
145		Hirvonen,	S.	&	Lohtander,	L.	(2017)	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä.	
146	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	4-5.		
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kulttuuriympäristötyö	on	monipuolista	ja	laaja-alaista	käytännön	ympäristönhoidosta	

kaavoitukseen	vaikuttamiseen.	Valtaosa	työstä	on	vapaaehtoistoimintaa,	työtä	tehdään	paljon	

ja	tekijöillä	on	osaamista	ja	ammattitaitoa	–	sekä	paras	paikallistieto.147	Verkostoituminen	on	

laajaa	ja	myös	yhteistyötä	tehdään	kunnan	tai	kaupungin	kanssa	-	osin	onnistunutta	ja	osin	

tarvittaisiin	parempia	yhteistyökäytäntöjä.	Maankäyttöön	ja	kaavoitukseen	liittyen	yleinen	

kokemus	on,	että	kansalaisten	kuuleminen	on	pelkkä	muodollisuus	eikä	vuoropuhelua	

synny.148	Vaikuttamisen	kokemus	muihin	kuin	kaavoitusasioihin	on	kyselyn	perusteella	

melko	hyvä.	Huolestuttavaa	tässä	on	kuitenkin	se,	että	nimenomaan	kaavoitus	on	monin	

paikoin	ratkaisevassa	roolissa	kulttuuriympäristön	tulevaisuuden	kannalta.149	Selvityksen	

perusteella	kansalaisilla	ja	järjestöillä	on	osaamista	ja	motivaatiota	toimia	

kulttuuriympäristöjen	hyväksi,	mitä	he	jo	tekevätkin.		

	

4.2 Kulttuuriympäristöihin	ja	osallistumiseen	liittyvä	lainsäädäntö	

Kulttuuriympäristöihin	ja	kansalaisten	osallistumiseen	liittyvästä	lainsäädännöstä	nostan	

seuraavaksi	esiin	Suomen	perustuslain,	maankäyttö-	ja	rakennuslain	sekä	kuntalain,	koska	ne	

kytkeytyvät	työni	paikallistason	näkökulmaan	olennaisimmin.	Myös	muussa	lainsäädännössä	

sivutaan	aiheita.	Monia	osin	kulttuuriympäristöihinkin	liittyviä	lakeja	on	vastikään	uudistettu,	

muun	muassa	museolakia,	kulttuurin	valtionosuusjärjestelmää	sekä	lakia	kuntien	

kulttuuritoiminnasta.	150	Ne	ja	esimerkiksi	rakennusperinnön	suojeluun	liittyvä	muu	

lainsäädäntö	on	kuitenkin	rajattu	tämän	työn	ulkopuolelle.	

4.2.1 Perustuslaki		
	

Lainsäädännön	osalta	voidaan	lähteä	liikkeelle	Suomen	perustuslaista,	jonka	20§	julistaa:		

Vastuu	luonnosta	ja	sen	monimuotoisuudesta,	ympäristöstä	ja	kulttuuriperinnöstä	
kuuluu	kaikille.	Julkisen	vallan	on	pyrittävä	turvaamaan	jokaiselle	oikeus	
terveelliseen	ympäristöön	sekä	mahdollisuus	vaikuttaa	elinympäristöään	
koskevaan	päätöksentekoon.151		
	

Kyseistä	pykälää	nimitetään	ympäristöperusoikeudeksi	ja	sen	toteutumista	selvitettiin	

vuonna	2014,152	kiinnittäen	huomiota	muun	muassa	säännöksen	julistuksenomaisuuteen.	

																																																								
147	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	21-22.	Liki	40%	kyselyyn	vastanneista	käyttää	kulttuuriympäristöön	
liittyvään	vapaaehtoistyöhön	yli	30	päivää	vuodessa.	
148	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	28	
149	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	32	
150	Antikainen	et	all.	2018,	s.	13.	
151	Suomen	perustuslaki	20§	
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Säännöksen	on	ajateltu	toteutuvan	muun	lainsäädännön	välityksellä,	mutta	toisaalta	

perustuslain	22§	velvoittaa	julkisen	vallan	turvaamaan	perusoikeuksien	–	myös	

ympäristöperusoikeuden	–	toteutumisen.153	Myös	perustuslakivaliokunta	on	lausunnoissaan	

katsonut	ympäristöperusoikeussäännöksen	merkitykselliseksi.	Julkisen	vallan	aktiivisissa	

toimissa	sen	toteutumiseksi	on	kuitenkin	tutkimuksen	perusteella	kehitettävää.154		

Ympäristöperusoikeus	kytkeytyy	myös	muihin	perusoikeuksiin	sekä	kansainvälisiin	

velvoitteisiin	ja	sopimuksiin,	muun	muassa	osallistumisoikeudesta,	tiedonsaannista	ja	

sananvapaudesta.155		

			Kyseisessä	selvityksessä	tarkasteltiin,	miten	tiedonsaanti,	osallistuminen	ja	

muutoksenhakuoikeus	toteutuvat	kansalaisen	näkökulmasta.		Tiedonsaannin	merkitys	on	

ympäristöperusoikeuden	toteutumisen	kannalta	olennaista,	sillä	saamansa	tiedon	perusteella	

kansalainen	voi	arvioida	ja	tarvittaessa	pyrkiä	vaikuttamaan	elinympäristöään	koskeviin	

päätöksiin.	Vastaavasti	ongelmat	tiedonsaannissa	vaikuttavat	edelleen	mahdollisuuteen	

osallistua	tai	hakea	muutosta	päätöksiin.156	Selvityksen	mukaan	ongelmalliseksi	koettiin	

erityisesti	tiedon	saatavilla	olo	vasta	vaiheessa,	jossa	päätöksentekoon	vaikuttaminen	on	

käytännössä	liian	myöhäistä.	Myös	mielipiteiden	jättämiseen	varattu	aika	koettiin	lyhyeksi	ja	

tiedon	laatu	puutteelliseksi	tai	tiedonsaantioikeuksien	rajoittamaksi.	Kansalaisilta	vaaditaan	

aikaa	ja	jopa	asiantuntemusta	seurata,	mistä	ja	miten	tietoa	on	saatavilla.	157	Paikallistasolla	

tiedonsaanti	ja	vaikuttamismahdollisuudet	riippuvat	suuresti	kunnasta,	jopa	yksittäisistä	

tahoista,	virkamiehistä	tai	käytännöistä,	mikä	aiheuttaa	ongelman	ympäristöperusoikeuden	

yhdenvertaisen	toteutumisen	kannalta	maassamme.158	Selvityksessä	ilmenneiden	

tutkimustulosten	perusteella	olisi	tärkeää	kehittää	viranomaisten	toimintakulttuuria	

kansalaislähtöisemmäksi	ja	vuorovaikutteiseksi,	lisätä	keskustelua	ja	vuoropuhelua.	Hyvinä	

käytäntöinä	nostettiin	esiin	muun	muassa	näyttelyt	ja	kaavakävelyt,	havainnollistavan	tiedon	

ja	teknologian	hyödyntäminen.	Aidon	vuorovaikutuksen	ja	dialogin	syntymiseksi	

																																																																																																																																																																																								
152	Viljanen,	J.	Heiskanen,	H.	Raskulla,	S.	Koivurova,	T.	ja	Heinämäki,	L.	(2014)	Miten	ympäristöperusoikeus	
toteutuu?	Ympäristöministeriö,	Tampereen	yliopisto	ja	Pohjoisen	ympäristö-	ja	vähemmistöoikeuden	instituutti.	
Tampere.	
153	Viljanen	et	al.	2014,	s.	15.		
154	Viljanen	et	al.	2014,	s.	16.	
155	Viljanen	et	al.	2014,	s.	21.	Näitä	turvaavat	Suomen	perustuslaki	2§	2mom,	12§,	13	§,	14§	3	mom.	sekä	Århusin	
sopimus	4	ja	6	artikla,	Euroopan	ihmisoikeussopimus	10	artikla.		
156	Viljanen	et	al.	2014,	s.	33	
157	Viljanen	et	al.	2014,	s.	35-36	
158	Viljanen	et	al.	2014,	s.	36	
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tiedonsaannin		ja	osallistumisen	tulisi	linkittyä	toisiinsa	sen	sijaan,	että	viranomainen	

tiedottaa	yhdessä	kanavassa	ja	kansalaista	osallistetaan	toisessa.159		

Osallistumisen	ja	vuorovaikutuksen	nähdään	muun	muassa	lisäävän	
päätöksenteon	laatua	laajentamalla	päätöksentekijöiden	käytössä	olevaa	
tietopohjaa	sekä	osallisten	yhteisymmärrystä	ja	yhteistyötä	vähentäen	näin	
prosessin	myöhemmässä	vaiheessa	nousevia	konflikteja.160		

	

Osallistumisen	vaikuttavuuden	uskottavuus	on	selvityksen	mukaan	keskeistä,	ja	ongelmallista	

on,	jos	osallistuminen	sivuutetaan	eikä	kansalaisten	kuuleminen	vaikuta	lopputulokseen.	

Vaikutusta	mittaavien	seurantajärjestelmien	avulla	voitaisiin	luoda	uskottavuutta,	samoin	

osallistumisen	mahdollistamisella	jo	varhaisessa	vaiheessa	eikä	vasta	silloin	kun	

suunnitelmat	ovat	jo	pitkälle	vietyjä.161	Kansalaisilla	ja	järjestöillä	on	asiantuntemusta,	joka	

on	hyödyllistä	päätöksenteon	tukena.	Vastaavaa	tietoa	ja	asiantuntemusta	voi	olla	jopa	

mahdoton	hankkia	viranomaisresurssein.	Yhteistyö	ei	kuitenkaan	voi	tarkoittaa	vastuun	

siirtämistä	selvityksistä	ja	vaikutusten	arvioinnista	kolmannelle	sektorille,	jonka	

osallistuminen	perustuu	paikallistasoilla	pitkälti	vapaaehtoistyöhön.162		

		Muutoksenhakuoikeus	on	viimesijainen	keino	pyrkiä	vaikuttamaan.	Kansalaisten	ohella	

oikeus	muutoksenhakuun	on	luonto-	tai	kulttuuriympäristöä	vaalivilla	yhdistyksillä.	163	

Selvityksen	mukaan	yksittäiset	ihmiset	ovat	ympäristöasioissa	suurin	valittajaryhmä.	

Hallintotuomioistuimissa	koetaan,	että	kansalaisten	hakemat	muutokset	ovat	yleensä	

aiheellisia,	mutta	niitä	paremmin	menestyvät	järjestöjen	ja	viranomaisten	tekemät	valitukset,	

joissa	osataan	vedota	menettelyseikkoihin,	jotka	liittyvät	ympäristöperusoikeuden	

turvaamiseen.	Järjestöjen	tekemät	valitukset	ovat	hallinto-oikeuksien	mukaan	asiantuntevia	

ja	tuovat	tietoa,	jota	ei	muuten	ole	ollut	saatavilla.164	Viranomaisten	(ELY-keskukset)	

valitukset	ovat	olleet	melko	vähäisiä	ja	lähestulkoon	aina	aiheellisia.	165		

	Tätä	kirjoittaessa	valmisteilla	oli	sittemmin	kaatunut	maakuntauudistus,	jonka	yhteydessä	

ELY-keskukset	oli	tarkoitus	lakkauttaa.	Maakuntamuseoiden	näkökulmasta	ELY-keskusten	

valvonta,	tuki	ja	lakipalvelut	ovat	olleet	tärkeä	keino	vaikuttaa	kaavoitukseen,	kun	

kaupunkien	omistamien	maakuntamuseoiden	muutoksenhakumahdollisuus	on	käytännössä	

																																																								
159	Viljanen	et	al	2014,	s.	37-40	
160	Viljanen	et	al.	2014,	s.	42	
161	Viljanen	et	al.	2014,	s.	46	
162	Viljanen	et	al.	2014,	s.	48-49	
163	Viljanen	et	al.	2014,	s.	52	
164	Viljanen	et	al.	2014,	s.	53-54	
165	Viljanen	et	al.	2014,	s.	55	Ely-keskukset	tekivät	asema-	ja	yleiskaava-asioista	v.	2007-2011	kaikista	
valituksista	4,1	%	ja	niistä	hyväksyttiin	95	%.	
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koettu	olemattomaksi.	Maakuntauudistuksessa	kulttuuriympäristön	suojelukysymysten	

pelättiin	jäävän	paikallistason	poliittiseen	päätöksentekoon.166	Tällöin	kuntien	ja	maakuntien	

kaavojen	laillisuusvalvonta	jäisi	käytännössä	järjestöjen	ja	kansalaisten	varaan,	sillä	

maakuntauudistukseen	liittyvissä	lakiluonnoksissa	sitä	ei	oltu	määritelty	kenenkään	

vastuulle.	Tehtävän	antamista	oli	esitetty	lupa-	ja	valvontavirasto	Luovalle.167		

	

4.2.2 Maankäyttö-	ja	rakennuslaki	
	

Kulttuuriympäristöjen	kannalta	maankäyttö-	ja	rakennuslaki	on	merkittävässä	asemassa,	sillä	

valtaosa	kulttuuriympäristö-	ja	rakennussuojelusta	tapahtuu	kaavoituksen	kautta.	

Valtakunnalliset	alueidenkäyttötavoitteet	koskevat	muun	muassa	valtakunnallisesti	

merkittäviä	rakennettuja	kulttuuriympäristöjä	(RKY).168	Maankäyttö-	ja	rakennuslain	

kokonaisuudistus	on	paraikaa	meneillään.169	Sekä	kulttuuri-	ja	luonnonperinnön	

suojeleminen	että	avoimen	ja	vuorovaikutteisen	suunnittelun	tavoite	on	asetettu	

kaavoituksen	lähtökohdiksi	jo	nykyisessä,	vuonna	2000	voimaan	astuneessa	laissa,	mutta	

paikallistasoilla	asiat	eivät	ole	aina	toteutuneet	lain	hengen	mukaisesti.	Esteinä	toteutumiselle	

on	havaittu	lain	kirjaimen	edelle	menevät	vallitsevat	käytännöt	kuntien	poliittisessa	ja	

toimintakulttuurissa,	sekä	muun	muassa	asenteet,	valta-asetelmat	ja	resurssipula.	Kuntalaisia	

ehkä	kuullaan,	mutta	ei	kuunnella.170	Maankäyttö-	ja	rakennuslain	kokonaisuudistukseen	

liittyen	osallistumisesta	ja	vuorovaikutuksesta	todetaan,	että	niiden	vaikuttavuutta	tulee	

parantaa	muun	muassa	hyväksymällä	paikallinen	tieto	osaksi	suunnittelua	aina	

varhaisvaiheista	lähtien	ja	nähdä	aktiivisten	kuntalaisten	osallistuminen	voimavarana.	

Suunnittelussa	tulisi	mahdollistaa	keskusteleva	osallistuminen,	vaihtoehtojen	vertailu	ja	

arviointi.	Tämän	toteutumiselle	nähdään	välttämättömänä	kaavoituksen	lähtökohtien	ja	

tavoitteiden	läpinäkyvä	ja	avoin	esille	tuominen,	kuin	myös	kaikkien	osapuolten	halukkuus	

aitoon	vuorovaikutukseen.171	

																																																								
166	Uusi-Seppä,	N.	(2017)	Kulttuuriympäristö	voimavarana	maakunnissa	ja	alueilla.	Maakuntamuseoselvitys.	
Satakunnan	museo.	S.	29	
167	Mäkinen,	E.	(2018)	Oikeusvaltiolliset	vaatimukset	alueidenkäytön	viranomaisrooleille.	
168	Museovirasto,	RKY	2009	
169	Ympäristöministeriö	Maankäyttö-	ja	rakennuslain	uudistus.	10.3.2017,	päivitetty	14.6.2018.	
170	Staffans,	A.	(2012)	MRL	ja	kansalaisten	osallistuminen.	Julkaisussa	Airaksinen,	M.	Hentilä,	H-L.	Jauhiainen,	J.S.	
ym.	Katsauksia	maankäyttö-	ja	rakennuslain	toimivuuteen.	Ympäristöministeriön	raportteja	4/2012.	S.	63-72.	S.	
64.	
171	Ympäristöministeriö.	Keskustelupaperi	maankäyttö-	ja	rakennuslain	uudistamisen	suuntaviivoiksi,	luonnos	
12.4.2018.	s.	10.	
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Vuorovaikutuksen	fasilitointi	sekä	erilaisten	näkökulmien	ja	intressien	
yhteensovittaminen	nousee	tulevaisuudessa	entistä	tärkeämpään	rooliin	
kaavoituksessa.172		

	

Ongelmia	on	havaittu	syntyvän	niissä	tilanteissa,	joissa	kaavoituksen	lähtökohtana	on	

esimerkiksi	kumppanuus-	tai	sopimussuunnittelu,	joka	tähtää	jonkin	toimijan	etujen	

maksimointiin	paikallisille	tärkeiden	kulttuuri-	tai	luontoarvojen	kustannuksella.	Kaavoittaja	

joutuu	järjestämään	osallistavia	vuorovaikutustilanteita,	joissa	avoimuus	kaavan	

tosiasiallisista	tavoitteista	on	kuitenkin	rajoitettua:		

Pahimmillaan	syntyy	patologista	suunnittelukulttuuria,	jossa	osallistumisen	
tarkoitusta	ja	mahdollisuuksia	tulkitaan	järjestelmällisesti	väärin	samalla	
tukahduttaen	tätä	ristiriitaa	koskeva	arvostelu	tai	ylipäätään	tietoisuus	ristiriidan	
olemassa	olosta.	173	

	

Sekä	ympäristöperusoikeuden	toteutumisen	että	maankäyttö-	ja	rakennuslain	toimivuuden	

tarkasteluissa	on	törmätty	saman	tyyppisiin	osallistumisen	ja	vuorovaikutuksen	kipukohtiin.	

Tiedonsaannin	rajoittaminen	ja	osallistuminen	eivät	mahdu	ristiriidatta	samaan	lauseeseen.	

	

4.2.3 Kuntalaki	
	

Kuntalain	22§	mukaan	kunnan	asukkailla	on	oikeus	osallistua	ja	vaikuttaa	kunnan	

toimintaan	ja	valtuustolla	velvollisuus	pitää	huolta	monipuolisista	ja	vaikuttavista	

osallistumismahdollisuuksista,	joiden	edistämiseen	laissa	listataan	erilaisia	keinoja,	muun	

muassa	keskustelutilaisuuksien	järjestäminen	ja	asukkaiden	mielipiteiden	selvittäminen.174	

Kuntalain	37§	velvoittaa	kunnat	laatimaan	toimintaa	ja	taloutta	pitkäjänteisesti	ohjaavan	

kuntastrategian,		jossa	muun	muassa	asukkaiden	osallistumis-	ja	vaikuttamismahdollisuudet	

tulee	ottaa	huomioon.175	Lain	110§	määrää	laatimaan	talousarvion	ja	-suunnitelman	siten,	

että	ne	toteuttavat	kuntastrategiaa.176	Kuntastrategia	on	siis	tarkoitettu	tosiasiallisesti	

toimintaa	ja	taloutta	ohjaavaksi.	

																																																								
172Ympäristöministeriö.	Keskustelupaperi	maankäyttö-	ja	rakennuslain	uudistamisen	suuntaviivoiksi,	luonnos	
12.4.2018.	s.	10.	
173	Mäntysalo,	R	&	Jarenko,	K.	(2012)	Strategisen	maankäytön	suunnittelun	legitimaation	haaste	maankäyttö-	ja	
rakennuslaille.	S.	47.	Julkaisussa	Airaksinen,	M.	Hentilä,	H-L.	Jauhiainen,	J.S.	ym.	Katsauksia	maankäyttö-	ja	
rakennuslain	toimivuuteen.	Ympäristöministeriön	raportteja	4/2012.	S.	42-49.		
174	Kuntalaki	22§,	2015.	
175	Kuntalaki	37§	
176	Kuntalaki	110§	
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4.3 Kulttuuriympäristöohjelmat,	oppaat	ja	kulttuuriympäristöstrategia	

Valtakunnallisella	tasolla	kulttuuriympäristöjen	vaalimisen	tueksi	on	tuotettu	viimeisen	

vuosikymmenen	aikana	runsaasti	tietoa	viranomaisten,	päättäjien	ja	kansalaisten	saataville,	

laadittu	Suomelle	kulttuuriympäristöstrategia,	sekä	myös	kannustettu	kansalaisyhteiskuntaa	

toimimaan	oman	ympäristönsä	hyväksi.	Tämä	aineisto	ei	ole	oikeusvaikutteista	kuten	

lainsäädäntö,	vaan	sen	tarkoituksena	on	ohjata	viranomaisten	toimintaa	strategisesti.	

Kansalaisyhteiskunnan	toimivallalle	ne	antavat	oikeutusta	ja	selkänojaa,	onhan	ohjelmat	

laadittu	ministeriöissä	tai	niiden	tilauksesta.	Millaiseksi	kunkin	ohjelman	tai	strategian	

painoarvo	muodostuu,	riippuu	niiden	täytäntöönpanosta	vastuullisten	tahojen	toiminnasta.		

	

4.3.1 Kulttuuriympäristöohjelmat	

	
Ympäristöministeriö	julkaisi	vuonna	2009	kulttuuriympäristöohjelmien	laatimiseksi	oppaan,	

jonka	esipuheessa	kulttuuriympäristön	laatu	nähdään	merkittävänä	vetovoimatekijänä	asuin-	

työpaikka-	ja	vapaa-ajan	kohteille,	ja	kulttuuriympäristön	ominaispiirteet	tulisi	nähdä	osana	

aluekehittämisen	perustaa.	Alueellinen	kulttuuriympäristöohjelma	toimii	oppaan	mukaan	

työkaluna	yhteisten	tavoitteiden	asettamiseksi	alueen	kehittämiseksi	ja	kulttuuriympäristön	

hoidon	suunnittelemiseksi.177	Ohjelmien	hyötynä	on	nähty	muun	muassa	paikallisidentiteetin	

ja	kunnan	imagon	kehittyminen	sekä	ohjelman	tarjoama	kaikille	saatavissa	olevaa	tieto,	joka	

helpottaa	myös	päättäjiä	tekemään	perusteltuja	päätöksiä	ja	viemään	asioita	eteenpäin.178	

Ohjelma	toimii	myös	hyvänä	lähdeaineistona	kaavoituksessa	ja	rakentamisen	suunnittelussa,	

opetustoimen	ympäristötiedon	ja	paikallishistorian	lähteenä,	sekä	tukena	etenkin	matkailuun	

painottuvassa	elinkeinotoiminnassa	ja	hankkeiden	valmistelussa:	

Matkailussa	halutaan	tuottaa	ja	kokea	elämyksiä.	Kestävät	tuotteet	ja	elämykset	
syntyvät	vain	aidoista	ympäristöistä.	Niiden	hyödyntämisen	edellytyksenä	on	
hoidettu	ympäristö,	oikeat	taustatiedot,	todelliset	ihmiset	ja	tarinat.179		
	

Aloite	ja	vetovastuu	kulttuuriympäristöohjelman	laatimisessa	voivat	paikkakunnasta	riippuen	

olla	erilaisia,	ohjelmia	on	tehty	niin	kunta-,	hanke-	kuin	yhdistysvetoisesti.	Tärkeintä	on	laaja	

yhteistyö	ja	eri	toimijoiden	osallistuminen	ja	mukanaolo	prosessissa.	Kunnan	rooli	on	sen	

kulttuuriympäristöön	kytkeytyvien	lakisääteisten	tehtävien	takia	oleellista.	

																																																								
177	Lahdenvesi-Korhonen,	Leena	(2009)	Kulttuuriympäristöohjelma	–	miksi	ja	miten?	Ympäristöministeriö.	S.	3.	
178	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	9.	
179	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	10.	
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Luottamushenkilöiden	sitoutuminen	on	ohjelman	toteuttamisen	kannalta	erityisen	tärkeää.180	

Eri	ikäisten	kuntalaisten,	yhdistysten	ja	elinkeinoelämän	toimijoiden	osallistuminen	oman	

ympäristönsä	asiantuntijoina	on	lähtökohtaisesti	tärkeää,	kun	tavoitellaan	hyvään	

ympäristöön	tähtäävää	suunnittelua	ja	päätöksentekoa.	Kulttuuriympäristöohjelman	

laatimisessakin	yhteistyöhön	pyritään	tasavertaisen	kumppanuuden	ja	avoimen	

vuorovaikutuksen	kautta.181	Kulttuuriympäristöohjelman	valmistumisen	jälkeen	on	tärkeää	

alkaa	toteuttaa	suunniteltuja	toimenpiteitä,	mikä	edellyttää	vastuutahojen	tai	–ryhmän	

nimeämistä.	Ohjelman	toimeenpano	ja	seuranta	vaatii	toimintamallin	ja	pitkäjänteisyyttä,	

joka	ei	kaadu	henkilöiden	vaihtumiseen.182		

4.3.2 Oppaita	kansalaisille	

	
Kansalaisia	on	2010-luvun	ajan	kannustettu	ja	neuvottu	toimimaan	kulttuuriympäristönsä	

hyväksi	monin	tavoin.	Vuonna	2010	Suomen	Kotiseutuliitto	veti	yli	300	kansalaisjärjestön	

yhteisen	Jokaisen	oma	ympäristö	-kampanjan,	jonka	tavoitteena	oli	painottaa	

viranomaisyhteistyön	tärkeyttä	kansalaisjärjestöjen	kanssa	sekä	varmistaa	kansalaisten	

tiedonsaanti.	Kampanjan	aikana	julkaistiin	Katso	–	ymmärrä	–	hoida!	Kansalaisen	

kulttuuriympäristöopas,	jossa	nostetaan	esiin	kulttuuriympäristöjen	merkitystä	ja	arvoja	sekä	

kansalaisten	toimintamahdollisuuksia	oman	ympäristönsä	hyväksi.183	Tätä	seurasi	vuonna	

2012	julkaistu	Kulttuuriympäristö	kunniaan	–	kansalaisen	tietopaketti.184	Julkaisu	nostaa	

kulttuuriympäristöt	esiin	paitsi	menneiden	aikakausien	kuvastajina,	myös	terveyden,	

onnellisuuden	ja	luovuuden	–	siis	hyvinvoinnin	-	lähteenä.	Kulttuuriympäristöjen	arvostus	on	

sidoksissa	aikaan	ja	asenteisiin,	eikä	mikään	säily	muuttumattomana.	Liian	voimakkaat	

muutokset	ympäristön	kustannuksella	voivat	kuitenkin	uhata	paitsi	kulttuuriperintöä,	myös	

ihmisten	hyvinvointia.	Tietopaketti	kannustaa	osallistumaan	ja	tarjoaa	ohjeita,	miten	

asukkaat	ja	paikalliset	yhdistykset	voivat	itse	vaikuttaa	omaa	ympäristöään	koskevaan	

päätöksentekoon.	185	Julkaisuun	on	koottu	valtakunnallisten	alueidenkäyttötavoitteiden	sekä	

maankäyttö-	ja	rakennuslain	keskeiset	pykälät	kulttuuriympäristöjen	kannalta	sekä	selonteko	

kaavoitusprosessin	kulusta	ja	siihen	osallistumisen	mahdollisuuksista	ja	vaiheista.	Julkaisussa	
																																																								
180	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	14.	
181	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	20	
182	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	46.	
183	Kukkonen,	Heikki	&	Tarjanne,	Liisa	(2010)	Katso	–	ymmärrä	–	hoida!	Kansalaisen	kulttuuriympäristöopas.	
Suomen	Kotiseutuliitto.	
184	Suomen	Kotiseutuliitto	&	Ympäristöministeriö	(2012)	Kulttuuriympäristö	kunniaan	–	kansalaisen	
tietopaketti.	
185	Suomen	Kotiseutuliitto	&	Ympäristöministeriö	2012,	s.	1-2.	
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käsitellään	myös	kulttuuriympäristöjen	arvoja	ja	arviointikriteerejä.	Kaavoitusprosesseissa	

arvojen	tunnistamisen	osalta	haasteina	nähdään	olevan	tiedon	puute,	ristiriitaiset	tavoitteet,	

asenteet	ja	arvojen	muuttuminen.	186	Kulttuuriperintökohteiden	hierarkkinen	arvottaminen	

valtakunnallisesti,	maakunnallisesti	ja	paikallisesti	arvokkaisiin	kohteisiin	voi	olla	myös	riski,	

suojelun	painotuksen	ollessa	valtakunnallisella	tasolla.	187	Paikallisesti	arvokkaiden	

ympäristöjen	suojelu	on	tällöin	vaarassa	jäädä	vaille	riittävää	huomiota.	Julkaisun	tavoitteena	

onkin	kannustaa	ihmisiä	paikallistason	toimintaan	kulttuuriympäristöjen	hyväksi.	

Kulttuuriympäristöohjelmat	ja	kyläsuunnitelmat	nostetaan	esimerkeiksi	käytettävissä	

olevista	työkaluista.188		

4.3.3 Suomen	kulttuuriympäristöstrategia	ja	toimenpideohjelma	
	

Suomen	ensimmäisen	valtakunnallisen	kulttuuriympäristöstrategian	2014-2020	tavoitteena	

on	luoda	edellytykset	kulttuuriympäristön	arvoa,	suojelua	sekä	muutosten	hallintaa	

vahvistavalle	kokonaisvaltaiselle	kulttuuriympäristöpolitiikalle.	Strategiassa	on	määritelty	

kolme	päätavoitetta:	Merkittävä	voimavara,	kestävä	kehitys	ja	hyvä	hallinto.	

Kulttuuriympäristö	nähdään	kulttuurisesti,	taloudellisesti,	sosiaalisesti	ja	ekologisesti	

voimavarana	sekä	uuden	toiminnan	mahdollistajana,	jonka	vastuullinen	hoito	ja	kehittäminen	

edistävät	myös	kestävää	kehitystä.	Kulttuuriympäristöhallinnon	toimintakyky	on	tavoitteena	

turvata	niin	valtakunnallisella,	alueellisella	kuin	paikallisella	tasolla.189		

Kulttuuriympäristöstrategian	päätavoitteet	on	jaettu	yhdeksään	alatavoitteeseen:	

1. Kulttuuriympäristö	tukee	kestävää	kehitystä	

2. Taloudelliset	resurssit	ovat	riittävät	ja	oikein	suunnatut	

3. 	Kulttuuriympäristölainsäädäntö	ja	sen	soveltaminen	on	laadukasta	

4. Kulttuuriympäristön	merkitys	vahvistuu	

5. Kulttuuriympäristökasvatus	lisää	ymmärrystä	ja	arvostusta	

6. Kulttuuriympäristöalan	koulutus	ja	tutkimus	on	laadukasta	ja	riittävää	

7. Hyvä	hallinto	ja	selkeä	työnjako	

8. Kansalaisten	ja	muiden	toimijoiden	välinen	yhteistyö	on	tuloksellista	

9. Kulttuuriympäristötieto	on	riittävää	ja	laadukasta.190		

																																																								
186	Suomen	Kotiseutuliitto	&	Ympäristöministeriö	2012,	s.	23-24.	
187	Suomen	Kotiseutuliitto	&	Ympäristöministeriö	2012,	s.	24	
188	Suomen	Kotiseutuliitto	&	Ympäristöministeriö	2012,	s.	27	
189	Ympäristöministeriö	(2014)	Suomen	kulttuuriympäristöstrategia.	
190	Ympäristöministeriö	2014,	s.	15-28	
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Kustakin	alatavoitteesta	on	kirjattu	tavoitetila	2020	ja	tavoitetilojen	saavuttamiseksi	yhteensä	

20	toimenpidettä.	Yhdeksi	tavoitetilaksi	on	asetettu,	että	kulttuuriympäristöpolitiikka	on	

kansalais-	ja	yhteisölähtöistä.	Ihmisten	tietoisuus	omista	vaikuttamismahdollisuuksistaan	

parantaa	kansalaisyhteiskunnan	toimintamahdollisuuksia.	Kansalaisyhteiskunnan	ja	julkisen	

sektorin	yhteistyöllä	halutaan	edistää	kulttuuriympäristön	hoitoa.	Molempien	tahojen	

voimavarojen	ollessa	niukkoja	myös	elinkeinoelämää	kaivataan	mukaan.191	

Strategiassa	on	tunnistettu	tarve	viranomaisten	ja	kansalaisten	vuoropuhelun	lisäämiseen,	

sillä	paikallisilla	on	usein	kotipaikkaansa	liittyviä	tietoja	ja	arvoja,	jota	viranomaiset	eivät	

kulttuuriympäristössä	välttämättä	näe.192		

Strategialla	pyritään	vahvistamaan	eri	tahojen	yhteistyötä	ja	edellytyksiä	toimia	
kulttuuriympäristön	hyväksi	sekä	korostetaan	kansalaistoiminnan	merkitystä	
strategian	tavoitteiden	saavuttamisessa.	193	
	

Kulttuuriympäristö	muodostaa	merkittävän	osan	kansallisvarallisuudesta,	jonka	arvoa	sen	

hyvä	hoito	ja	ylläpito	nostavat.	Tämä	tukee	myös	kestävän	kehityksen	tavoitteita	sekä	

alueellista	elinkeinoelämää,	lisää	alueiden	viihtyisyyttä	ja	elinvoimaa	sekä	ihmisten	

hyvinvointia.194		

	Kulttuuriympäristöstrategian	tavoitteiden	toteuttamiseksi	on	laadittu	tarkempi	

toimenpideohjelma,	joka	on	tarkoitus	toteuttaa	vuoteen	2020	mennessä.	

Ohjelmassa	esitetään	konkreettisia	toteutustapoja	strategian	yhdeksälle	tavoitetilalle	ja	

niiden	alaisille	toimenpiteille.	Ohjelmassa	otetaan	kantaa	myös	vastuutahoihin	ja	osin	

toteutusaikatauluun.	Vastuutahoina	ovat	pitkälti	valtakunnan	tason	viranomaistoimijat,	mutta	

osin	myös	maakunnat,	kunnat	ja	oppilaitokset.	Kansalais-	ja	järjestötoimijoihin	kohdistuvia	

toimenpiteitä	ei	juuri	ole	mainittu,	paitsi	pyrkimys	tukea	niiden	toimintaa.195		

		Osana	toimenpideohjelmaa	toteutetussa	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä	–	

selvityksessä	kulttuuriympäristöstrategian	tavoitteiden	saavuttamiseksi	esitetään	selvityksen	

perusteella	seuraavia	toimenpiteitä:	kansalaisjärjestöjen	yhteinen		

kulttuuriympäristöfoorumi,	tiedon	lisääminen	ja	sen	saamisen	helpottaminen	(muun	muassa	

kulttuuriympäristöohjelmien	avulla),	kaavoitus	laadukkaaksi	(arvokkaille	alueille	

vaihtoehtoisia	suunnitelmia	ja	vaikutusten	arviointia),	vuorovaikutukseen	panostaminen		

																																																								
191	Ympäristöministeriö	2014,	s.	26	
192	Ympäristöministeriö	2014,	s.	20	
193	Ympäristöministeriö	2014,	s.	6.	
194	Ympäristöministeriö	2014,	s.	29	
195	Ympäristöministeriö	(2015)	Kulttuuriympäristö	yhteisenä	voimavarana.	Kulttuuriympäristöstrategian	
toimeenpanosuunnitelma	2014-2020.	
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aluehallinnon	muutoksessa,	hallintoon	uutta	puhtia	yhteistyöllä	(muun	muassa	

kulttuuriympäristöryhmät,	joihin	kolmas	sektori	mukaan)	sekä	asenneilmapiirin	muutos:	

kolmas	sektori	on	resurssi	eikä	rasite.	Kulttuuriympäristö	tuottaa	hyvinvointia	ja	kasvattaa	

henkistä	pääomaa.	196	

	

4.3.4 Eurooppalaiset	kampanjat	kutsuvat	osallistumaan	
	

Paitsi	kansallisesti,	osallistuminen	kulttuuriperintöön	nousee	vahvasti	esiin	myös	erilaisten	

eurooppalaisten	kampanjoiden	kautta,	joihin	kansalaisia	ja	yhteisöjä	kutsutaan.	Niiden	

taustalla	on	Faron	sopimuksenkin	lähtökohtana	oleva	ihmisoikeuksien	yleismaailmallinen	

julistus,	jonka	sivistyksellisiin	oikeuksiin	sisältyy	oikeus	kulttuuriperintöön.	Tätä	tutkielmaa	

kirjoittaessa	vietettiin	Euroopan	kulttuuriperintövuotta	2018,	pääteemanaan	Suomessa	

”osallisuus	kulttuuriperintöön”.	Euroopan	komission	teemavuodelle	määrittelemät	neljä	

periaatetta	-	sitouttaminen,	kestävyys,	suojelu	ja	innovointi	-	pitivät	sisällään	kymmenen	

aloitetta,	joita	edistettiin	kansainvälisesti	monien	hankkeiden	ja	toimenpiteiden	kautta.	EU:n	

toimien	rinnalla	teemavuotta	toteuttamaan	pääsi	kuka	tahansa	esimerkiksi	erilaisten	

hankkeiden	kautta.	Yhteisöjä	kannustettiin	vuorovaikutusta	edistäviin	kokeiluihin	ja	

kehittämiseen.197	

		Euroopan	kulttuuriympäristöpäiviä	(European	Heritage	Days)	vietetään	vuosittain	kaikkiaan	

50	maassa	kymmenien	tuhansien	tapahtumien	voimalla.	Kulttuuriympäristöpäivät	kannustaa	

näkemään	oman	ympäristönsä	arvot,	vaalimaan	ja	juhlimaan	niitä,	näkemään	

kulttuuriympäristön	voimavarana	ja	hyvinvoinnin	lähteenä.198	Vuodesta	2014	Vanhassa	

Vääksyssä	järjestetty	Avoimet	ovet	ja	pihat	&	Sadonkorjuumarkkinat	on	alusta	saakka	ollut	

osa	Euroopan	kulttuuriympäristöpäiviä.		

	

	

	

	

	

																																																								
196	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	63-64	
197	Museovirasto.	Kulttuuriperinnön	eurooppalainen	teemavuosi	2018	–sivusto.		
198	Ympäristöministeriö,	Opetus-	ja	kulttuuriministeriö	ja	Museovirasto.	Kulttuuriympäristömme-verkkosivusto.		
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5 Kulttuuriympäristö	aluekehittämisen	kontekstissa	
	

Tapaustutkimukseeni	liittyy	merkittävällä	tavalla	aluekehittämisen	näkökulma,	sillä	

kulttuuriympäristö	käsitetään	Vanhan	Vääksyn	toimijoiden	keskuudessa	paikan	

vetovoimatekijänä.	Tällainen	näkemys	ei	ole	poikkeuksellinen,	sillä	

kulttuuriperintöbarometrin	mukaan		selvä	enemmistö	suomalaisista	näkee	kulttuuriperinnön	

olevan	tärkeä	mainetekijä	(72%),	hyvinvoinnin	ja	ihmisten	välisen	ymmärryksen	lisääjä,	joka	

pitäisi	paremmin	huomioida	aluekehittämisessä	(68%).199		

			Aluekehittämisellä	tarkoitetaan	päätöksiä	ja	toimenpiteitä,	joilla	pyritään	paikan	elinvoiman	

säilyttämiseen	tai	kasvuun.	Aluekehittämisen	tärkeimpiä	työkaluja	paikallistasoilla	on	

maankäyttö	ja	kaavoitus.	Niiden	kautta	vaikutetaan	niin	asumisen	kuin	elinkeinoelämän	

toimintojen	sijoittumiseen	alueille,	virkistyksen,	matkailun,	kulttuuri-	ja	luontoelämysten	

mahdollisuuksiin.		

		Elinvoimaan	vaikuttaa	miten	vetovoimaisena	alue	näyttäytyy	matkailijoille	ja	asuin-	tai	

sijoittumispaikkaa	pohtiville	kansalaisille	ja	yrityksille.	Alueiden	vetovoimatekijät	jaotellaan	

koviin	vetovoimatekijöihin	(muun	muassa	työ-	ja	opiskelupaikat),	sijaintitekijöihin,	

pehmeisiin	vetovoimatekijöihin,	mainetekijöihin	ja	identiteettitekijöihin.200	Pehmeät	

vetovoimatekijät	liittyvät	muun	muassa	paikan	henkeen,	tarinaan	ja	identiteettiin,	historiaan,	

perinteisiin	ym.	erottautumistekijöihin,	matkailukohteisiin,	tapahtumiin,	elämyksiin	ja	

vetovoimapalveluihin,	elämäntyyliin.201	Identiteettitekijöillä	tarkoitetaan	eräänlaista	

yhteenkuuluvuuden	tunnetta	ja	samaistumista	paikkaan	tai	alueeseen.202	Kulttuuriperinnöstä	

nousevat	vetovoimatekijät	ovat	tyypillisesti	alueiden	pehmeitä	vetovoimatekijöitä	sekä		

identiteettitekijöitä,	joita	voisi	hyödyntää	myös	mainetekijöinä.	

		Paikkojen	vetovoimaisuuden	kehittämisestä	kulttuuriperintöarvojen	kautta	on	sekä	

kotimaassa	että	kansainvälisesti	käyty	keskustelua	aluekehittämiseen	liittyen.	

Kulttuuriympäristö	voi	luoda	paikalle	houkuttelevuutta	matkailun,	asumisen	tai	yrittäjyyden	

kannalta.	Paikallinen	yrittäjyys	tai	muu	toimijuus	voi	olla	riippuvaista	nimenomaan	

kulttuuriympäristön	vetovoimaisista	erityispiirteistä,	eikä	vastaavaa	yrittäjyyttä	tai	

toimijoiden	verkostoa	voisi	sellaisenaan	syntyä	mihin	tahansa	paikkaan.	Tällaisissa	paikoissa	

kulttuuriympäristön	erityispiirteiden	vaaliminen	ja	huomioiminen	aluekehittämisessä	ovat	

avainasemassa,	mikä	edellyttää	eri	toimijatahojen	yhteistyötä	ja	samaan	suuntaan	kulkemista.			
																																																								
199	Museovirasto	ja	Ympäristöministeriö	(2017)	Kulttuuriperintöbarometri,	s.	6-7	
200	Aro	17.5.2017	
201	Aro	17.5.2017	
202	Alue	voi	olla	laaja	(esim.	pohjalaisuus),	paikkakunta,	kylä	tai	kaupunginosa.	Aro	17.5.2017		
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Esimerkiksi	Loviisassa	vuodesta	2004	järjestetty	Loviisan	Wanhat	Talot	–tapahtuma	on	

kasvanut	Itä-Uudenmaan	suurimmaksi	matkailutapahtumaksi,	ja	paikallisen	

kulttuuriympäristön	ja	eri	toimijoiden	välisen	yhteistyön	merkitys	tunnustetaan	Loviisassa	

nykyisin	jo	laajasti.	Se	nähdään	vetovoimatekijänä	ja	sen	on	todettu	tuovan	alueelle	myös	

taloudellista	hyötyä.203	Kaupunginjohtaja	on	vastikään	itse	ostanut	historiallisen	talon	

kunnostettavakseen:		

Loviisan	kaupunginjohtaja	Jan	D.	Oker-Blom	haluaa	esimerkillään	näyttää,	että	
Loviisassa	kannattaa	ostaa	ja	omistaa.	–	”Loviisan	Wanhat	Talot	-tapahtuma	on	
tehnyt	vapaaehtoisvoimin	paljon	hyvää	kaupungille.	Kaupungin	pitää	nyt	pystyä	
jatkamaan	ja	jalostamaan	tätä	kehitystä."204	
	

	”Mathildan	ihmeenäkin”	tunnettu	tarina	taas	kertoo	varsinaissuomalaiseen	Mathildedalin	

ruukkikylään	syntyneestä	elinvoimaisesta	yhteisöstä.	Kaupunginjohtaja	on	todennut,	ettei	

hallinnon	parane	seisoa	tiellä	kun	paikat	haluavat	kehittyä.205	Kaupunkiorganisaatiostakin	voi	

ponnistaa	aktiivista	toimintaa	kulttuuriympäristön	hyväksi.	Positiivisena	esimerkkinä	voi	

mainita	Sastamalan	kaupungin,	jonka	maaseutujohtaja	on	kahtena	viime	vuonna	järjestänyt	

virkatyönään	Sastamalan	vanhat	talot	–tapahtumaa.	Sastamalassa	se	nähdään	

kaupunginjohtajaa	myöten	tärkeänä	asumisen	markkinointina206		ja	tapahtumalla	on	saatu	

paikkakunnalle	paljon	positiivista	näkyvyyttä.	Kansainvälisesti	kiinnostava	esimerkki	on	

tanskalainen	Dragorin	satamakaupunki,	jossa	asukkaiden	ja	viranomaisten	yhteistyö	on	

toiminut	menestyksekkäästi	jo	sadan	vuoden	ajan.207	Kaupunki	on	säilyttänyt	historialliset	

piirteensä	ja	on	nykypäivää	elävä	ja	kehittyvä.	Yhteisön	ponnistuksista	jo	vuosikymmeniä	

sitten	alkunsa	saanut	tavoite	säilyttää	paikan	omaleimaisuus	onnistui	juurtumaan	laajasti	

paikalliseksi	toimintakulttuuriksi,	mistä	pystyttiin	pitämään	kiinni	silloinkin,	kun	muualla	

purettiin	vanhaa	modernin	tieltä.	Olennaisia	yhteistyön	piirteitä	ovat	avoin	julkinen	

keskustelu,	taitava	kaupunkisuunnittelu	ja	asukkaiden	aktiivisuus	sekä	säilyttämisen	

																																																								
203	Vääksyn	kulttuuriympäristöhankkeessa	järjestettiin	2017	tutustumismatka	Loviisaan.	Loviisan	kaupungin,	
Loviisan	yrittäjien	ja	Loviisan	Wanhat	talot	ry:n	edustajat	esittelivät	toimintaansa	projektiryhmälle,	
vääksyläisille	toimijoille,	yrittäjille	ja	kunnan	edustajille.	Loviisan	Wanhat	Talot	–tapahtumassa	on	toteutettu	
tutkimus,	josta	selvisi	tapahtuman	kävijämäärä	ja	taloudellinen	merkitys	kerrannaisvaikutuksina.	Kaupungilla	ja	
yhdistyksellä	on	nykyisin	tapahtuman	järjestämisestä	yhteistyösopimus,	jossa	vastuut	ja	tehtävät	on	jaettu.	
Yhteistyötä	tehdään	laajasti	myös	yrittäjien,	asukkaiden	ja	muun	muassa	oppaiden	kanssa.	
Kulttuuriympäristöstä	hyvinvointia	ja	liiketoimintaa	–hanke.	Muistio	Loviisan	vierailulta	3.11.2017.		
204	Itäväylä	25.10.2018	Loviisan	kaupunginjohtaja	osti	isoisoisänsä	huvilan	–	Kauppasumma	edullinen,	edessä	
mittava	peruskorjaus.	
205	Helsingin	Sanomat	15.7.2018	Suomen	hipsterein	paikka	on	pieni	kylä	Nokian	hylkäämässä	Salossa	–	
”Elämäntilanteeni	on	niin	hyvä,	ettei	siitä	melkein	kehtaa	puhua”.	
206	Yli-Mäkelä,	W.	(2018)	Sastamalan	vanhat	talo	2018	asiakastyytyväisyys,	s.	10.		
207	Vind,	E.	(2018)	Dragor	–	100	vuotta	asukkaiden	ja	viranomaisten	välistä	yhteistyötä.	Teoksessa	Halme,	A.	et	
al.	(toim)	Kulttuuriperintö	on	meidän	–	kansalaiset	osallistumassa	päätöksentekoon.	
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määrittely	poliittiseksi	tavoitteeksi.	Kaupunginvaltuuston	valmius	yhteistyöhön	asukkaiden	

kanssa	mahdollistaa	onnistumisen,	sillä	päätöksenteko	noudattaa	suojelustrategiaa.	

Uudisrakentaminen	kunnioittaa	paikallista	rakennusperinnettä	ja	vanhaa	

kaupunkirakennetta,	ja	kaikki	osapuolet	kantavat	myös	korjausrakentamisessa	vastuun	

mahdollisista	haasteista	ja	kustannuksista	huolimatta.	Dragor	on	noussut	kansainvälisestikin	

esimerkiksi	mittakaavaltaan	pienimuotoisesta	mutta	tiheään	asutusta	alueesta,	jollaista		

arvostetaan	nyky-yhteiskunnassa.208			

		Suomessa	kulttuuriympäristöjen	potentiaalia	alueiden	elinvoimatyössä	ei	vielä	ole	kovin	

laajasti	tunnistettu,	vaan	lähinnä	alalla	toimivien	keskuudessa.209	Havainto	nousee	esiin	

tuoreessa	Ympäristöministeriön	julkaisemassa	raportissa	Kulttuuriympäristöstä	elinvoimaa	ja	

hyvinvointia	maakuntiin.	Raportissa	kulttuuriympäristöstrategian	toimeenpanoa	pyritään	

integroimaan	aluekehittämiseen	laajemmin210	ja	se	oli	laadittu	ensisijaisesti	

maakuntauudistusta	tukemaan,	mutta	kehittämisehdotukset	on	suunniteltu	

organisaatiorakenteista	riippumattomiksi.211	Tavoitteena	on	ollut	etsiä	toimintamalleja	

kulttuuriympäristöjen	huomioimiseksi	voimavarana	kokonaisvaltaisessa	aluekehittämisessä,	

pyrkiä	edistämään	toimintamallien	ja	verkostojen	kehittämistä	ja	kytkeä	niitä	laajemmin	

hyvinvoinnin	ja	elinvoiman	tehtäviin.212	Eri	toimijoiden	välinen	laaja-alainen	yhteistyö	

nähdään	kriittisenä	tekijänä	tavoitteiden	saavuttamisessa	ja	siihen	voitaisiin	pyrkiä	

verkostomaisilla	kulttuuriympäristön	yhteistyöryhmillä.213		

		Kulttuuriympäristön	alueelliset	hyödyt	on	havaittu	kytkeytyvän	nimenomaan	elinvoimaan	ja	

hyvinvointiin.	Selvityksessä	todetaan,	että	oikein	brändätty	kulttuuriympäristö	lisää	alueen	

houkuttelevuutta	niin	asukkaiden,	yrittäjien	kuin	matkailijoiden	näkökulmasta.214	Vanhan	

Vääksyn	kulttuuriympäristöprojekti	on	tässä	yhteydessä	päässyt	yhtenä	

toimintamalliesimerkkinä	raporttiin	mukaan.215	Myös	hyvinvoinnin	kannalta	pidetään	

tärkeänä	ihmisten	vaikutusmahdollisuuksia	oman	elinympäristönsä	kehittämiseen.216	

Kulttuuriympäristöihin	liittyvän	toiminnan	yhteisöllisyyttä	ja	vuorovaikutusta	lisäävät	

elementit	parantavat	asukkaiden	elämänlaatua.	Ympäristön	viihtyisyyteen	huomion	
																																																								
208	Vind	2018	
209	Antikainen	et	al.	2018,	s.	73	
210	MDI	(2018)	Kulttuuriympäristöt	voimavarana	–selvitystyön	seurantasivusto.		
211	Antikainen	et	al.	2018,	s.	9.	
212	Antikainen	et	al.	2018,	s.	14	
213	Antikainen	et	al.	2018,	s.	76	
214	Antikainen	et	al.	2018,	s.	42-43	
215	Antikainen	et	al.	2018,	s.	46	
216	Antikainen	et	al.	2018,	s.	48	
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kiinnittäminen	maankäytön	suunnittelussa	nähtiin	myös	hyvinvoinnin	näkökulmasta	

tärkeänä.217		

		Viranomaisten	osaamisella	ja	asiantuntijuudella	nähdään	merkittävä	rooli	

kulttuuriympäristötehtävissä,	alueellisella	tasolla	maakuntamuseoilla	on	korkein	

asiantuntemus.	Tarpeellista	olisi	kulttuuriympäristöalan	ulkopuolisten	viranomaisten	ja	

päättäjien	kouluttaminen	ymmärtämään	kulttuuriympäristöarvojen	merkitys	laajemmin	

aluekehityksessä.	Erityisen	tärkeää	tämä	olisi	kunnissa,	jossa	asemakaavoituksen	keinoin	

käytännössä	päätetään	kulttuuriympäristöjen	kohtalosta.218	Selvityksen	mukaan	

viranomaisten	ja	kansalaisten	välinen	yhteistyö	ei	kuitenkaan	ole	riittävän	jäsentynyttä.	

Vapaaehtoistyöllä	on	myös	kääntöpuolensa,	talkooväsymys.	Oman	ympäristön	

ymmärtäminen	arvokkaana	kuitenkin	aktivoi	toimimaan	sen	puolesta,	mikä	on	jo	havaittukin	

monin	paikoin	järjestöjen	edistettyä	asiaa.219		

		Kulttuuriympäristötiedon	tuottamisen	tärkeys,	tiedon	laatu	ja	saatavuus	ovatkin	tärkeässä	

asemassa,	myös	alueiden	käyttöön	ja	kaavoitukseen	liittyen.220	Yhteisen	tahtotilan	ja	

tavoitteiden	muodostuminen	sekä	organisaatio-	ja	sektorirajat	ylittävän	yhteistyön	

saavuttaminen	mahdollistaisi	eri	toimijoiden	osallistumisen	kulttuuriympäristön	

vaalimiseen.221	Kansalaisten	kulttuuriympäristötyö	nähdään	ensiarvoisen	tärkeänä	

paikallisten	kulttuuriympäristöjen	säilymisen	ja	arvostuksen	kannalta.	

Toimenpidesuosituksiin	on	kirjattu	muun	muassa	avoimen	ja	osallistavan	työskentelytavan	

kehittäminen.222		

	

5.1 Maaseututaajamien	kehittäminen	kulttuuriperinnön	näkökulmasta	

Tapaustutkimukseni	kohteena	oleva	Vääksy	on	noin	5000	asukkaan	maaseututaajama.	

Harvempaan	asuttujen	taajamien	kehittäminen	eroaa	tiheään	asutuista	kaupunkialueista	ja	

tässä	tutkielmassa	tarkastelu	kohdistuu	maaseututaajamien	kehittämiseen	kulttuuriperinnön	

ja	siihen	liittyvän	potentiaalin	näkökulmasta,	jota	Aarrevaara	ja	Rönkkö	ovat	tutkineet	osana	

																																																								
217	Antikainen	et	al.	2018,	s.	52	
218	Antikainen	et	al.	2018,	s.	58	
219	Antikainen	et	al.	2018,	s.	60-62	
220	Antikainen	et	al.	2018,	s.	63-66	
221	Antikainen	et	al.	2018,	s.	69	
222	Antikainen	et	al.	2018,	s.	78-79	
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suomalaiseen	maaseututaajamiin	kohdistunutta	tutkimustyötä.223		Kulttuuriympäristön	

näkökulmasta	taajamien	rakennettu	ympäristö	on	kokenut	voimakkaita	muutoksia	etenkin	

sotien	jälkeisenä	autoistumisen	aikana,	jolloin	aikaisemmin	maaston	muotojen	mukaan	

rakennetut	polveilevat	ja	kapeat	raitit	alettiin	korvata	suoraviivaisemmilla	ja	leveillä	teillä.224	

1960-70-luvuilla	taajamien	väkiluku	hetkellisesti	kasvoi	ja	samaan	aikaan	kaavoitus	alkoi	

perustua	tuolloin	vallinneeseen	modernismin	ajatukseen	korvata	vanha	rakennuskanta	

uudisrakentamisella,	jonka	mittakaava	ja	tyyli	jäljiteltiin	kaupunkirakentamisesta.	

Väestönkasvuennusteet	osoittautuivat	sittemmin	ylimitoitetuiksi	ja	kaavat	toteutuivat	vain	

osittain,	jolloin	lopputuloksena	oli	keskeneräisen	ja	pirstaloituneen	oloisia	taajamia.225	

Voimakkaasti	kasvaneissa	taajamissa	toiminta	johti	historiallisten	ominaispiirteiden	

häviämiseen	jopa	kokonaan,	kun	taas	kerrostumia	on	säilynyt	maltillisemmin	kasvaneissa	

kirkonkylissä	tai	niissä,	joissa	uusi	taajamakeskusta	rakennettiin	esimerkiksi	liikenteellisistä	

syistä	toisaalle.226		Vääksyssä	on	esimerkki	tällaisesta	toisaalle	rakennetusta	liikekeskustasta,	

jonka	ansiosta	vanha	keskusta	on	säilynyt.		

		Siinä	missä	Suomessa	historiallisten	kyläkeskustojen	paikoille	on	rakennettu	entinen	

purkaen	modernia	tilalle,	kansainvälisesti	on	monin	paikoin	toimittu	toisin.	Irlannissa	

kyläkeskustat	ovat	yleensä	suojeltuja	ja	täydennysrakentaminen	tarkoin	säänneltyä,		

uudisrakentamisen	paine	on	ohjattu	historiallisten	keskustojen	ulkopuolelle.227	Unkarissa	

maaseudun	taajamat	ovat	säilyttäneet	historialliset	ominaispiirteensä	paitsi	syrjäisyydestä	ja	

niukoista	talousvaroista,	myös	siitä	johtuen,	että	maisemaa	arvostetaan	tärkeänä	

identiteettitekijänä.228		

		Suomessa	maaseututaajamien	omaleimaisuutta	hävittävää	kehityskulkua	havahduttiin	

pohtimaan	jo	1980-luvulla,	mutta	käytännössä	kaavoittaminen	on	jatkunut	kunnissa	vanhaan,	

kasvun	ideologiaan	pohjautuvaan	tapaan	jopa	näihin	päiviin	saakka.229	

Kaupungistumiskehityksen	yhä	jatkuessa	maaseututaajamien	väestönkasvua	ei	jatkossakaan	

ole	näköpiirissä	muutamia	vetovoimaisia	kehyskuntia	lukuun	ottamatta.230	Muuttovoittoisille	

																																																								
223	Aarrevaara,	E.	ja	Rönkkö,	E.	(2015)	Maaseututaajamien	muutosprosessit	aluehistorian	ja	kulttuuriperinnön	
näkökulmista.	Maaseudun	uusi	aika	3/2015.	Artikkeli	pohjautuu	Aarrevaaran	(2015)	Suomalainen	
maaseututaajama	2010-luvulla-tutkimukseen,	jossa	tutkittiin	maaseututaajamien	nykytilaa	ja	muutosta,	ja	jonka	
havaintoja	verrattiin	1980-luvun	alussa	julkaistuun	Suomalainen	maaseututaajama-tutkimukseen.	
224	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	5	
225	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	9	
226	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	9	
227	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	10	
228	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	10	
229	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	12	
230	Halonen,	J.	(2018)	Kehyskuntien	elinvoima-analyysi.	Kuntaliitto.	
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kehyskunnille	ominaisia	ovat	hyvät	liikenneyhteydet	keskuskaupunkiin	sekä	keskusta-	tai	

asema-alueen	merkityksen	ja	kaupunkimaisten	piirteiden	vahvistuminen	

asuntotuotannossa.231	Käytännössä	suurin	osa	kehys-	ja	maaseutukunnista	on	kuitenkin	niitä,	

joissa	ylimitoitettujen	odotusten	ja	todellisen	tilanteen	ristiriita	on	johtanut	siihen,	että	

taajamien	keskustat	ovat	jääneet	ikään	kuin		pysyvään	keskeneräisyyden	tilaan	hajanaisina	ja	

vajaakäyttöisine	alueineen:		

Keskustojen	kehittämisen	suurimmat	taloudelliset	esteet	kulminoituvat	ylimitoitetun	
rakennusoikeuden	mukanaan	tuomaan	epärealistiseen	odotusarvoon.	232	
	

Kuntien	haasteena	on	myös	tyhjenevä	rakennuskanta,	josta	suuri	osa	saattaa	olla	1960-70-

lukujen	kiihkeän	uudisrakennuskauden	heikkoa	laatua,	jota	ei	ollut	edes	tarkoitettu	

korjauskelpoiseksi.	Tämän	päivän	kuntien	säästöpaineissa	vaarana	on	toistaa	virhettä,	jossa	

välttämättömät	uudisrakennushankkeet	toteutetaan	edelleen	lyhytnäköisesti	halvalla	ja	

laadusta	tinkien.233		

		Tutkittujen	maaseututaajamien	kaavoituksessa	on	havaittu	suhtauduttavan	ristiriitaisesti	

kulttuuriympäristön	säilyttämiseen.	Paikallisille	merkityksellisten	kulttuurihistoriallisten	

rakennusten	purkamiset	ovat	aiheuttaneet	yhteisöissä	voimakkaita	reaktioita	ja	jopa	

johtaneet	pitkällisiin	maankäyttökonflikteihin.234		

	

5.2 Kestävä	(alue)kehitys		

Aluekehittämistä	voi	tarkastella	myös	kulttuurisesta	näkökulmasta	paikallisuuden	ja	kestävän	

kehityksen	kautta.	Paikallisuus	liittyy	paitsi	kulttuuriseen,	myös	kestävän	kehityksen	muihin	

ulottuvuuksiin	eli	ekologiseen,	taloudelliseen	ja	sosiaaliseen	kestävyyteen.235	Yksi	Suomen	

kulttuuriympäristöstrategian	päätavoitteista	on	tukea	kestävää	kehitystä	ja	sen	edellä	

mainittujen	ulottuvuuksien	arvoja	edistämällä	etenkin	rakennetun	kulttuuriympäristön	

vastuullista	hoitoa	ja	kehittämistä.236	Strategian	toimeenpanosuunnitelmassa	pyrkimys	on	

tukea	ja	kehittää	ratkaisuja,	joilla	voidaan	vaikuttaa	ilmastonmuutoksen	hillintään	ja	siihen	

																																																								
231	Aro,	T.	25.10.2017.	Onko	Nurmijärvi	ilmiöllä	paluuta?	Analyysi	suurimpien	kasvukeskusten	ja	niiden	
kehyskuntien	muuttovetovoimasta.		
232	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	12	
233	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	12-13	
234	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	15	
235	Soini,	K.	(2013)	Kestävä	kehitys	ja	kulttuuri.	Teoksessa	Toivanen,	P.	(toim.)	Kestävä	kasvatus	–	kulttuuria	
etsimässä.	Suomen	Kulttuuriperintökasvatuksen	seura.	Helsinki.	s.	22.	
236	Ympäristöministeriö	2015,	s.	2	
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sopeutumiseen.237	Pihlman	kirjoitti	jo	yli	vuosikymmen	takaperin,	kuinka	julkisessa	

puhunnassa	on	hyväksytty	tavoitteeksi	niin	sanottu	kestävä	kehitys,	tarkoittaen	myös	tulevien	

ihmisten	mahdollisuuksien	ja	oikeuksien	huomioimista.	Pihlmanin	mukaan	säilyttäminen	on	

osa	prosessia,		vaikka	se	haastaa	termin	jälkiosan	painottaen	kestävää	–	sitä	mikä	on	

muutospaineilta	rauhaan	jätettävää.	Säilyttämisen	kautta	mahdollistuu	myös	katsoa	

taaksepäin	ja	arvioida	kehitystä	tai	muutosta.238	Pihlman	huomauttaa	myös	kulttuuri-	ja	

luonnonperinnön	vaalimisen	ja	talouselämän	päätöksentekojen	erilaisista	

aikaperspektiiveistä	ja	muistuttaa	vaikutusten	arvioinnista:	mitä	sukupolvellamme	on	oikeus	

tehdä	ympäristöllemme,	jos	samalla	häviää	esimerkiksi	eliölajeja	ja	historiallisia	jälkiä.	

Pihlmanin	mukaan	kestävän	kehityksen	agenda	yhdistäisi	ainakin	näennäisesti	suojelun	ja	

talouselämän	tavoitteet.239	Lokakuussa	2018	julkaistu	hallitustenvälisen	ilmastopaneelin	

IPCC:n	ilmastoraportti	nostanee	kestävän	kehityksen	näkökulman	yhä	tärkeämpään	

rooliin.240		

	Kansalaisten	osallistuminen	aluekehittämistä	koskevaan	päätöksentekoon	voi	tuoda	

arvokasta	tietoa	ympäristön	kestävään	suunnitteluun	vahvistaen	samalla	yhteisöllisyyttä	ja	

paikallisidentiteettiä.	Eri	sektoreiden	välisistä	vuorovaikutusmahdollisuuksista	

huolehtiminen	nousee	tärkeään	asemaan.241	Toimintakulttuuriin	voi	kuitenkin	olla	pesiytynyt	

kestävän	kehityksen	kannalta	ongelmallisia	piirteitä,	joista	on	voitava	luopua,	jotta	kehitys	ja	

uusiutuminen	voi	alkaa.242	Aarrevaara	ja	Rönkkö	nostavat	maaseututaajamatutkimuksessaan	

esille	lyhytnäköisten	ratkaisujen	jatkumisen	vaaran,	ja	toteavat	tarpeen	uudelle	

toimintakulttuurille,	jossa	kehittämisen	perustana	olisi	monipuolinen	ymmärrys	ihmisen,	

kulttuurin	ja	fyysisen	ympäristön	vuorovaikutuksesta.	243	Kulttuurisen	toiminnan	merkitysten	

pohtiminen	ja	ymmärtäminen	voi	vastata	kysymyksiin	siitä,	millaisia	muutoksia	kulttuurisissa	

toimintatavoissa	tarvittaisiin,	jotta	kestävä	kehitys	voisi	toteutua	nykyistä	paremmin.	

Kulttuurinen	monimuotoisuus	eli	erilaisten	asenteiden	kirjo	suhtautumisessa	ympäristöön	ja	

yhteisiin	tavoitteisiin	voi	myös	aiheuttaa	haasteita	ja	jopa	ristiriitoja.	244	Kestävää	kehitystä	

tulisi	näissä	tilanteissa	punnita	suhteessa	vastuuseen	ja	oikeuksiin.	Vallankäytön,	

velvollisuuksien	täyttämisen	ja	päätöksenteon	vastapainona	on	vastuu	oikeudenmukaisesta	

																																																								
237	Ympäristöministeriö	2015,	s.	4	
238	Pihlman	2007,	s.	211.	Kursivointi	alkuperäisessä	tekstissä.		
239	Pihlman	2007,	s.	215	
240	Ympäristöministeriön	tiedote	8.10.2018.	Ilmasto	lämpenee	hälyttävällä	vauhdilla.			
241	Soini	2013,	s.	23	
242	Soini	2013,	s.	23	
243	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	15	
244	Soini	2013,	s.	23	
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toiminnasta,	jossa	yhden	oikeudet	eivät	polje	toisen	oikeuksia,	eivätkä	seuraavien	

sukupolvien	mahdollisuuksia.	245	Näkökulmia	on	monia,	tärkeintä	on	mahdollistaa	niiden	

esille	tuominen	ja	avoin	keskustelu.	Kulttuurinen	näkökulma	kestävän	kehityksen	

kontekstissa	on	uusi,	mistä	syystä	sen	merkitysten	jäsentäminen	vaihtoehtoisista	ja	

monitieteisistä	näkökulmista	on	tärkeää.	246		

	

5.3 Kulttuuriympäristöt	kaavoituksessa	

Kulttuuriympäristöjen	ja	rakennusperinnön	asemaa	maankäytössä	määrittää	pitkälti	

maankäyttö-	ja	rakennuslaki	(2000),	jonka	myötä	kulttuuriympäristönäkökulmaa	

maankäytössä	on	vahvistettu.247	Valtakunnallisesti	merkittäviä	rakennettuja	

kulttuuriympäristöjä	(RKY)	koskevat	valtakunnalliset	alueidenkäyttötavoitteet.	

Maakuntakaavatyössä	määritellään	inventointeihin	perustuen	maakunnallisesti	merkittävät	

kulttuuriympäristöt.	Merkinnät	seuraavat	alemmille	kaavatasoille,	eli	yleiskaavoihin	ja	

asemakaavoihin,	joihin	voidaan	määritellä	myös	paikallisesti	merkittäviä	

kulttuuriympäristöjä.	Valtaosa	suojelluista	rakennuksista	on	kaavalla	suojeltuja	asema-	ja	

yleiskaavoissa.	Rakennusperintöä	suojellaan	Suomessa	myös	lailla	rakennusperinnön	

suojelusta	ja	kirkkolailla,	muinaismuistolaki	suojelee	muinaisjäännökset.			

		Vaikka	kulttuuriympäristöjen	huomioiminen	näyttää	lakisääteisesti	huomioidun	varsin	

kattavasti,	kaavoitus	on	kuitenkin	aina	monien	muidenkin	tavoitteiden	ja	vaikutusarviointien	

yhteensovittamista.	Luonto-	ja	kulttuuriarvojen	asettamia	reunaehtoja	on	maankäytössä	

toisinaan	kritisoitu	painoarvoltaan	liian	suureksi	kokonaisuuteen	nähden	ja	

kulttuuriympäristönäkökulman	sovittaminen	maankäyttöhankkeisiin	on	koettu	jopa	

suunnittelua	rajoittavana.248		

	

5.4 Kulttuuriympäristötieto	suunnittelussa	

Kaavoituksen	tulee	perustua	riittäviin	selvityksiin,249	ja	kulttuuriympäristöihin	liittyvää	

pohjatietoa	voidaan	tuottaa	muun	muassa	erilaisten	inventointien,	kulttuuriympäristö-	ja	

rakennushistoriaselvitysten	avulla.	Esimerkiksi	rakennusperintökohteen	selvityksen	pohjaksi	

																																																								
245	Soini	2013,	s.	23	
246	Soini	2013,	s.	24	
247	Rönkkö,	E.	(2015)	Kulttuuriympäristöä	koskevan	tiedon	integroiva	malli	ja	sen	soveltaminen	maankäytön	
suunnittelussa.	Tahiti	04/2015.		
248	Rönkkö	2015.	
249	Maankäyttö-	ja	rakennuslaki	9	§	
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on	olemassa	eurooppalaisen	standardin	mukainen	malli250	ja	jäljempänä	esitellään	joitain	

muita	tiedon	tuottamisen	avuksi	kehitettyjä	työkaluja.	Ongelmaksi	muodostuu,	että	

inventoinnit	eivät	läheskään	aina	nojaudu	näihin	olemassa	oleviin	työkaluihin,	vaan	niistä	

muodostuu	helposti	staattisia	luetteloita,	joissa	kohteet	ovat	irrallisia	kokonaisuudesta,	eikä	

ympäristön	kulttuurisen	kehittymisen	laajempaa	kuvaa	tai	käsitystä	muutoksensietokyvystä	

muodostu.	Rönkkö	on	ehdottanut	kulttuuriympäristöjen	tarkasteluun	integroivaa	mallia,	

jossa	kulttuuriympäristö	käsitetään	dynaamisena,	sosiaalisena,	muutoksen	ja	ajallisen	

kerrostumisen	hyväksyvänä	kokonaisuutena.251	Tällöin	kulttuuriympäristö	hahmotetaan	

neliulotteisena	kokonaisuutena,	jossa	kolme	ympäristön	fyysistä	ulottuvuutta	voidaan	havaita	

toiminnallisena	ympäristönä,	rakennettuna	ympäristönä	ja	ympäristön	ilmiasuna.	Neljäs	

ulottuvuus	on	subjektiivinen	merkitysympäristö,	elinympäristöön	liittyvä	merkityksellisyys,	

joka	mahdollistaa	ihmiselle	jatkuvuuden,	yhteisöllisyyden	ja	identiteetin	kokemukset.252		

	

Tästä	näkökulmasta	käsin	paikallisyhteisö	tulisi	nähdä	myös	maankäytön		
suunnittelun	kontekstissa	kokemusasiantuntijana,	eli	keskeisenä	tiedontuottajana	
selvitettäessä	arkiympäristön	ja	paikallisuuden	erityispiirteitä.253	
	

Integroivan	kulttuuriympäristöteorian	pohjalta	on	kehitetty	TRIM-työkalu,	joka	pohjautuu	

monimenetelmälliseen	ympäristön	analyysiin	ja	tarkastelunäkökulmien	integroimiseen.254	

Teoriaa	on	jatkokehitelty	ja	työkalua	kokeiltu	käytännön	tapaustutkimuksissa	suomalaisiin	

maaseututaajamiin	kohdistuneessa	tutkimushankkeessa.255	Työkalu	toimii	maankäytön	

valmisteluvaiheessa	tiedon	tuottamisen	ja	jäsentämisen	apuna,	sekä	ideoiden	ja	

vaihtoehtoisten	ratkaisujen	vertailussa.	Paikalliset	asukkaat	ovat	mukana	arvioimassa	ja	

visioimassa	elinympäristöään.	Tietoperustalla	on	vaikutusarviointien	ja	päätöksenteon	

kannalta	suuri	merkitys,	lisäksi	osallistava	ja	yhteistä	tahtotilaa	kehittävä	näkökulma	voi	

vähentää	konflikteja.	256	

	

																																																								
250	SFS-EN	16096	Kulttuuriperinnön	vaaliminen.	Rakennusperintökohteen	selvitys	ja	raportti.		
251	Rönkkö	2015	
252	Rönkkö	2015	
253	Rönkkö	2015	
254	Rönkkö	2015	
255	Rönkkö	2015.	Viittaa	aiemmin	mainittuun	Aarrevaaran	(2015)	Suomalaiset	maaseututaajamat	2010-luvulla-
tutkimukseen.	
256	Rönkkö	2015	
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Kuva	2	TRIM-työkalu.	Lähde:	Rönkkö	2015.	

	
Kulttuuriympäristön	muutosten	analysointiin	on	kehitetty	myös	DIVE-menetelmä,	jonka	

käyttöön	Museovirasto	on	julkaissut	oppaan.257		DIVE	on	syntynyt	osana	Norjan,	Ruotsin	ja	

Suomen	yhteispohjoismaista	Co-Herit	-hanketta	2007-2008,	mutta	menetelmän	prototyyppi	

oli	jo	aiemmin	kehitetty	Itämeren	alueen	historiallisiin	kaupunkeihin	kohdistuneessa	

hankkeessa,	ja	sen	kehittämisessä	hyödynnettiin	käytössä	jo	aiemminkin	olleita	ohjeita	tai	

menetelmiä	sekä	pohjoismaalaisten	valtioiden	onnistuneita	tai	tuloksellisia	käytänteitä.		

DIVE-menetelmässä	kulttuuriympäristön	analysointiprosessi	jaetaan	neljään	vaiheeseen258:		
D	escribe	–	kuvaus	kohteen	historiasta,	kehityksestä,	luonteesta	ja	ominaispiirteistä	

I	nterpret	–	tulkitaan	historiallista	merkityssisältöä,	alkuperäisyyttä,	säilyneisyyttä	ja	nykytilaa	

V	aluate	–	arvotetaan	kulttuurihistoriallisia	arvoja,	kehittämispotentiaalia,	haavoittuvuutta	

E	nable	–	toteutuksen	mahdollisuuksien,	toimenpide-ehdotusten,	arvojen	vaalimisen	määrittely	

	

Menetelmä	on	ensisijaisesti	kehitetty	kulttuuriympäristöjen	arvottamisen	välineeksi	

kaavoitus-	ja	suojeluprosesseissa	ja	siihen	on	liitetty	eri	sektoreiden	välinen	yhteistyö,	

yhteisön	osallistaminen	ja	prosessista	viestiminen.	Analyysi	alkaa	valmisteluvaiheella,	jossa	

määritellään	työn	tavoitteet	ja	sisältö.	Niistä	ja	kohteesta	riippuu	menetelmän	

tapauskohtainen	sisältö.259		

																																																								
257	Museovirasto	(2013)	Kulttuuriympäristön	analyysi	-	opas	DIVE-menetelmän	käyttöön.	
258	Museovirasto	2013,	s.	6.	
259	Museovirasto	2013,	s.	3.	
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5.5 Suunnittelutieto	ja	valta	

Ei	ole	yhdentekevää	millaisin	menetelmin	ja	minkä	tyyppistä	tietoa	kaavoituksen	tueksi	

tuotetaan.	Pihlmanin	mukaan	näissä	päätösprosesseissa	asiantuntemuksen	ja	demokratian	

suhde	on	problemaattinen	ja	raha-	ja	valtakysymykset	keskeisiä.	260	Kimmo	Lapintie	on	

tarkastellut	tiedon	ja	vallan	suhdetta	aluekehittämisessä	ja	kaavoituksessa,	jossa	kohtaavat	

monenlaiset	taloudelliset	ja	poliittiset	intressit.261		Suunnittelun	laadusta	ja	sen	

perustumisesta	riittäviin	selvityksiin	ja	vaikutusarviointeihin	määrätään	maankäyttö-	ja	

rakennuslaissa,	jonka	mukaisesti	kaavoittajan	rooliin	kuuluu	tuottaa	tietoa	päätöksenteon	

pohjaksi,	olla	vuorovaikutuksessa	osallisten	kanssa	ja	valmistella	kaava.	Kaavoittaja	on	joko	

kunnan	oma	viranhaltija	tai	konsultti,	jolta	työ	tilataan.262	Lainsäädännössä	korostetaan	

asiantuntijuutta	ja	tavoitteellisuutta	sekä	vuorovaikutteisuutta	ja	avoimuutta.	Nämä	ihanteet	

nojaavat	kahteen	suunnitteluteoriaan,	joissa	problematisoituu	tiedon	ja	päätöksentekovallan	

suhde.	Rationaalis-kokonaisvaltaisen	suunnittelun	teoria	perustuu	siihen,	että	poliittiset	

päätöksentekijät	antavat	tavoitteet,	joiden	perusteella	suunnittelijat	laativat	parhaan	hyödyn	

tuottavan	vaihtoehdon.	263	Kommunikatiivinen	suunnitteluteoria	taas	esittää	suunnittelijan	

asiantuntijatiedon	vain	yhtenä	tiedon	muotona,	joka	perustuu	tietyn	ammattikunnan	

rajoitettuun	näkökulmaan,	joka	taas	ei	muiden	osallisten	näkökulmasta	välttämättä	näyttäydy	

oikealta	ratkaisulta.	Suunnittelijan	neutraali	asema	on	myös	kyseenalaistettu,	sillä	

asiantuntijoiden	joukossa	on	muiden	yhteiskunnallisten	ryhmien	tavoin	myös	riippuvuutta	ja	

kytköksiä	muihin	toimijoihin.264	Kommunikatiivisessa	teoriassa	nähdään	

välttämättömyydeksi	saada	myös	muut	kuin	asiantuntijat	tuottamaan	ja	arvioimaan	

päätöksenteon	pohjatietoa.	265		Tällöin	tulee	vastaan	tiedon	oikeuttamisen	ongelma:	millainen	

tieto	otetaan	huomioon	tai	ei.	Kaavoitusprosessiin	voi	liittyä	myös	monenlaista	poliittista	

retoriikkaa,	harhaanjohtamista	erilaisten	intressien	ajamiseksi,	mediasta	tai	ennakkoluuloista	

syntyviä	vääristymiä.266	Asiantuntijatiedon	rinnalle	tuotu	paikallinen	tieto	sisältää	myös	

subjektiivisia	merkityksiä,	jotka	kuitenkin	ovat	osa	yhteisön	konkreettista	elämismaailmaa	ja	

ympäristöön	kiinnittymistä.	On	myös	tunnistettu,	että	tämänkaltainen	tieto	muun	muassa	

paikallisesta	kulttuuriperinnöstä	on	saavutettavissa	kansalaisten	osallistumisen	kautta.	Tätä	
																																																								
260	Pihlman	2007,	s.	226	
261	Lapintie,	K.	(2010)	Voittaako	valta	järjen?	Tieto	ja	valta	kaupunkikehityksessä.	S.	101	
262	Lapintie	2010,	s.	102-103	
263	Lapintie	2010,	s.	103	
264	Lapintie	2010,	ks.	myös	Kisic	2018	
265	Lapintie	2010,	s.	104	
266	Lapintie,	K.	(2017)	Tarinoita	takapihalta	2.0:	Vuorovaikutus	digitaalisen	median	aikakaudella.	
Yhdyskuntasuunnittelu	2017:4	vol	55.	Yhdyskuntasuunnittelun	seura	ry.	
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voitaisiin	pitää	tärkeänä	näkökulmana	suunnittelussa,	mutta	suunnittelun	ja	päätöksenteon	

valtarakenteet	huomioiden	tällaisen	tiedon	kohtaaminen	on	myös	haasteellista.	267		Valta	on	

yhteydessä	tiedontuotantoon	ja	siihen	millaista	tietoa	priorisoidaan.	Asukkaiden	tuomaa	

tietoa	on	myös	vaikea	sovittaa	tekniselle	asiantuntijatiedolle	räätälöityihin	

tietojärjestelmiin.268	Asukkaiden	suunnitteluun	tuoma	tieto	ja	merkitykset	saatetaan	nähdä	

asukkaiden	omien	intressien	ajamisena	ja	siksi	sivuuttaa	yleisen	edun	nimissä.269		

		Suunnittelukeskustelussa	paikallisten	kriittisestä	suhtautumisesta	maankäyttösuunnitelmiin	

käytetään	käsitettä	nimby	(not	in	my	backyard).	Nimby-käsitteen	tekee	kuitenkin	

ongelmalliseksi	se,	ettei	ole	loogista	päätellä	tiedon	olevan	epäluotettavaa	vain	siksi,	että	se	

tulee	esimerkiksi	lähialueen	asukkaalta.270	Eranti	esittää,	että	nimby-käsitteellä	tulisi	

osallistuvien	ihmisten	sijaan	kuvata	itse	konflikteja.271	Eranti	on	tutkinut	nimby-ilmiötä	

poliittisen	päätöksenteon	ja	arvotusjärjestelmien	näkökulmasta	maankäytön	suunnittelun	

kiistoina,	joihin	asukkaat	pyrkivät	vaikuttamaan.272	Vaikka	yleiseen	etuun	vetoaminen	on	

yleisintä,	asukkaat	esittävät	kaavamuutoksia	kohtaan	myös	kritiikkiä,	jonka	perusteena	on	

heidän	oman	etunsa	ajaminen	ja	tämä	koetaan	yhtä	hyväksyttynä	tapana	osallistua	ja	pyrkiä	

vaikuttamaan.	273	Kenellä	tahansa	osallisella	on	mahdollista	kommentoida	suunnitelmia	millä	

tahansa	argumentilla	ja	myös	oman	edun	puolustamista	käytetään	keinona	vaikuttaa.		

		Kisic	on	kritisoinut	osallisten	jaottelua	asiantuntijoihin	ja	kansalaisiin,	sillä	kaikilla	

kaavoitusprosessin	osapuolilla	ja	toimijoilla	voi	olla	taustalla	erilaisia	rooleja	ja	intressejä.	

Jokaisen	osapuolen	tulisi	myös	kantaa	vastuu	rakentavasta	toiminnasta,	suhtautua	avoimesti	

muiden	osapuolten	tuomaan	tietoon,	vaihtoehtoihin	ja	näkökulmiin	ja	siten	arvioida	

kriittisesti	myös	edustamaansa	näkökulmaa.274	Lapintie	kiinnittää	huomiota	tiedon	käsittelyn	

kannalta	merkittävään	ongelmaan:	suunnittelijoilla	ei	ole	käytössään	välineitä	argumenttien	

erottamiseen	mielipiteistä	tai	relevantin	tiedon	erottamiseen	disinformaatiosta.275		

Yhdenkin	ihmisen	esittämä	pätevä	argumentti	on	pätevä,	satojen	ihmisten	jakama	
epäpätevä	argumentti	on	yhtä	kaikki	epäpätevä.276	

																																																								
267	Karhunen	2014,	s.	36	
268	Heininen-Blomstedt	2013,	s.	42	
269	Lapintie	2017	
270	Lapintie	2017.	Ks.	myös	Kisic	2018	
271	Eranti,	V.		(2017)	Re-visiting	NIMBY:	from	conflincting	interests	to	conflicting	valuations.	S.	22.		
272	Eranti	2017.	Tutkimuksessa	on	analysoitu	osallistuneiden	asukkaiden	kommentteja	kahdessa	helsinkiläisessä	
kaavoitusprosessissa.	Kommenttien	argumentit	jaoteltiin	sen	mukaan,	perustuivatko	ne	yleiseen	etuun,	
yksityiseen	etuun	vai	paikkasidonnaisuuteen.	
273	Eranti	2017,	s.	20-21	
274	Kisic	2018	
275	Lapintie	2017	
276	Lapintie	2017	
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	Vaikka	maankäyttö-	ja	rakennuslaissa	korostetaan	vuorovaikutusta	ja	avoimuutta,	

Lapintiekin	toteaa,	ettei	se	ole	käytännössä	onnistunut	vahvistamaan	kansalaisten	suoraa	

vaikuttamista.	Poliitikkojen	käsissä	kunnallinen	kaavoitusmonopoli	on	lähinnä	vahvistunut.	

Suunnittelijan	asema	on	oleellinen	tiedon	valikoimisen	ja	välittymisen	kannalta,	mutta	koska	

suunnitelmat	hyväksytään	joka	tapauksessa	poliittisten	päättäjien	toimesta,	Lapintie	näkee	

edelleen	osallisten	näkökulmasta	parhaana	keinona	vaikuttaa	suoraan	tai	median	välityksellä	

päätöksentekoon.	277	Kivilaakso	taas	toteaa,	etteivät	hyvinkään	perustellut	mediakeskustelut	

riitä,	vaan	päätöksenteon	tueksi	tarvitaan	riittävät	tutkimus-	ja	selvitystyöt.	Jo	1960-luvulla	

tiedostettiin,	etteivät	kulttuurihistorian	ja	viihtyisyyden	näkökohdat	paina	vaa’assa,	kun	

vastapainona	ovat	liiketaloudelliset	hyödyt.278	Puu-Käpylän	tapauksessa	lopputulokseen	

päädyttiin	tieto,	ei	valta	edellä.279	Alueen	pelasti	kaikesta	käydystä	keskustelusta	huolimatta	

lopulta	se	fakta,	että	säilyttäminen	todettiin	taloudellisesti	edullisimmaksi	vaihtoehdoksi,	kun	

viimein	oli	laadittu	asiapohjaiset	selvitykset	rakennusten	korjauskustannuksista.	Näitä	

selvityksiä	ei	aluksi	tehty,	vaan	vanhan	rakennuskannan	korvaamista	tehokkaammalla	

rakentamisella	esitettiin	itsestään	selvänä	ja	vaihtoehdottomana	ratkaisuna.280		

		Tiedon	sisällön	ja	laadun	ohella	merkitystä	on	myös	sillä	missä	vaiheessa	ja	kenelle	tietoa	

annetaan,	kuten	edellisessä	luvussa	jo	tuli	esiin	liittyen	ympäristöperusoikeuden	

toteutumiseen	Suomessa.281		Kotimaatamme	paljon	pidemmät	perinteet	kansalaisten	

osallistumiselle	päätöksentekoon	on	Britanniassa,	mutta	sielläkin	ainakin	Yorkin	kaupungissa	

asukkaiden	kokemus	on	ollut,	että	päätökset	tehdään	kabineteissa	ja	vasta		sen	jälkeen	

tapahtuu	kuuleminen.282	Paikallisen	valtuuston	kanssa	koetaan	haastavaksi	toimia.	

Yhteistyötä	saatetaan	saada	aikaa	vähämerkityksisissä	asioissa,	mutta	toisinaan	ei	lainkaan.		

He	ovat	antavinaan	jotakin;	ovat	tarjoavinaan	porkkanaa,		
mutta	tekevät	kuitenkin	selän	takana	jotain	ihan	muuta.283		
	

																																																								
277	Lapintie	2017	
278	Kivilaakso	2017,	s.	53	
279	Kivilaakso	2017,	s.	203	
280	Kivilaakso	2017,	s.	249	
281	Viljanen	et	al.	2014,	s.	33.	Ongelmalliseksi	koettiin	erityisesti	tiedon	saatavilla	olo	vasta	vaiheessa,	jossa	
päätöksentekoon	vaikuttaminen	on	käytännössä	liian	myöhäistä.	Myös	mielipiteiden	jättämiseen	varattu	aika	
koettiin	lyhyeksi.		
282	Brigham,	L.	&	R.,	Graham,	H.	(2018)	Uteliaisuus	voi	ruokkia	demokratiaa.	Teoksessa	Halme,	A.	et	al.	(toim)	
Kulttuuriperintö	on	meidän	–	kansalaiset	osallistumassa	päätöksentekoon.		
283	Brigham	&	Graham	2018	
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Yhteydet	paikallishallintoon	vaikeutuvat	asukasnäkökulmasta	myös	siksi,	ettei	yhtenäistä	

näkemystä	ole,	vaan	kansalaistoimijoiden	pitää	luoda	yhteyksiä	moniin	eri	henkilöihin	ja	

työryhmiin	erikseen.284		

		Paikallistasolla	tarvittaisiin	julkista	keskustelua	suojeluviranomaisten,	päättäjien	ja	muiden	

osallisten	kesken.	Pihlmanin	mukaan	suojeluviranomaisten	ja	kunnan	päättäjien	etäisyys	ja	

kanssakäynnin	niukkuus	on	tuhoisaa.	Etäisessä	suhteessa	toinen	koetaan	helposti	

vastapuoleksi	ja	päätöksenteon	hidasteeksi,	eikä	tietoa	tällöin	oteta	vastaan.		Pihlman	on	

myös	kysynyt,	eivätkö	museot	voisi	perinteisten	lausuntojensa	ohella	osallistua	myös	

julkiseen	keskusteluun	ja	ottaa	näkyvästi	kantaa.285	Kivilaakso	toteaa,	että	

kulttuuriympäristön	kannalta	parhaissa	lähtökohdissa	ollaan	asiantuntijaviranomaisten	ja	

paikallisten	muodostaessa	yhteisrintaman.286	Johtuen	niukoista	viranomaisresursseista	

paikallisten	tapausten	puolestapuhujiksi	on	harvoin	olemassa	viranomaistoimijoita	etenkään	

pienemmillä	paikkakunnilla,	joilla	ei	ole	omaa	museotoimea.		

				

5.6 Kulttuurisuunnittelu	aluekehittämisen	välineenä	

Kulttuuriympäristöpuheessa	ja	aluekehittämisessä	on	tunnistettu	edellisissä	alaluvuissa	

todettuja	kehittämistarpeita	ja	suositettu	toimenpiteitä.	On	oikeastaan	ihme,	ettei	niiden	

yhteydessä	ole	Suomessa	mainittu	tämän	tyyppisten	asioiden	käsittelyyn	jo	kehitettyä	

toimintamallia,	kulttuurisuunnittelua	(cultural	planning).		

		Suomessa	vielä	melko	tuntematonta	kulttuurisuunnittelua	on	kansainvälisesti	käytetty	jo	

vuosikymmeniä	ja	sitä	on	maailmalla	sovellettu	eri	tyyppisiin	tarpeisiin.	Kirjallisuudessa	

kulttuurisuunnittelu	kytkeytyy	niin	humanistisiin	kuin	yhteiskuntatieteellisiinkin	aloihin	

yhdistellen	muun	muassa	etnotieteitä,	taiteiden	tutkimusta,	kulttuuripolitiikan,	kulttuurin	

tutkimuksen	ja	suunnittelututkimusta.	Kulttuurisuunnittelun	keskeiset	nimet	ovat	viestinnän,	

kulttuuripolitiikan,	kulttuurin,	kaupunkisosiologian	ja	suunnittelun	tutkijoita,	muun	muassa	

Colin	Mercer,	Franco	Bianchini,	Deborah	Stevenson,	Nancy	Duxbury	ja	Lia	Ghilardi.	287	

Kulttuurisuunnittelu	huomioi	yhteisöjen	osallistumisen	paikalliseen	kehittämiseen,	tarjoten	

kehittämistyökalun	tilanteisiin,	joihin	perinteinen	siiloutunut	hallinto	ja	ylhäältä	alas	toimiva	

hallintotapa	ei	tahdo	taipua.	Vaikka	kulttuurisuunnittelua	voidaan	soveltaa	erilaisiin	

																																																								
284	Brigham	&	Graham	2018	
285	Pihlman	2007,	s.	221	
286	Kivilaakso	2017,	s.	214	
287	Häyrynen,	M.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu,	kulttuurikartoitus	ja	suomalainen	kaupunkikehittäminen.	s.	15.	
Teoksessa	Häyrynen,	M.	&	Wallin,	A.	Kulttuurisuunnittelu.	Kaupunkikehittämisen	uusi	näkökulma.	SKS.	Helsinki.		
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kehittämisprojekteihin,	siihen	kuuluu	aina	olennaisesti	seuraavat	kolme	piirrettä:	Ensinnäkin	

kulttuurisuunnittelu	on	aina	paikkalähtöistä,	prosessi	kohdistuu	rajatulle	alueelle	kuten	

kaupunkiin	tai	kaupunginosaan.	Toinen	olennainen	piirre	on	yhteiskehittäminen,	yhteisön	ja	

viranomaisten	tasaveroinen	kumppanuus.	Kolmanneksi	kulttuurisuunnittelu	on	strategista,	

se	tulee	sisällyttää	paikallisen	kehittämisen	laajempaan	ohjaamiseen.288	

		Kulttuurisuunnittelu	aloitetaan	kulttuurikartoituksella	(cultural	mapping),	jota	seuraa	

varsinainen	toimeenpanosuunnitelma.	Kulttuuri	käsitetään	tässä	yhteydessä	laajasti	paikkaan	

liittyvänä	elämäntapana,	ei	ainoastaan	perinteisesti	miellettynä	kulttuuritoimen	

vastuualueena.	Kartoituksen	tavoitteena	on	koota	tietoa	paikallisten	yhteisöjen	ja	

toimijaverkostojen	elämäntavoista,	suhteista	ympäristöön	ja	muihin,	kulttuurisista	

resursseista	ja	kytkennöistä,	odotuksista	ja	tarpeista,	yhteisöjen	itse	määritteleminä.	

Kartoituksen	osana	voi	lisäksi	hyödyntää	perinteisempää	dataa,	kuten	väestötietoja,	

inventointeja	tai	palvelukartoituksia.	289	Kartoituksen	lopputuloksena	syntyy	monipuolista	

tietoa	ja	sen	perusteella	valikoituu	toimenpide-ehdotuksia,	jotka	sekä	kaupunki	että	

paikalliset	yhteisöt	hyväksyvät	strategisiksi	valinnoiksi.	Toimeenpanoon	sitoutuvat	kaikki	

osapuolet,	ja	se	tapahtuu	yhteistyönä.	Ihannetapauksessa	kulttuurikartoitus	ja	

toimeenpanosuunnitelma	myös	päivittyvät	jatkossa.	Kompastuskiviksi	prosessissa	voivat	

muodostua	muun	muassa	kulttuurikartoituksen	heikko	toteutus,	osan	osallisista	ulkopuolelle	

jääminen,	poliittisen	sitoutumisen	heikkous,	yhteistyön	tai	toimeenpanevien	resurssien	ja	

vastuutahojen	puute.	Hallinnollinen	ja	poliittinen	sitoutuminen	lisäävät	

onnistumismahdollisuuksia,	mutta	hankemuotoinen	toteutus	voi	olla	jatkuvuuden	kannalta	

ongelma.290	Kulttuurisuunnittelusta	paikallisen	muutoksen	hallinnassa	kirjoittanut	Simo	

Häyrynen	näkee,	että	projektiluontoisesti	tai	vapaaehtoisvoimin	kulttuurisuunnittelu	ei	ole	

kestävällä	pohjalla.	Kulttuurisuunnittelu	olisi	tärkeää	kiinnittää	myös	muihin	

vaikutusarviointeihin	(muun	muassa	ympäristö-,	sosiaalisten	ja	terveysvaikutusten).	

Häyrysen	ehdotus	on	kehittämisen	sitominen	ylipaikallisiin	organisaatioihin,	jolloin	myös	

paikallisten	valta-asetelmien	vaikutus	vähenisi	ja	myös	kulttuurien	mahdollisiin	negatiivisiin	

vaikutuksiin	voitaisiin	kiinnittää	huomiota.291	

																																																								
288	Häyrynen,	M.	2017,	s.	8-9.	
289	Häyrynen,	M.	2017,	s.	9.	
290	Häyrynen,	M.		2017,	s.	10.	
291	Häyrynen,	S.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu	paikallisen	muutoksen	hallinnassa	–	kaivos	kulttuurin	säätelijänä.	
Teoksessa	Häyrynen,	M.	Ja	Wallin,	A.	Kulttuurisuunnittelu.	Kaupunkikehittämisen	uusi	näkökulma.	SKS.	Helsinki.	
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			Ruotsissa	on	toiminut	kolmivuotinen	Cultural	Planning	Laboratory	-hanke,	jossa	Länsi-

Götanmaan	maakunnasta	koottiin	kulttuurisuunnittelusta	kiinnostuneita	kuntia.	Kunnista	

koottiin	verkosto,	joka	tapasi	säännöllisesti	työpajoissa	menetelmäkoulutuksen	ja	

kokemusten	vaihtamisen	tiimoilta.	Paikallistyö	kunnissa	muodosti	suurimman	osan	hankkeen	

työstä	ja	se	koostui	pääosin	kouluttamisesta,	ankkuroimisesta	ja	neuvonannosta.	Hanke	teki	

yhteistyötä	useiden	korkeakoulujen	ja	yliopistojen	kanssa.292	Osallistujakunnat	olivat	

etupäässä	kiinnostuneita	identiteetti-	ja	vetovoimatekijöistä.	Tuloksia	toivottiin	myös	

voitavan	yhdistää	päivittäiseen	työskentelyyn,	kuten	yleiskaavoitukseen,	kuntavision	

päivitykseen	tai	kulttuurisuunnitelmaan.	Työllä	pyrittiin	myös	uusien	asukkaiden	ja	luovien	

elinkeinojen	houkuttelemiseen	ja	kartoitukseen.293		

		Hankkeen	alullepanijoita	kunnissa	olivat	kulttuurihallinnot,	mutta	myös	kunnan	johdon	

sitoutuminen	hankkeeseen	oli	avainasemassa.	Lisäksi	kuntiin	tarvittiin	paikalliset	

projektinjohtajat,	joka	saattoi	olla	myös	kunnan	ulkopuolinen	henkilö,	mutta	laajalla	

verkostolla	ja	paikallistuntemuksella	varustettu.294	Ankkurointi	poliitikkojen	ja	virkamiesten	

suuntaan	oli	avainasemassa,	jotta	hanke	voi	onnistua.	Onnistuakseen	vaaditaan	myös	aikaa	ja	

kärsivällisyyttä.	Kolmanneksi	työ	on	kytkettävä	muihin	kuntasuunnitelmiin,	kuten	kaavoitus	

tai	strategiat.	Osassa	kuntia	ankkurointiprosessi	katkesi	poliitikkojen	tai	korkeimpien	

virkamiesten	vaihtuessa,	kulttuurihallinnon	ja	poliitikkojen	väliseen	luottamuspulaan,	

liialliseen	työtaakkaan	tai		poliittiseen	turbulenssiin.295		

Tämä	on	valitettavaa,	mutta	sellaista	kuntien	todellisuus	ajoittain	on.296	

	

Esteitä	toteuttamisessa	olivat	yleisimmin	puutteellinen	sitoutuminen	tai	luottamus,	epäselvä	

mandaatti,	poliitikkojen,	johtajien	tai	henkilöstön	vaihtuminen,	heikko	taloustilanne	tai	

resurssien	puute,	skandaalit	sekä	reviiriajattelu.297	Yhteistyö	yli	hallinnonrajojen,	

kurinalaisuus,	selkeä	aikataulu,	läsnäolo	ja	prosessin	etenemisen	seuraamisen	

mahdollistaminen	ja	sen	etenemisen	näkyminen	taas	olivat	onnistumistekijöitä.298	

Ruotsalaisen	15000	asukkaan	Tjörnin	kunnan	onnistumisen	syynä	pidetään	erityisesti	vahvaa	

poliittista	tukea.	Työryhmän	mukaan	asukkaiden	osallistaminen	oli	nopeuttanut	kaupungin	

																																																								
292	Hjort	2017,	s.	32-33.	
293	Hjort	2017,	s.	34-35.		
294	Hjort	2017,	s.	35.	
295	Hjort	2017,	s.	37.		
296	Hjort	2017,	s.	37.	
297	Hjort	2017,	s.	39-40.		
298	Hjort	2017,	s.	38.		
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kehittämisprosesseja.	Poliitikkojen	osallistuminen	työpajoihin	nähtiin	erityisen	tärkeänä,	

jolloin	heillä	oli	suora	kosketus	asukkaiden	arkeen,	arvostuksiin	ja	tulevaisuuden	toiveisiin.	

Työpajojen	toimijajoukko	olisi	toisaalta	voinut	olla	vielä	suurempi,	etenkin	yrittäjien	

mukanaolo	alusta	saakka	olisi	ollut	tarpeellista.	Poliittisen	tahtotilan	tärkeys	oli	kuitenkin	

ratkaisevaa	tietoisuuden	lisäämiseksi	ja	rahoituksen	saamiseksi	kehittämistarpeisiin.299	

Ruotsin	Cultural	Planning	Laboratory	kesti	kolme	vuotta,	mikä	oli	lyhyt	aika	pitkäjänteiseen	

strategiatyöhön	ja	yhteisökehittämiseen.		

	Suomessa	kulttuurisuunnittelua	on	pienimuotoisesti	toteutettu	vasta	muutamassa	kunnassa.	

Kaupunkisuunnitteluun	yhdistettynä	kulttuurisuunnittelua	on	hyödynnetty	Sipoon	kunnassa	

ja	muutamissa	suomalaiskaupunkien	kaupunginosissa.	Jatkuvasta	strategisesta	

yhteiskehittämisen	prosessista	ei	vielä	ole	Suomessa	esimerkkiä,300		vaikka	täälläkin	

kaupunkikehittämisessä	hallinnollisten	toimijoiden	ja	asiantuntijatiedon	rinnalle	on	noussut	

asukkaiden	kokemusperäinen	tieto	ja	verkostoja.	Kulttuurisuunnittelu	voi	tuoda	lisäarvoa	

hallinnon	ja	eri	verkostojen	yhteistyöhön	aluekehittämisessä	vuorovaikutteisuuden	kautta.	

Vuorovaikutteinen	aluekehittäminen	on	kuitenkin	eräänlaisessa	institutionaalisen	tyhjiössä,	

sillä	olemassa	olevat	rakenteet	ja	toimintatavat	eivät	ole	mahdollistaneet	ongelmien	ratkaisua	

uudenlaisina	verkostoina,	yhteisten	sääntöjen	ja	luottamuksen	puute	ei	mahdollista	prosessin	

toimivuutta.	301		

		Kalliomäki	ja	Vahlo	ehdottavat	uutta	näkökulmaa	yhteiskehittämiseen	(co-creation),	jota	

kauppatieteissä	käsitellään	yhteistyössä	tehtävänä	arvonluontina	(collaborative	value	

creation).302	Yhteiskehittämisessä	on	kyse	eri	sidosryhmien	näkemysten	hyödyntämisestä	

tuotteiden,	palveluiden	ja	yhteiskunnan	kehittämisessä,	jotta	niillä	voitaisiin	paremmin	

vastata	ihmisten	tarpeisiin	ja	toiveisiin.	Yhteiskehittämisessä	kukin	sidosryhmä	tuo	oman	

kokemuksensa	ja	asiantuntemuksensa	ratkaisun	löytämiseksi	johonkin	ongelmaan.	Eri	

osapuolten	osaaminen	tuo	käyttöön	täydentäviä	resursseja.	Yhteiseen	arvonluontiin	päästään	

yhteisten	intressien	kautta.	Yhteistyö	johtaa	sosiaalisen	pääoman	kasvuun.303	

Kaupunkikehittämisen	näkökulmasta	laaja	sidosryhmäyhteistyö	on	kuitenkin	näyttäytynyt	

työläänä	ja	resursseja	vaativana.	Maailman	johtavista	yritysbrändeistä	voi	hakea	

																																																								
299	Kalliomäki	&	Vahlo	2017,	s.	113-114.	
300	Häyrynen,	M.	2017,	s.	12-13.	
301	Kalliomäki,	H.	&	Vahlo,	J.	(2017)	Kulttuurisuunnittelu	lähestymistapana	kaupunkien	yhteiskehittämiseen.	
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vertailukohtaa.	Niidenkään	rakentamat	yhteisöverkostot	eivät	ole	syntyneet	itsestään,	vaan	

ne	ovat	vaatineet	investointeja,	jotka	kuitenkin	nähdään	sijoituksena	uuden	liiketoiminnan	

kehittämiseen.	Pitkäjänteisten	yhteistyösuhteiden	rakentaminen	on	

kaupunkikehittämisessäkin	investointi,	jossa	luottamus	ja	sen	ylläpitäminen	vaatii	aikaa	ja	

aktiivisuutta.304		

		Yhteiskehittämisen	näkökulmasta	kulttuurisuunnittelun	keinoin	on	mahdollista	suuntautua	

ratkaisuhakuiseen	ja	vuorovaikutteiseen	yhdessä	tekemiseen	kaupunkikehittämisessä.	

Kulttuurisuunnittelun	kolme	oleellista	ulottuvuutta	ovat	osallistava,	kulttuurilähtöinen	ja	

poikkisektoraalinen	toimintatapa,	joiden	avulla	kehittämishaasteeseen	tartutaan.	Menetelmä	

voi	tuoda	uusia	työkaluja	eri	toimijoiden	välisen	yhteistyön	hallintaan,	sillä	yhteistyöhön	ja	

osallistumiseen	liittyvät	kysymykset	vaikeuttavat	usein	kehittämisideoiden	toteuttamista	

käytännössä.	Vuorovaikutteisuus	ja	kulttuuriset	resurssit	on	jo	tunnistettu	tärkeiksi	

kaupunkikehittämisessä,	kulttuurisuunnittelu	menetelmänä	antaa	lisäarvoa	nostaa	ne	

käytäntöön305	ja	viedä	kaupunkikehittämistä	yksipuolisesta	tiedonkeruusta	kohti	

vuorovaikutteista	yhteiskehittämistä.	Suomessa	ongelmana	pidetään	myös	strategioiden	

heikkoa	jalkauttamista,	johon	kulttuurisuunnittelusta	voisi	olla	apua.		Kalliomäki	ja	Vahlo	

näkevät,	että	kulttuurisuunnittelun	menetelmälliseen	kehittämiseen	tulisi	kiinnittää	huomiota	

sen	hyödyntämisen	mahdollistamiseksi	kaupunkien	yhteiskehittämisessä.306		

	

5.7 Kulttuuriympäristön	kertautuvat	arvot	

Yhteenvetona	tämän	tutkielman	viitekehyksessä	voidaan	kerrata,	että	kulttuuriympäristön	

katsotaan	sekä	sisältävän	että	tuottavan	arvoja,	joita	on	kannattavaa	tavoitella	ja	vaalia.	

Suomen	kulttuuriympäristöstrategiassa	nähdään	kulttuuriympäristö	arvokkaana	

kansallisvarallisuutena.307	Aineelliset	kulttuuriympäristöarvot	(kuten	RKY-alueet,	

suojelurakennukset,	joihin	voi	liittää	muun	muassa	arkkitehtonisia	arvoja)	asettuvat	

kontekstiinsa	ja	saavat	merkityksensä	niihin	liittyvistä	aineettomista	arvoista	(kuten	tiedot,	

muistot,	tarinat,	joista	muodostuu	muun	muassa	kulttuurihistoriallisia	arvoja).308		Hyvin	

hoidettu	kulttuuriympäristö	on	matkailun	ja	asumisen	vetovoimatekijä,	minkä	vuoksi	
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kulttuuriympäristön	ominaispiirteet	tulisi	nähdä	osana	aluekehittämisen	perustaa.309	Se	on	

myös	tärkeä	mainetekijä.310		

		Kulttuuriympäristön	hyvän	hoidon	ja	ylläpidon	nähdään	tukevan	kestävän	kehityksen	

tavoitteita,	lisäävän	alueiden	viihtyisyyttä	ja	elinvoimaa	sekä	ihmisten	hyvinvointia.311	

Kulttuuriympäristöstä	puhutaan	voimavarana:	kulttuurisena,	sosiaalisena,	ekologisena	ja	

taloudellisena,	uuden	toiminnan	mahdollistajana.312	Se	voi	kasvattaa	sosiaalista	ja	henkistä	

pääomaa313	ja	lisätä	ihmisten	välistä	ymmärrystä.314	Merkityksellinen	ympäristö	mahdollistaa	

ihmiselle	jatkuvuuden,	yhteisöllisyyden	ja	identiteetin	kokemukset.315	Jaettu	muisti	ja	tarinat	

saavat	kiinnittymään,	sitoutumaan	ja	arvostamaan	kotiseutua.	Ja	arvokkaana	pitämisestä	

seuraa	huolenpito,	mikä	puolestaan	takaa	kulttuuriperinnön	säilymisen.316	Yhteisön	

arvostuksella,	halulla	säilyttää	ja	ylläpitää	on	suuri	merkitys	kulttuuriympäristölle	ja	

rakennuskannan	kestävälle	käytölle,	mutta	myös	ihmisten	omalle	hyvinvoinnille	ja	

viihtymiselle.		

		Aluekehittämisellä	tavoitellaan	monesti	juuri	tämän	tyyppisiä	kerrannaisvaikutuksia.	Niiden	

arvioimiselle	on	kuitenkin	haastavaa	löytää	mittareita.	On	todettu,	että	olisi	tärkeää	kouluttaa	

päättäjiä	ja	viranomaisia	ymmärtämään	kulttuuriympäristöarvojen	merkitys	

aluekehityksessä.317	Kulttuuriperinnöllä	pitäisi	nähdä	myös	itseisarvo,	muukin	kuin	

taloudellinen	arvo.	Kulttuuriperintö	voi	luoda	mahdollisuuksia	kehittää	taloutta.	Kestävä	

talous	huomioi	koko	elinkaaren	ympäristö-	ja	terveysvaikutukset	ja	monetääristen	tekijöiden	

rinnalla	inhimillisen	pääoman.318	Tämän	päivän	kunta-	ja	aluetaloudessa	suunnittelua	ja	

päätösten	tekoa	sanelee	useimmiten	hinta	tai	taloudellinen	tuotto,	jollaista	

kulttuuriympäristöarvoille	on	monesti	mahdoton	eksaktisti	määritellä,	vaikka	

kulttuuriympäristön	edellä	mainitunkaltaiset	kerrannaisvaikutukset	epäilemättä	ulottuvat	

myös	talouteen.	Kuntien	päätöksenteossa	kulttuuriympäristön	ominaispiirteiden	

säilyttäminen	nähdään	kuitenkin	usein	rajoitteena,	kulttuuriarvot	eivät	ole	kiinnostuksen	

kohteena	tai	niitä	vähätellään.	319	Vaikutusten	arviointia	pitäisi	pystyä	tekemään	muillakin	
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mittareilla	ja	perusteilla.	Kimmo	Lapintie	vertaa	blogissaan	suunnittelua	tieteellisen	

tutkimuksen	tekemiseen,	jossa	ratkaisuja	ei	voi	lukita	etukäteen	ja	mahdolliset	ongelmat	on	

käsiteltävä	avoimesti:	

Olisiko	tällainen	kulttuuri	mahdollista	myös	kaupunkisuunnittelussa?	Siis	että	
ratkaisuja	ja	niiden	taustaoletuksia	perusteltaisiin	tutkimustuloksilla	
lähdeviitteineen?	Kritiikkiä	kuunneltaisiin	ja	siihen	vastattaisiin?	Ongelmat	
tuotaisiin	reilusti	esille,	ja	niiden	mahdollisia	ratkaisuja	analysoitaisiin?	Ja	jos	
ratkaisuja	ei	löytyisi	tai	niihin	liittyisi	riskejä	ja	epävarmuutta,	myös	tämä	
tuotaisiin	reilusti	esille?	320	

	

6 Vanhan	Vääksyn	tapaustutkimus	
	

Tutkielman	empiirinen	osio	muodostuu	laadullisesta	tapaustutkimuksesta	Vanhassa	

Vääksyssä.	Tapaustutkimuksen	kohde	on	valikoitunut	sen	perusteella,	että	se	tarjoaa	

esimerkin	monipuolisesta	kansalaislähtöisestä	kulttuuriympäristötyöstä	jo	vuodesta	2006,	ja	

tunnen	toiminnan,	jossa	olen	itse	ollut	mukana	vuodesta	2014.	Tutkimusasetelma	on	

muotoutunut	osin	tätä	kautta.	Omakohtainen	kokemus	toiminnassa	on	herättänyt	

kysymyksiä,	joita	on	syntynyt	halu	tutkia	tarkemmin	aiheen	ollessa	muutenkin	ajankohtainen	

Suomessa	ja	kansainvälisesti.	Tässä	luvussa	esittelen	Vanhan	Vääksyn	ja	sen	

kulttuuriympäristöarvot,	joita	yhteisö	haluaa	vaalia,	sekä	tarkastelen	paikallisyhteisön	

tekemää	kulttuuriympäristötyötä:	sen	toiminnan	muotoja,	tavoitteita	ja	toimijoita.		

	

6.1 Aineisto	

Tutkielman	aineisto	koostuu	asiakirjoista,	haastatteluista	ja	osallistuvasta	havainnoinnista.	

Tarkastelen	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry:n		vuosikertomuksia	ja	muita	asiakirjoja	

vuosilta	2006-2018321,	erilaisia	Asikkalan	kunnan	asiakirjoja	sekä	Vääksyn	maankäytön	

kokonaissuunnitelmatyössä	kertynyttä	palautetta	ja	lehtiartikkeleita.322	Eri	toimijatahojen	

näkökulmia	valottaakseni	olen	kerännyt	aineistoa	pääosin	haastattelemalla	(katso	tarkemmin	

luku	7.1).	Haastatteluaineistoa	täydentävät	tekijän	havainnointiin	perustuvat	muistiinpanot	

erilaisissa	julkisissa	tilaisuuksissa	pidetyistä	puheenvuoroista	(esimerkiksi	kunnanvaltuuston	

																																																								
320	Lapintie,	K.	(8.12.2018)	Muistojen	bulevardit.		
321	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	perustettiin	vuonna	2006	ja	se	toimii	edelleen	aktiivisesti	alueen	
kulttuuriperinnön	vaalimisen	ja	pienyrittäjyyden	edistämiseksi.	
322	Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelma	laadittiin	vuosina	2015-2016	osallistaen	laajasti	ihmisiä	ja	kysyen	
mielipiteitä.	Kyselyn	yhteenveto	on	saatavilla	Asikkalan	kunnan	nettisivuilla.		
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kokouksissa).		Eri	lähteistä	kootut	ja	erilaiset	aineistotyypit	mahdollistavat	kokonaisvaltaisen	

ja	monipuolisen	kuvauksen.323		

Tässä	tutkielmassa	ei	pyritä	muualle	suoraan	yleistettävissä	oleviin	johtopäätöksiin,	vaan	

tavoitteena	on	tuoda	erilaisia	näkökulmia	näkyviksi	ja	sen	kautta	hahmottaa	vastauksia	

tutkimuskysymyksiin.	Vertailemalla	tapaustutkimuksessa	esiin	nousevia	ilmiöitä	

kansainväliseen	ja	muualla	Suomessa	käytyyn	keskusteluun	sekä	aiempaan	tutkimukseen,	voi	

tutkimusongelmaa	käsitellä	sitä	kautta	kontekstissaan	laajemminkin.	Tapaustutkimus	voi	

omalta	osaltaan	kertoa	laajemmallekin	ulottuvista	ilmiöistä	ja	niiden	piirteistä,	vaikka	ei	

suoranaisesti	yleistettävissä	olisikaan.	

	

6.2 Vääksy	pähkinänkuoressa	

Vääksy	on	Asikkalan	kunnan	nykyinen	keskustaajama,	joka	on	rakentunut	kapealle	

kannakselle	Vesijärven	ja	Päijänteen	väliin.	Järvet	on	yhdistänyt	jo	muinaisista	ajoista	

Vääksynjoki,	jonka	vesimyllyistä	on	kirjallisia	merkintöjä	1400-luvulta	lähtien.	Vesireittien	

ohella	kapeaa	kannasta	ja	Salpausselän	harjua	pitkin	kulki	Ylisen	Viipurintien	pohjoisempi	

linjaus	ja	Päijänteeltä	kulki	Vääksyn	kautta	tärkeä	talvitie	Porvooseen.	Vääksynjoen	rannalle	

tähän	kulkuyhteyksien	solmukohtaan	kehittyi	vaatimaton	myllykylä	kestikievareineen.	

Varsinainen	kylä	sijaitsi	kuitenkin	1,5	km	päässä	Anianpellossa,	jota	1700-1800-luvuilla	

suunniteltiin	useaan	otteeseen	laajennettavan	kauppalaksi.	Kauppalasuunnitelmat	eivät	

toteutuneet,	mutta	vuosina	1868-1871	Vääksynjoen	rinnalle	rakennettiin	Vesijärven	kanava,	

jota	myös	oli	vuosisatojen	varrella	suunniteltu.	Kanavan	myötä	myllykylän	paikalle	alkoi	

muodostua	Vääksyn	varhainen	liikekeskusta.	Rahti-	ja	matkustajalaivaliikenteen	myötä	

Vääksystä	tuli	hyvin	pian	myös	sivistyneistön	ja	kulttuuriväen	suosima	kesänviettopaikka.	

Hyvät	kulkuyhteydet	ja	kaunis	luonnonympäristö	huolella	suunnitellun	ja	hoidetun	

kanavamiljöön	ympärillä	houkutteli	kesävieraita.	Ensimmäisiä	tunnettuja	kesänviettäjiä	oli	

Alexander	ja	Elisabeth	Järnefeltin	kulttuuriperhe	1880-luvun	alussa.	Myös	Juhani	Aho	oli	

perheen	kesävieraana.	Heidän	huvilaansa	asutti	sittemmin	kasvitieteen	professori	J.P.	Norrlin,	

jonka	vaimon	veli	taloustieteen	professori	Napoleon	Lang	rakensi	myös	huvilansa	Vääksyyn.	

Hänen	vaimonsa	sisar	taas	oli	naimisissa	valtioneuvos	J.R.	Danielson-Kalmarin	kanssa,	hekin	

asettuivat	kesäasukkaiksi	Vääksyyn.	1900-luvun	alussa	Vääksy	oli	erityisesti	

pääkaupunkiseudun	taide-	ja	kulttuuriväen	suosiossa.	Kesäasukkaiden	runsaus	tiesi	myös	

paikallisväestölle	monia	uusia	toimeentulomahdollisuuksia.	Vuosilomalainsäädännön	myötä	
																																																								
323	Vilkka,	H.,	Saarela,	M.	&	Eskola,	J.	(2018)	Riittääkö	yksi?	Tapaustutkimus	kuvaajana	ja	selittäjänä.	S.	198.	
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kesänvietto	maalla	tuli	mahdolliseksi	yhä	laajemmalle	kansanosalle.	Asikkalan	kaupalliset	ja	

hallinnolliset	toiminnot	keskittyivät	Vääksyyn,	muodostaen	siitä	kunnan	keskustaajaman.	324	

		1960-70-luvuilla	Vääksy	kasvoi	voimakkaasti	väen	muuttaessa	maaseudulta	taajamiin.	

Monet	liikenteen	ehdoilla	tehdyt	muutokset	ja	uudisrakentaminen	muuttivat	kyläkuvaa	

Vääksyssä,	kuten	muissakin	suomalaisissa	taajamissa.	Kanavakin	sai	modernin	sulkukopin	ja	

läppäsillan,	edellisen	vuosisadan	vaihteessa	suunnitellut	klassistiset	puurakennukset	ja	

kääntösilta	purettiin.	Sulun	viereen,	kanavan	laidalle	rakennettiin	asuinkerrostalo	ja	

seurakuntakeskus,	joiden	tieltä	purettiin	herrasväen	kesähuviloita.	325	Liikekeskustan	

tilatarpeiden	kasvaessa	Vääksyyn	rakennettiin	1980-luvun	alussa	kokonaan	uusi	keskusta	

Mikkolan	kartanon	pelloille,	noin	kilometrin	päähän	kanavasta.	Vanha	keskusta	hiljeni	ja	jäi	

nukkumaan	Ruususen	unta	2000-luvun	vaihteeseen	saakka.	

6.3 Vääksyn	kulttuuriympäristö	

Vääksyn	kanava	on	Museoviraston	inventoinnissa	RKY-alue,	eli	valtakunnallisesti	merkittävä	

rakennettu	kulttuuriympäristö.326	Päijät-Hämeen	maakuntakaavassa	(2014)	ja	Vääksyn	

osayleiskaavassa	(2010)	kanavaa	ympäröivät	laajemmat	alueet	on	luokiteltu	maakunnallisesti	

arvokkaaksi	rakennetuksi	kulttuuriympäristöksi,	pitäen	sisällään	muun	muassa	vanhan	

liikekeskustan	alueen	ja	rantojen	huvila-asutuksen.	

		Asikkalassa	laadittiin	jo	1990-luvun	lopussa	kulttuuriympäristöohjelma	ensimmäisten	

kuntakohtaisten	ohjelmien	joukossa.	Koko	kunnan	kattava	kulttuuriympäristöohjelma	nosti		

Vääksyn	merkittäviksi	kulttuuriympäristökokonaisuuksiksi	kanavan	puistoineen	ja	

rakennuskantoineen,	vanhan	Vääksyn	alueen,	Kanavatien	sekä	Anianpellon	kylän	vanhat	

rakennukset	ja	markkinamännikön,	Vääksyn	huvilat	ja	Mikkolan	kartanon.327	Ohjelmassa		

kehotettiin	suhtautumaan	näiden	alueiden	hoitoon	ja	ylläpitämiseen	erityisellä	pieteetillä,	

sillä	kulttuuriympäristön	arvot	tunnistava	ja	määrätietoinen	kehittäminen	vahvistavat	

paikallista	vetovoimaisuutta,	viihtyisyyttä	ja	identiteettiä.328	Kulttuuriympäristöohjelman	

esipuheessa	silloinen	kunnanjohtaja	näki	kulttuuriympäristön	vetovoimatekijänä	matkailussa	

ja	asumisessa.	329	Vääksyyn	oli	samoihin	aikoihin	laadittu	myös	matkailun	näkökulmasta	

																																																								
324	Blomstedt,	Yrjö	(1981)	Asikkalan	historia.		
325	Nousiainen,	Reetta	(2016)	Kulttuurimiljöö:	Vääksyn	kanava	ja	vanha	keskusta.	Essee,	kulttuurihistorian	
tutkimusalat	2.11.2016.	Turun	yliopisto.	
326	Museovirasto.	RKY	2009	
327	Tulonen,	Annu	(1998)	Asikkalan	kulttuuriympäristöohjelma.	Ympäristöministeriö.	S.	39.	
328	Tulonen	1998,	s.	39	
329	Tulonen	1998,	s.	3.	Esipuheen	kirjoittanut	silloinen	kunnanjohtaja	Matti	Rantanen.	
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toteutettu	kanava-alueen	kehittämissuunnitelma.	330	Vetovoimaisuutta	ja	

kulttuurihistorialliset	arvot	huomioivaa	ympäristön	kehittämistä	tavoittelevat	suunnitelmat	

kuitenkin	hautautuivat	vähä	kerrassaan	pöytälaatikoihin.	2000-luvulla	Vanhan	Vääksyn	

alueelle	alkoi	ilmaantua	uusia	yrittäjiä	ja	toimijoita,	joiden	toimesta	alue	heräili	uuteen	

kukoistukseen.		

6.4 Yhteisön	kulttuuriympäristötyö	Vääksyssä	

Kulttuuriympäristön	aktiivinen	vaaliminen	kansalaislähtöisesti	juontaa	Vääksyssä	juuriaan	jo	

1980-luvulle,	jolloin	kulttuuriympäristön	käsitettä	ei	tosin	vielä	edes	käytetty.	Vääksynjoen	

viimeisen	vesimyllyn	purku-uhka	sai	1980-luvun	alussa	paikalliset	aktivoitumaan	sen	

pelastamiseksi.	Palokunnan	harjoituskohteeksi	päätymisen	sijaan	vanha	mylly	korjattiin	ja	

kunnostettiin	talkootyönä	toimintakuntoiseksi.	Kunta	maksoi	tarvikkeet	ja	vapaaehtoiset	

tekivät	työt.331	Vesimyllymuseon	avajaisia	vietettiin	vuonna	1985	ja	mylly	toimii	edelleen	

kunnan	ylläpitämänä	museona,	jonka	kunnossapitoon	myös	vapaaehtoiset	yhä	osallistuvat.		

		Kaksi	vuosikymmentä	myöhemmin	paikalliset	kokosivat	jälleen	voimiaan,	kun	Vääksyn	

Kanavaniemeen	oli	alettu	suunnitella	levähdysaluetta.	Liikennöinnin	mahdollistamiseksi	

levähdysalueelle	olisi	pitänyt	rakentaa	leveä	tie,	jonka	pengertäminen	olisi	jättänyt	alleen	

viimeisen	osan	jäljellä	olevasta	kasvitieteilijä	J.P.	Norrlinin	puistoalueesta.	Norrlinin	huvila	ja	

suurin	osa	puistoa	oli	hävitetty	jo	1960-luvulla.	Jäljellä	olevan	puistoalueen	puolustamiseksi	

syntyi	yhdistys	Norrlinin	puiston	ystävät	ry.	Itse	puistoalue	oli	tuolloin	pahoin	ryteköitynyt,	

eikä	sillä	nähty	yleisesti	olevan	arvoa.332		

		Vuonna	2006	Asikkalan	kunta	säästösyistä	vei	kulttuurilautakunnaltaan	määrärahat	

paikallisiin	kesätapahtumiin.333	Paikalliset	kuitenkin	näkivät	tapahtumat	tärkeinä,	myös	

alueen	yrittäjyyden	kannalta.	Kesällä	2006	joukko	Vanhan	Vääksyn	asukkaita	ja	yrittäjiä	

kokoontui	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry:n	perustamiskokoukseen.	Sääntöihin	

kirjattiin:	

Yhdistyksen	tarkoituksena	on	
· vaalia	vanhan	Vääksyn	kulttuuriperintöä,	
· pyrkiä	kehittämään	aluetta	sen	historiallisia	arvoja	kunnioittaen,	
· edistää	alueen	yritysten	yhteenkuuluvuutta	ja	parantaa	niiden	

toimintaedellytyksiä.	334	
	

																																																								
330	Asikkalan	kunta	&	Arkkitehtityö	(1997)	Vääksyn	kanava-alueen	kehittämissuunnitelma.	
331	Raunio,	Erkki	(2017)	haastattelu.	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	arkisto.	
332	Lehto,	Aulis	(2016)	haastattelu.	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	arkisto.	
333	Etelä-Suomen	Sanomat	5.2.2006	Asikkalan	kitsailu	uhkaa	kesätapahtumia.	
334	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	ote	yhdistyksen	säännöistä.			
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Yhdistys	ja	muut	paikalliset	aktiivit	alkoivat	järjestää	Vanhassa	Vääksyssä	kesätapahtumaa	ja	

joulutapahtumaa	sekä	Kaarnalaivojen	SM-kisoja	Vääksynjoessa.	Vanhan	Vääksyn	palveluista	

ja	kulttuurikohteista	koottiin	vuosittain	opaskartta,	jota	voitiin	jakaa	matkailijoille.	Paikalliset	

yritykset	maksoivat	sen	kustannukset	pienellä	osallistumismaksulla.335	Norrlinin	puiston	

ystävät	–yhdistyksen	toiminta	yhdistettiin	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistykseen,	joka	haki	

EU-hankerahaa	paikalliselta	Leader-ryhmältä	puiston	kunnostushankkeeseen.	Puistohanke	

sai	rahoitusta	ja	toteutui	vuosina	2008-2010.	Ryteköitynyt	puisto	raivattiin,	sinne	tehtiin	

kulkuväylät,	portaat,	sisäänkäyntiportit	infotauluineen,	penkkejä	ja	huvimaja,	sekä	istutettiin	

uusia	nimikoituja	kasveja.	336	Nyt	kymmenen	vuotta	myöhemmin	puistoa	hoidetaan	yhä	

sitoutuneesti	talkootyönä	ja	siitä	on	muodostunut	yksi	paikallisista	nähtävyyksistä	ja	

suosituista	lähiluontokohteista.	

		Yhdistys	on	ottanut	myös	kantaa	Vanhaan	Vääksyyn	kohdistuviin	uudisrakennushankkeisiin.		

Pitkälliseksi	muodostunut	kiista	syntyi	Vesimyllymuseon	viereisen	”korttelin	406”	

poikkeamisluvasta.	Käsittelen	tässä	hieman	tarkemmin	kyseisen	kiistan	taustoja	ja	kulkua,	

koska	sillä	tuntuu	edelleen	olevan	oma	taustavaikutuksensa,	joka	ilmenee	muun	muassa	

luottamuspulana	erilaisten	kaavahankkeiden	yhteydessä	ja	paikallisyhteisön	näkemyksiä	

jakavana	tekijänä.	En	itse	ole	asunut	paikkakunnalla	tapahtumien	aikana,	mutta	Vanhan	

Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	arkistoon	on	dokumentoitu	mapillinen	kiistaan	liittyviä	

asiakirjoja,	joista	tapahtumien	kulku	käy	selville.337		

		Vesimyllymuseon	viereisen	Vääksynjoen	rantaan	rajoittuvan	tontin	oli	jo	vuosikymmenten	

ajan	omistanut	paikallinen	rakennusliike,	joka	oli	purkanut	tontilla	sijainneet	1800-luvun	

lopun	kauppa-	ja	ravintolarakennukset	1980-luvun	alussa.	Korttelin	silloinen	asemakaava	

mahdollisti	1½-kerroksisen	liikerakentamisen,	josta	korkeintaan	30	%	sai	käyttää	

henkilökunnan	asuintiloiksi.	Vääksyn	kanava-alueelle	laadittiin	uusi	asemakaava	vuonna	

1991,	mutta	lääninhallitus	jätti	sen	vahvistamatta	korttelin	406	osalta.	Syynä	oli	kaavan	

nähtävillä	olon	jälkeen	tehty	merkittävä	käyttötarkoituksen	muutos,	jossa	kunnanhallitus	

päätti	muuttaa	asuntorakentamisen	osuudeksi	70%	rakennusoikeudesta	esitetyllä	

kerroskorkeudella	½	2	½.338	Rakennusliike	lähestyi	kunnanhallitusta	uudelleen	vuonna	

1992339	esittäen	kaavamuutosta	uudelleen	nähtäville	asuinrakentamisen	70%	osuudella.	

																																																								
335	Lehto,	Aulis	(2016)	haastattelu.	Vanhan	Vääksyn	kehittämisyhdistyksen	arkisto.		
336	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	vuosikertomukset	2008-2010.	
337	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	kortteli	406	–valitus	2007	–arkisto.	
338	Asikkalan	kunta	14.12.1993.	Kunnanvaltuuston	kokouspöytäkirja,	s.	46.	
339	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	kortteli	406	–valitus	2007	–arkisto.	Kunnanhallituksen	pöytäkirjan	
liitteenä	ollut	rakennusliikkeen	kirje	Asikkalan	kunnanhallitukselle	6.5.1992.	
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Rakennusliike	ilmoitti	olevansa	valmis	rakentamaan	korttelin	yhden	vuoden	kuluessa	siitä,	

kun	kaavamuutos	on	laillistunut.	Rakennusliikkeen	omistaja	toimi	tuolloin	

kunnanvaltuutettuna,	asianmukaisesti	jääväten	itsensä	valtuuston	äänestäessä	asiasta.340	

Kaavamuutos	sai	lainvoiman	vuonna	1994,	mutta	rakentamista	ei	aloitettu.	Yli	vuosikymmen	

kului,	kunnes	vuonna	2007	rakennusliike	haki	tontille	poikkeamislupaa	rakennusoikeuden	

kokonaan	asuinkäytön	mahdollistamiseen	kaavan	salliman	70	%	sijaan.	Tontille	soviteltiin	4-

kerroksista	asuinkerrostaloa.341	Tämä	herätti	voimakkaan	keskustelun,	sillä	rakennuspaikka	

sijaitsi	valtakunnallisesti	arvokkaassa	rakennetussa	kulttuuriympäristössä,	jossa	ympäröivä	

rakennuskanta	oli	korkeintaan	1	½	-kerroksisia	suojelurakennuksia.	Päijät-Hämeen	

maakuntamuseo	vetosi	lausunnossaan	tähän	sekä	valtakunnallisiin	

alueidenkäyttötavoitteisiin	ja	piti	suunnitelmaa	kulttuuriympäristöön	sovittamisen	kannalta	

ristiriitaisena.	Museo	esitti,	että	kunta	osoittaisi	rakennusliikkeelle	muualta	rakennusoikeutta,	

eikä	puoltanut	poikkeamislupaa.342	Kyseisen	tontin	osalta	myös	Asikkalan	kunnan	kanava-

alueen	kehittämissuunnitelmassa	1997	oli	varoitettu,	että	4-kerroksinen	nykyrakentaminen	

historialliseen	miljööseen	johtaisi	ympäristöristiriitaan,	sopivana	kerroslukuna	pidettiin	

ympäröivän	rakennuskannan	mukaista	1	½	.	Myös	matkailun	näkökulmasta	strategisesti	

keskeisen	alueen	yksityistämisestä	pelkkään	asuinrakentamiseen	pidettiin	

kehittämissuunnitelmassa	joki-	ja	kanavaympäristön	kannalta	valitettavana.343	Hämeen	

ympäristökeskus	esitti	asian	ratkaisemista	poikkeamisluvan	sijaan	kaavamuutoksena,	jossa	

kulttuuriympäristö	kokonaisuutena	tulisi	huomioiduksi.	344	Vanhan	Vääksyn	

Kehittämisyhdistyskin	vetosi	kunnanhallitukseen,	että	kanava-alueen	

kehittämissuunnitelman	kokonaisnäkemyksestä	ei	tehtäisi	tätä	yksittäistä	poikkeamaa	ja	

rakentamista	ohjattaisiin	kulttuuriperinne	huomioiden.	Yhdistys	ehdotti	kunnalle	

maanvaihdon	neuvottelemista	rakennusliikkeen	kanssa	ja	kulttuurihistoriallisesti	arvokkaan	

ympäristön	arvot	turvaavan	asemakaavan	laatimista.	345	Kunnanvaltuustolle	luovutettiin	

2500	ihmisen	allekirjoittama	adressi,	jossa	vastustettiin	kerrostalon	rakentamista	paikalle.346	

Asiantuntijaviranomaisten	ja	kansalaisten	näkemyksiä	ei	kuitenkaan	huomioitu	

päätöksenteossa,	vaan	poikkeamislupaprosessi	eteni,	mikä	johti	muutoksenhakuun	Päijät-

																																																								
340	Asikkalan	kunta	14.12.1993.	Kunnanvaltuuston	kokouspöytäkirja,	s.	51.	
341	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	kortteli	406	–valitus	2007	–arkisto.	
342	Päijät-Hämeen	maakuntamuseon	lausunto	11.7.2007.	
343	Asikkalan	kunta	&	Arkkitehtityö	1997.	Vääksyn	kanava-alueen	kehittämissuunnitelma.	S.	12.		
344	Hämeen	ympäristökeskuksen	lausunto	20.7.2007.	
345	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	kannanotto	Asikkalan	kunnanhallitukselle	12.7.2007.	
346	Kansalaisadressi	vapaan	kanava-alueen	puolesta,	luovutettu	Asikkalan	kunnanvaltuustolle	6.8.2007.	
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Hämeen	maakuntamuseon	ja	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	toimesta.	

Valitusprosessi	ei	kuitenkaan	menestynyt	ja	päättyi	vuonna	2011	siihen,	ettei	korkein	

hallinto-oikeus	antanut	asiassa	valituslupaa.347		

		Kiisteltyä	kerrostaloa	alettiin	rakentaa	keväällä	2014.	Samana	keväänä	maakuntalehti	

uutisoi	Asikkalan	kunnan	kaavailevan	osayleiskaavassa	suojellun	Vääksyn	vanhan	

kansakoulun	purkamista	kerrostalojen	tieltä.348	Melko	tuoreena	vääksyläisenä	aktivoiduin	

tuolloin	itse	kirjoittamaan	paikallisten	lehtien	yleisönosastolle	kulttuuriympäristön	

vaalimisen	ja	sen	arvoja	säilyttävän	kehittämisen	puolesta.349	Vanhan	Vääksyn	

Kehittämisyhdistyksessä,	jonka	toimintaan	itsekin	olin	tuolloin	liittynyt,	aktivoiduttiin	

uudelleen	miettimään	keinoja	kulttuuriympäristön	tulevaisuuden	turvaamisesta.	Vanhan	

kansakoulun	säilyttämisen	puolesta	alettiin	kerätä	adressia,	jonka	allekirjoitti	yli	tuhat	

ihmistä.350	Yhdistys	luovutti	adressin	kunnanhallitukselle	sekä	myös	kommentoi	

kaavaluonnosta	ja	myöhemmin	kaavaehdotusta.	Vielä	samana	syksynä	2014	purku-uhkaa	

väläyteltiin	toisellekin	osayleiskaavassa	suojellulle	rakennukselle,	Telakkarannassa	

sijaitsevalle	vanhalle	telakkatuvalle,	jonka	tilalle	niin	ikään	kaavailtiin	kerrostaloja.351		

				Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksessä	pohdittiin	keinoja	päästä	väsyttävästä	

puolustustaistelusta	kohti	avointa	keskustelua	ja	positiivisempaa	yhteistyötä.	Yhdistys	puhui	

sen	puolesta,	että	yksittäisten	tonttien	rakennustehokkuutta	maksimoivien	

postimerkkikaavojen	sijaan	kaavoitus	olisi	kokonaisvaltaisempaa	ja	alusta	pitäen	avointa,	

vaihtoehtoja	punnitsevaa	ja	eri	näkökulmia	huomioivaa.	Yhdistys	teki	myös	

sähköpostikyselyn	valtuutetuille,	jossa	tiedusteltiin	heidän	kantaansa	ja	ajatuksiaan	Vanhan	

Vääksyn	kulttuuriympäristön	ja	rakennusperinnön	vaalimisen	osalta.	Kyselyn	tulokset	

julkistettiin	kulttuuriympäristöillassa,	jonka	yhdistys	järjesti	vanhalla	kansakoululla	

12.9.2014.	Ohjelmassa	oli	myös	kulttuuriympäristön	arvoja	ja	rakennusperinnön	hoitoa	

koskevia	puheenvuoroja	muun	muassa	Päijät-Hämeen	maakuntamuseon	rakennustutkijalta.	

																																																								
347	Korkeimman	hallinto-oikeuden	päätös	16.5.2011.	Kouvolan	hallinto-oikeuden	16.7.2010	valitukset	hylkäävä	
päätös	sai	lainvoiman.	Päätöksessä	poikkeaminen	nähtiin	olevan	vähäistä	kaavaan	nähden.		
348	Etelä-Suomen	Sanomat	4.2.2014.	Vääksyn	kouluvanhus	ehkä	purkuun,	”ei	ole	kulttuurihistoriallista	arvoa”.		
349	Päijät-Häme	19.2.2014	Lukijan	sana:	Eivätkö	Asikkalan	päättäjät	ymmärrä	vaalia	kanavan	ympäristöä?	
350	Etelä-Suomen	Sanomat	6.2.2015	Yli	tuhat	vaatii:	Vääksyn	vanha	kansakoulu	säilytettävä.		
351	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallitus	15.9.2014,	§189.	Ote	esitystekstistä:	”Lisäksi	kunnanhallitus	päättää	pysyttää	
voimassa	aiemman	linjauksen	siitä,	että	Telakkatupa/Tammenlehvätalo	siirretään/puretaan/myydään	sen	jälkeen,	
kun	yksikään	veteraani	ei	sitä	enää	käytä,	jotta	alueen	järkevä	maankäyttö	voidaan	maksimoida	kaavatyössä.”	
Telakkarannan	kokousasia	päätettiin	jättää	pöydälle.	



	 	
	

65	

Myös	silloinen	kunnanjohtaja	piti	puheenvuoron.	Kaikille	avoimeen	iltaan	kutsuttiin	erikseen	

myös	kaikki	kunnanvaltuutetut,	joista	jokunen	saapui	paikalle.352		

		Samana	syksynä	kunnanhallitus	teki	päätöksen	alkaa	laatia	Vääksyyn	maankäytön	

kokonaissuunnitelmaa.	Päätöksen	esittelytekstissä	suunnitelman	tarpeen	taustalla	nähtiin	

sekä	asukkaiden	että	päättäjien	tyytymättömyys	kaavoitusprosesseihin	ja	vallitsevat	

ristiriitaiset	näkemykset.	Kokonaissuunnitelman	tavoitteeksi	asetettiin	laatia	linjaukset	

Vääksyn	maankäytön	kokonaistavoitteista,	minkätyyppistä	rakentamista	eri	tyyppisille	

alueille	toteutetaan,	sekä	miten	suhtaudutaan	rakennuskantaan,	jolla	on	

kulttuuriperinnöllisiä	arvoja.353	Maankäytön	kokonaissuunnitelmaa	laadittaessa	kunta	käytti	

osallistavaa	Silta-menetelmää,354	jonka	oli	luonut	monialainen	opiskelijatiimi	Tampereen	

yliopistosta	ja	Tampereen	teknillisestä	yliopistosta.	Menetelmä	on	jaettu	neljään	vaiheeseen	–	

tiedottaminen,	startti,	tiedonkeruu	ja	palaute	–	ja	sitä	sovelletaan	rajattuun	aihealueeseen.	

Maankäytön	kokonaissuunnitelmassa	menetelmään	liittyi	muun	muassa	kävelykierroksia,	

yleisötilaisuuksia	ja	kysely,	jossa	kartoitettiin	kuntalaisille	tärkeitä	tai	epämieluisia	

paikkoja.355	Kunnanhallitus	päätti	niin	ikään	palauttaa	vanhan	kansakoulun	

hyväksymisvaiheeseen	edenneen	kaavan	valmisteltavaksi,	odottamaan	maankäytön	

kokonaissuunnitelman	valmistumista.356		

		Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	pyrki	edelleen	toiminnallaan	tekemään	

kulttuuriympäristön	arvoja	näkyväksi	ja	lisäämään	tietoa.357	Museoviraston	avustuksella	

laadittiin	paikallisista	kulttuuriympäristökohteista	esite	ja	kartta	verkkosivuille.358	

Julkaiseminen	tapahtui	kulttuuriympäristöillassa,	joka	järjestettiin	osana	Euroopan	

kulttuuriympäristöpäivien	tapahtumaa	Vanhan	Vääksyn	Avoimet	ovet	ja	pihat	&	

Sadonkorjuumarkkinat,	joka	jo	ensimmäisellä	järjestämiskerralla	syyskuussa	2015	

osoittautui	menestykseksi.	Tapahtumalla	haluttiin	muun	muassa	nostaa	esiin	alueen	

potentiaalia	kulttuurimatkailukohteena.359	Yhdistyksessä	ajateltiin,	että	kulttuuriympäristön	

arvoja	ja	merkitystä	puolustettaisiin	tarvittaessa,	mutta	ensisijaisesti	tuotaisiin	niitä	

																																																								
352	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys,	vuosikertomus	2014.	
353	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	6.10.2014,	§	199.		
354	Silta-menetelmä	on	kehitetty	Tampereen	yliopiston	innovaatioympäristö	Demolan	ja	Asikkalan	kunnan	
yhteistyössä.	Asikkalan	kunta.	Silta-sivusto.	www.asikkala.fi/silta.	Ks.	myös	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	
pöytäkirja	17.6.2015	§223.		
355	Asikkalan	kunta.	Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelma.	
356	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	21.3.2016,	§	47.	
357	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys.	Toimintakertomus	2015.	
358	kartta.vanhavaaksy.fi	(ja	vastaava	painettu	esite)	on	toteutettu	Museoviraston	myöntämällä	5000	euron	
avustuksella	vuonna	2015		
359	Etelä-Suomen	Sanomat	12.9.2015	Vanhasta	Vääksystä	halutaan	Porvoon	kaltainen	idylli.	
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näkyväksi	positiivisen	toiminnan	kautta	ja	lisättäisiin	tietoa	kulttuuriympäristöstä	

merkittävänä	vetovoimatekijänä.360		

		Kulttuuriympäristöillat	ja	syksyn	tapahtuma	vakiintuivat	osaksi	yhdistyksen	vuotuista	

toimintaa.	Ensimmäisessä	kulttuuriympäristöillassa	vuonna	2014	Päijät-Hämeen	

maakuntamuseon	rakennustutkija	oli	maininnut	paikallisen	kulttuuriympäristöohjelman	

päivittämisen	tarpeesta,	josta	keskusteltiin	myös	kunnan	johdon	kanssa.	Toteuttamiseen	

päätettiin	lähteä	hakemaan	hankerahoitusta.	Kulttuuriympäristöohjelman	päivittämisen	

ohella	haluttiin	kiinnittää	huomioita	kulttuuriympäristöstä	kumpuaviin	hyvinvointi-	ja	

vetovoimanäkökulmiin	ja	alueen	pienyrittäjyyteen,	jota	hyvin	hoidettu	kulttuuriympäristö	

tarinoineen	voi	vahvistaa.	Yhdessä	Helsingin	Yliopiston	ja	Lahden	ammattikorkeakoulun	

kanssa	haettiin	ja	saatiin	EU-rahaa	Kulttuuriympäristöstä	hyvinvointia	ja	liiketoimintaa	–

hankkeelle.361	Hanke	toteutettiin	vuosina	2016-2017.	Sen	toimenpiteet	jakautuivat	

kulttuuriympäristön	suunnitelmallisen	kehittämisen	ja	tarinoiden	alle.	

Kulttuuriympäristöohjelman	päivitystyön	tueksi	koottiin	ohjausryhmä,	johon	kuului	useita	

edustajia	kunnasta	(sekä	viranhaltijoita	että	päättäjiä),	asiantuntijaviranomaisia	ja	pitkän	

linjan	kulttuuriympäristötoimijoita.	Päättäjien	sitouttamiseen	tähdättiin	esittelemällä	asiaa	

valtuustoseminaareissa	sekä	ennen	työn	aloittamista	että	julkaisuvaiheessa.	Ennen	

viimeistelyvaihetta	kulttuuriympäristöohjelman	käsikirjoitus	oli	lausuntokierroksella	

lautakunnissa	sekä	yleisesti	nähtävillä	ja	kaikkien	kommentoitavissa	verkossa,	paikallisessa	

kirjastossa	ja	järjestetyssä	avoimessa	yleisötilaisuudessa.		

		Päivitetty	kulttuuriympäristöohjelma	julkaistiin	elokuussa	2017.362	Ohjelmaan	kirjattiin	

toimenpide-ehdotuksia,	joiden	tavoitteena	on	edistää	kulttuuriympäristön	näkemistä	

voimavarana,	jonka	huomioiminen	ja	hoito	tuottavat	hyvinvointia	ja	viihtyisyyttä.	Myös	

yhteistyön	parantamiseen	eri	toimijoiden	välillä	kiinnitettiin	huomiota.	Ohjelmassa	nostetaan	

esiin,	että	Vääksyllä	on	mahdollisuuksia	lisätä	tunnettuutta	ja	vetovoimaisuutta	ainutlaatuista	

kulttuuriympäristöään	positiivisena	erottautumiskeinona	hyödyntämällä,	muun	muassa	

matkailun	näkökulmasta.	Tärkeitä	näkökulmia	toimenpide-ehdotuksissa	oli	miljöön	

ominaispiirteiden	huomioiminen	etenkin	maankäytössä	ja	kyläkuvan	hoidossa	sekä	

kuntalaisten	paikallisen	asiantuntemuksen	hyödyntäminen	ja	yhteiskehittäminen	esimerkiksi	

																																																								
360	LahtiWatti	2/2015,	s.	29.	
361	Seutuneloset	5.12.2015.	Tarinallisuudesta	potkua	Vääksyn	kulttuuriympäristölle.	
362	Kulttuuriympäristöohjelmatyöstä	vanhavaaksy.fi	-sivulla:	http://vanhavaaksy.fi/?page_id=1608	
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kulttuuriympäristöryhmän	perustamisen	kautta.363	Sittemmin	kulttuuriympäristöohjelman	

toteuttaminen	kirjattiin	Asikkalan	kuntastrategiaan.364	

		Kulttuuriympäristöhankkeen	muina	toimenpiteinä	pyrittiin	kehittämään	kanavapuiston	

suunnitelmallista	hoitoa	aluetta	hallinnoivan	Liikenneviraston	ja	Asikkalan	kunnan	

viranhaltijoiden	kanssa.		Useita	kohteita	siistittiin	ja	kunnostettiin	talkootyönä	ja	tiedon	

jakamiseksi	järjestettiin	rakennusten	kunnostamiseen	liittyviä	luentoja	ja	työpajoja,	muun	

muassa	punamultatalkoot.	Hankkeen	tarinaosuuteen	kuului	paikallisten	tarinoiden	

kerääminen	ja	niiden	tallentaminen	helposti	hyödynnettävässä	tekstimuodossa.	Tarinoiden	

keräämistä	kokeiltiin	erilaisin	keinoin,	kuten	nettikyselyllä	ja	yhteisöllisissä	tarinailloissa	

sekä	perustettiin	suosituksi	tullut	facebook-ryhmä	Vääksyn	tarinat.	Paikallisia	pienyrityksiä	

koulutettiin	hyödyntämään	tarinallisuutta	toiminnassaan	ja	markkinoinnissaan.	Monet	

yrityksistä	toimivat	historiallisissa	rakennuksissa,	joihin	jo	itsessään	liittyy	tarinoita,	mutta	

myös	yrittäjän	oma	tarina	on	kertomisen	arvoinen.		

		Hankkeen	tärkeänä	antina	koettiin	eri	sektorien	välisen	yhteistyön	ja	verkostoitumisen	

kehittyminen.	Jatkohankkeena	Lahden	ammattikorkeakoulussa	alkoi	vuoden	2018	alussa	

virtuaalioppaan	kehittämishanke,	jossa	paikan	tarinoita	ja	kulttuuriympäristökohteita	

voidaan	tuoda	esille	nykyteknologian	keinoin.365	Kerätyistä	tarinoista	on	haluttu	koostaa	

myös	kyläkirja,	jonka	toteuttamiseksi	on	perustettu	työryhmä	Vanhan	Vääksyn	

Kehittämisyhdistyksen	alaisuuteen.366	Kirjahanke	sai	marraskuussa	2018	Alfred	Kordelinin	

säätiöltä	apurahan,	joka	mahdollisti	kirjan	toimitustyön	alkamisen.	

	

6.5 Huomioita	suhtautumisesta	kulttuuriympäristöön	

Viime	vuosien	varrella	paikallisten	näkemyksistä	on	kertynyt	melko	runsaasti	aineistoa	sen	

osalta,	mitä	asukkaat	ympäristössään	arvostavat	ja	miten	ympäristöä	tulisi	kehittää.	

Kulttuuriympäristöohjelman	päivitystyön	yhteydessä	havaittiin,	että	yksityiset	omistajat	

arvostivat	rakennuksiaan	poikkeuksetta.	Jopa	niillä,	joilla	ei	ollut	resursseja	kunnostustyöhön,	

oli	silti	yleensä	tahtotilaa	pyrkiä	edes	jotenkin	säilyttämään	rakennukset	mahdollisen	

seuraavan	sukupolven	kunnostettavaksi.	Ohjausryhmässä	oli	mukana	edellisen	

kulttuuriympäristöohjelman	laatinut	henkilö,	jonka	kanssa	saatettiin	vertailla	

																																																								
363	Niemi	et	al.	2017,	s.	150-157	
364	Asikkalan	kunta.	Kuntastrategia	2018-2021.	
365	http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Vaaksyn_kulttuuriymparisto_nostettiin_es(45820)	
366	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys.	Toimintakertomus	2017.		
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inventointikohteiden	omistajien	suhtautumista	ja	asenteita	vuoden	1997	tilanteeseen	ja	

havaita	niiden	muuttuneen	radikaalisti.	Toisaalta	kunnan	havaittiin	suhtautuvan	edelleen	

omistamiinsa	vanhoihin	rakennuksiin	lähinnä	rasitteina,	joiden	kunnostamiseen	ei	ole	

resursseja,	mutta	ei	myöskään	tahtotilaa.	Kulttuuriympäristöhankkeen	päättyessä	tehdyssä	

sidosryhmäkyselyssä	selvisi,	että	paikallisten	ymmärrys	kulttuuriympäristön	arvoja	kohtaan	

on	lisääntynyt	ja	ihmiset	ovat	jopa	otettuja	siitä,	että	lähiympäristön	arvoja	tuodaan	esille.	

Alueen	yrittäjille	kulttuuriympäristön	vetovoimaisuus	on	erittäin	tärkeää,	pienyrittäjyyden	

mahdollisuuksien	nähdään	linkittyvän	ympäristön	vetovoimaan	ja	päinvastoin.367		

		Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelmatyössä	kertyneen	aineiston	osalta	ilmenee	

asukkaiden	arvostavan	Vanhan	Vääksyn	miljöötä	ja	sen	kehittämistä	kulttuurihistorialliset	

arvot	huomioiden.368	Kokonaissuunnitelmassa	käytetyn	Silta-menetelmän	palautevaiheessa	

tavoitteena	oli,	että	kerätty	tieto	analysoidaan	ja	luodaan	yhteenveto,	jossa	kerrotaan	

minkälaisia	tuloksia	on	saatu,	miten	ne	ovat	vaikuttaneet	tapaukseen	ja	miten	asian	käsittely	

jatkuu.369	Yhteenvedon	valmistuttua	kunnan	silloinen	johto	vähätteli	lehtihaastattelussa	

tulosten	merkitystä	vedoten	siihen,	ettei	kyselyyn	vastannut	kuin	pieni	osa	yli	8000	

kuntalaisesta.370	Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelman	hyväksymisvaiheessa	keväällä	

2017	oli	juuri	käyty	kuntavaalit	ja	uusi	valtuusto	päätti	palauttaa	asian	valmisteluun.	371	

Käytännössä	näin	ei	tapahtunut,	vaan	marraskuussa	2018	kunnanhallitus	päätti	lopettaa	työn	

laatimisen.	Työn	ansioksi	on	katsottu	muun	muassa	kuntalaisten	aktivointi,	mutta	

suurimmaksi	ongelmaksi	oikeusvaikutteisen	aseman	puute.	Kaavoituksen	rajalliset	resurssit	

halutaan	ohjata	oikeusvaikutteiseen	kaavatyöhön.	372	

		Asikkalan	kuntastrategia	2018-2021373	laadittiin	laajasti	osallistaen.	Tällä	kertaakaan	

valtaosa	yli	8000	kuntalaisesta	ei	käytännössä	osallistunut	sen	laatimiseen,	mutta	

osallistamisen	nähtiin	onnistuneen.374	Kunnanvaltuuston	12.3.2018	hyväksymässä	

strategiassa	kanavan	ja	Vanhan	Vääksyn	kulttuuriympäristö	nostettiin	lähes	etusivulla	

ainutlaatuiseksi	Asikkalassa.	Kuntastrategiaan	tuli	myös	kirjaus:	Toteutamme	Vääksyn	

																																																								
367	Helsingin	yliopisto	HY+,	Lahden	ammattikorkeakoulu	oy	ja	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry	(2017)	
Kulttuuriympäristöstä	hyvinvointia	ja	liiketoimintaa	–hankkeen	loppuraportti.		
368	Asikkalan	kunta	(2016)	Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelma-kyselyn	yhteenveto.	
369	Asikkalan	kunta.	Silta-sivusto.		
370	Etelä-Suomen	Sanomat	20.5.2017	Asikkalassa	väännettiin	vuositolkulla	Vääksy-suunnitelmaa,	jonka	uusi	
valtuusto	voi	työntää	silppuriin	niin	halutessaan.	”Suurempiakin	tavoitteita	oli”.		
371	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	22.5.2017,	§	25			
372	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	26.11.2018,	§	241		
373	Asikkalan	kunta	(2018)	Asikkalan	strategia	2018-2021.		
374	Uusi	Suomi	16.3.2018.	Kuntastrategia,	jonka	teki	yli	1000	kuntalaista.	
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kulttuuriympäristöohjelmaa.375	Tämä	toteuttaa	myös	Suomen	kulttuuriympäristöstrategiaa,	

jonka	toimenpideohjelmaan	on	kirjattu:	Maakuntaliitot	ja	kunnat	sisällyttävät	

kulttuuriympäristönäkökulmia	strategioihin	ja	ohjelma-asiakirjoihin	parhaiten	lisäarvoa	

tuottavalla	tavalla	ja	kytkien	kulttuuriympäristönäkökulmat	myös	maankäyttöpolitiikkaan	sekä	

kuntien	elinkeino-,	elinvoima-	ja	hyvinvointipolitiikkaan.	376	Asikkalan	kuntastrategiassa	myös	

linjataan:	Toimimme	yhdessä.	Osallistamme	kuntalaiset	ja	paikalliset	toimijat	mukaan	kunnan	

kehittämiseen	ja	päätöksentekoon.377			

		Kulttuuriympäristöohjelman	toteuttamisen	kannalta	on	toistaiseksi	edetty	yksittäisessä	

asiassa,	kun	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	aloitteesta	erään	paikallisen	

muinaismuiston	hoidolle	on	haettu	ja	saatu	hoitolupa	Museovirastosta.378	Hoitoluvan	

hakuvaiheessa	hankkeen	aikana	syntynyt	yhteistyöverkosto	osoitti	toimivuutensa,	kun	

Liikenneviraston	ja	kunnan	mailla	sijaitsevan	muinaisjäännöksen	hoitotoimenpiteiden	

järjestämisestä	päästiin	oitis	yhteisymmärrykseen	eri	osapuolten	kesken.	Samalla	tavoin	

toimintamalli	sujuu	kitkatta	Norrlinin	puiston	hoidossa	yhdistyksen	ja	kunnan	

yhteistoimintana.	Vuosi	vuodelta	myös	yhdistyksen	järjestämissä	tapahtumissa	yhteistyö	

kunnan	kanssa	on	helpottunut.	Avoimet	ovet	ja	pihat	–tapahtumalle	kunta	myöntää	

tapahtumarahaa	sekä	osallistuu	muillakin	tavoin,	kuten	antamalla	omistamiaan	kiinteistöjä	

päivän	ajaksi	tapahtumatiloiksi	ja	avustamalla	liikennejärjestelyissä.	

		Valitettavasti	näyttää,	että	kulttuuriympäristöohjelman	toteutus	ja	osallistuminen	

kulttuuriperintökysymyksissä	kokee	myös	askelia	taaksepäin.	Haasteet	liittyvät	

kaavoitukseen	sekä	suojelurakennusten	purku-uhkaan.		Käytännön	toiminta	näyttäytyy	

ristiriitaisena	siihen	nähden,	mitä	kuntastrategiaan	on	kirjattu.	

	

6.6 Ristiriitaisia	tapauksia	

Nostan	tutkielmassani	esimerkkitapauksiksi	kaksi	kuntastrategian	hyväksymisen	jälkeen	

aloitettua	hanketta,	joissa	kulttuuriympäristön	vaalimisen	ja	uudisrakentamisen	tavoitteet	

ovat	ristiriidassa	keskenään:	Vääksyn	yhteiskoulun	ja	Telakkarannan	hankkeet.	Näistä	

tapauksista	on	keskusteltu	myös	haastattelujen	yhteydessä.	Molempien	kohtalo	jää	tämän	

tutkielman	valmistuessa	avoimeksi,	sillä	prosessit	ovat	kesken.	Siihenastiseen	

																																																								
375	Asikkalan	kunta.	Asikkalan	strategia	2018,	s.	9.	
376	Ympäristöministeriö	2015,	s.	7	
377	Asikkalan	kunta.	Asikkalan	strategia	2018,	s.	3.		
378	Etelä-Suomen	Sanomat	28.10.2018	Muinaisen	sillan	penkereet	raivataan	esiin	Vääksyssä	–	Museovirasto	
antoi	luvan	kehittämisyhdistykselle.		
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toimintatapojen	tarkasteluun	ne	antavat	kuitenkin	mahdollisuuden.		Kolmannessa	

esimerkkitapauksessa	palataan	edellä	mainittuun	vanhan	kansakoulun	tontin	kaavaan,	joka	

tuotiin	uudelleen	päättäjille	hyväksyttäväksi	keväällä	2019.379	Tämäkin	tapaus	tuo	osaltaan	

esille	vallitsevien	toimintatapojen	ja	kuntastrategiaan	kirjattujen	tavoitteiden	

ristiriitaisuuden.	

		Ensimmäinen	tapaus	koskee	Vääksyn	yhteiskoulua,	jonka	kunta	on	A-osaa	lukuun	ottamatta	

päättänyt	purkaa	ja	korvata	uudisrakennuksella.380	Useina	vuosikymmeninä	osissa	

rakennetun	koulun	A-osa	on	osayleiskaavassa	suojeltu	klassistinen	kivirakennus.	Vuonna	

1931	valmistunut	koulurakennus	itsessään,	mutta	myös	sen	kulttuurihistoria	on	komea.	

Yhteiskoulu	saatiin	aikoinaan	Vääksyyn	yhteisön	pitkällisten	ponnistelujen	ansiosta	ja	myös	

päärakennus	rakennutettiin	paikallisyhteisön	toimesta.	Rakennus	toimii	yhä	kouluna.381	

Teetetyn	kuntotarkastuksen	mukaan	muita	ongelmia	A-osassa	ei	juuri	ole	kuin	vääränlainen	

ilmanvaihto,	mutta	korjauskustannukset	on	arvioitu	hyvin	korkeiksi.	Koska	

korjaussuunnitelmaa	ei	ole	laadittu,	kustannusarvio	on	laskettu	maksimaalisen	95	%	

korjausasteen	perusteella,	jolloin	käytännössä	vain	rakennuksen	runko	jäisi	jäljelle.	

Kuntotarkastusraportissa	todetaan,	että	rakennussuojelu	edellyttää	korjaamista	sekä	

huomautetaan,	että	korjauksen	laajuus	selviää	vasta	korjaussuunnittelun	yhteydessä.382	

Päijät-Hämeen	maakuntamuseo	edellytti	lausunnossaan	kulttuurihistorialliset	arvot	

säilyttävän	kevyemmän,	todellisen	tarpeen	mukaisen	korjaustavan	selvittämistä.383		

		Rakennus	on	epäilemättä	yksi	Vääksyn	kulttuurihistoriallisesti	arvokkaimmista	kohteista,	

ehkä	siksi	valtuusto	epäröi	sen	purkamista	ja	päätti	sen	osalta	erikseen	"haetaan	A-osalle	

purkulupaa	ja	tarkastellaan	tilannetta	sen	jälkeen."	384	Kuntalaisille	kerrottiin	vielä	syksyllä	

tiedotustilaisuudessa,	että	A-osan	kohtalo	menee	näin	ollen	erikseen	valtuuston	käsittelyyn	ja	

vaihtoehdot	ovat	avoimina.385	Mutta	ennen	kuin	purkulupaa	oli	edes	haettu	ja	erikseen	

käsitelty,	rakennuksen	koulukäyttö	sinetöitiin	eri	kokousasiana	käytännössä	päättymään	

elinkaarimallilla	toteutettavan	uuden	koulun	myötä,	sillä	elinkaarimalli	ei	voi	sisältää	vanhan	

																																																								
379	Asikkalan	kunta.	Asikkalan	kunnanvaltuuston	pöytäkirja	15.4.2019,	§	9.		
380	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	4.6.2018,	§	25.	
381	Niemi	et	al.	2017,	s.	63.	
382	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	4.6.2018,	§	25,	liitteenä	VYK-kuntotutkimusten	
yhteenveto/Sweco	31.3.2017.	
383	Päijät-Hämeen	maakuntamuseon	lausunto	30.5.2018.	Vääksyn	yhteiskoulun	rakennushanke	ja	vanhimman	A-
osan	purkaminen.		
384	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	4.6.2018,	§25.	
385	Asikkalan	koulutyöryhmän	tiedotustilaisuus	29.10.2018.	
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rakennuksen	kunnostustöitä.386	A-osan	kunnostamiseen	ei	myöskään	ole	erikseen	budjetoitu	

rahaa,	eikä	maakuntamuseon	edellyttämää	vaihtoehtoisen	korjaustavan	selvitystä	tai	

muutakaan	tarkempaa	korjaussuunnitelmaa	ole	teetetty.	Koulukäytön	poistaminen	

koulualueella	sijaitsevalta	rakennukselta	ei	ennusta	hyvää,	sillä	minkä	tahansa	rakennuksen	

säilymisen	ensisijainen	edellytys	on	järkevä	käyttötarkoitus.	Prosessia	kummasteltiin	

kuntalaisille	järjestetyn	tiedotustilaisuuden	jälkeen	paikallislehdessä	Vanhan	Vääksyn	

Kehittämisyhdistyksen	puolesta	kirjoitetussa	mielipidekirjoituksessa,387	jonka	laatimiseen	

itsekin	osallistuin.		

		Asikkalan	kunta	kuulutti	tammikuussa	2019	hakevansa	koulun	suojellulle	A-osalle	

purkulupaa.388	Maakuntamuseo	katsoi	lausunnossaan,	etteivät	purkamisen	edellytykset	

täyty.389	Myös	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	jätti	purkulupahakemuksesta	

muistutuksen.390	Vaikka	purkuluvan	hakemisesta	oli	virallisesti	kuulutettu	jo	tammikuussa,	

vasta	maaliskuun	2019	lopussa	Asikkalan	tekninen	lautakunta	teki	päätöksen,	että	

purkulupaa	voidaan	hakea.	Vastoin	esittelijän	esitystä	lautakunta	ei	kuitenkaan	tehnyt	vielä	

päätöstä	A-osan	purkamisesta.391	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	jätti	lautakunnan	

päätöksestä	oikaisuvaatimuksen.	Yhdistyksen	mielestä	purkulupaa	ei	tulisi	edes	hakea,	sillä	

lähtökohtana	tulisi	olla	suojellun	rakennuksen	säilyttäminen	ja	korjaussuunnitelman	

laatiminen,	sillä	edes	selvityksiä	todellisesta	korjaustarpeesta	ja	kustannuksista	ei	ole	tehty.		

		Suojelukysymys	ei	ole	ollut	kouluhankkeessa	ainoa	ristiriitoja	aiheuttava	tekijä,	vaan	

prosessin	valmistelu	on	muiltakin	osin	kuin	purkuluvan	hakemiskiemuroissa	näyttäytynyt	

heikkona.	Myös	maakuntalehden	toimittaja	nosti	lehdessä	esille	hankkeen	vastuuttoman	

valmistelun.392	Jälkikäteen	on	paljastunut	asioita,	joita	ei	päätöksentekotilanteessa	kerrottu	

päättäjille,	mikä	on	herättänyt	kritiikkiä	myös	valtuutettujen	keskuudessa.393	Tätä	kritiikkiä	

on	kiirehtinyt	vaimentamaan	kunnanhallituksen	puheenjohtaja,	joka	

mielipidekirjoituksessaan	paikallislehdessä	harmittelee	asioista	keskustelua	julkisuudessa,	
																																																								
386	Asikkalan	koulutyöryhmän	tiedotustilaisuus	29.10.2018.	
387	Päijät-Häme	–lehti,	7.11.2018,	mielipidekirjoitus	Vääksyn	yhteiskoulun	rakennushankkeesta.	Vanhan	
Vääksyn	Kehittämisyhdistyksen	puolesta	Sari	Kolsi	ja	Reetta	Nousiainen.	S.	5.	
388Yle	4.12.2018	Vääksyn	yhteiskoulun	A-osan	purkulupahakemus	pian	käsittelyyn.	Luvan	myöntää	kunnan	
rakennustarkastaja.		
389	Päijät-Hämeen	Maakuntamuseon	lausunto	18.1.2019.	Vääksyn	yhteiskoulun	A-osan	purkamislupa.		
390	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry	21.1.2019.	Muistutus	Vääksyn	yhteiskoulun	purkulupahakemuksesta.		
391	Asikkalan	kunta.	Teknisen	lautakunnan	pöytäkirja	26.3.2019,	§	26.	Esitysteksti	kuului:	”Tekninen	lautakunta	
päättää,	että	A-osa	puretaan	ja	antaa	tekniselle	johtajalle	oikeuden	purkuluvan	hakemiseen.”	Lautakunnan	
jäsenen	esityksestä	hyväksytyksi	tuli	päätös:	”Päätös	purkamisesta	siirretään	tulevaisuuteen,	mutta	voidaan	
kuitenkin	hakea	purkulupaa.”	
392	Etelä-Suomen	Sanomat	15.11.2018	Jättikoulun	rakentaminen	Vääksyyn	on	vastuutonta.	
393	Mm.	Etelä-Suomen	Sanomat	2.12.2018	Lukijalta:	Asikkalan	valtuuston	edellytettiin	tekevän	koulupäätös	
pussi	päässä.	Juha	Tapiola,	varatuomari,	kunnanvaltuutettu,	kansanedustajaehdokas,	vihr.		
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sillä	valtuustoseminaareissa	käsitellyt	asiat	tulisi	hänen	mielestään	pitää	

luottamuksellisina.394	Kuitenkin	jo	vuonna	2016	Asikkalassa	on	tehty	päätös	

valtuustoseminaarien	järjestämisestä	julkisina	”sillä	tämä	lisäisi	päätöksenteon	avoimuutta	ja	

toivottavasti	aktivoisi	kuntalaisia	osallistumaan	ja	ottamaan	kantaa	itseään	koskevissa	

asioissa”.	Kunnanhallituksen	nykyinen	puheenjohtaja	toimi	vuonna	2016	Asikkalan	

kunnanjohtajana,	joten	hänen	olisi	voinut	olettaa	tienneen	linjauksesta.	Päätös	tuotiin	edellä	

mainitun	lehtikirjoittelun	jälkeen	erikseen	tiedoksiantoasiana	myös	nykyisen	valtuuston	

tietoon.395	Tämän	tutkielman	valmistuessa	Vääksyn	yhteiskoulun	purkuluvan	hakemisen	

lopputulos	jää	avoimeksi.	Viranhaltijapäätöksen	purkuluvan	myöntämisestä	tai	hylkäämisestä	

tekee	kunnan	rakennustarkastaja.	

		Toinen	ajankohtainen	ristiriitaa	herättävä	esimerkki	on	jo	aikaisemmin	mainittu	

Telakkaranta,	jonka	osalta	kunnanhallitus	teki	ilman	edeltävää	julkista	keskustelua	päätöksen	

edistää	kerrostalokaavaa.	Kunnanhallitus	ei	tehnyt	tätä	päätöstään	edes	etukäteen	

valmisteltuna	kokousasiana,	vaan	kohdassa	”Muut	asiat”.396	Vanhan	Vääksyn	

Kehittämisyhdistys	otti	kantaa	heti	osallistumis-	ja	arviointisuunnitelmaan	esittäen	kaavan	

lähtökohdaksi	avoimuutta	eri	vaihtoehdoille,	joissa	huomioitaisiin	luonto-	ja	kulttuuriarvoista	

jatkossa	teetettävät	selvitykset.	Osallistuin	tämän	osallistumis-	ja	arviointisuunnitelmasta	

annettavan	mielipiteen	laatimiseen.	Kunnanhallitus	käsitteli	mielipiteen	erikseen	todeten	

ainoastaan,	että	vaihtoehtoja	on	pohdittu	poliittisella	tasolla	ja	päädytty	viemään	kaavaa	

kerrostalovaihtoehdon	mukaan.397	Avointa	ja	erilaisia	vaihtoehtoja	punnitsevaa	julkista	

keskustelua	asiasta	ei	syystä	tai	toisesta	haluttu	käydä,	vaan	tehdä	linjaus	poliittisten	

päättäjien	keskuudessa,	vaikka	epäilemättä	sen	tiedettiin	herättävän	ristiriitoja	alueen	

luonto-	ja	kulttuuriarvojen	takia.	Vaihtoehtoisia	maankäyttöluonnoksia	oli	teetetty,	mutta	ne	

tulivat	nähtäville	vasta	kaavaluonnosvaiheessa,	joka	on	siis	laadittu	kunnanhallituksen	

päättämän	kerrostalovaihtoehdon	pohjalta.	Kunta	järjesti	kaavaluonnosvaiheessa	

yleisötilaisuuden,	johon	itsekin	osallistuin.	Kaavaluonnosta	esitelleet	kaavoittajat	kehottivat	

useissa	kysymyksissä	kääntymään	päättäjien	puoleen,	sillä	kaavaluonnos	on	laadittu	

kunnanhallituksen	asettaman	tavoitteen	pohjalta.	Kysymykset	jäivät	tuolloin	vastauksetta,	

sillä	tilaisuuteen	oli	saapunut	vain	yksi	valtuutettu.398	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	on	

																																																								
394	Päijät-Häme	5.12.2018	Mielipide:	Vääksyn	yhteiskoulun	kustannuksista.	Juri	Nieminen,	Asikkalan	
kunnanhallituksen	ja	koulutyöryhmän	puheenjohtaja.	
395	Asikkalan	kunnanvaltuuston	kokous	10.12.2018,	pykälä	65.		
396	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	15.1.2018,	pykälä	11.		
397	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	11.6.2018,	pykälä	129.	
398	Asikkalan	kunnan	yleisötilaisuus	Telakkarannan	asemakaavasta	13.12.2018.	Tekijän	muistiinpanot.	
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jättänyt	kaavaluonnoksesta	mielipiteen.399	Tämän	tutkielman	valmistuessa	asiaa	ei	ole	

pöytäkirjojen	perusteella	vielä	käsitelty	kaavoitusjaostossa	tai	kunnanhallituksessa	edelleen.		

		Kolmantena	tapausesimerkkinä	tutkielman	teon	loppumetreillä	nousi	jälleen	esille	vanhan	

kansakoulun	tontin	vuonna	2016	valmisteltavaksi	palautettu	kaava.	Se	tuotiin	keväällä	2019	

uudelleen	päättäjille	hyväksyttäväksi	ilman	muutoksia,	sillä	lakkautetussa	maankäytön	

kokonaissuunnitelmassa	ei	kaavoittajan	mukaan	noussut	esille	asioita,	joita	kaavassa	olisi	

tarpeellista	muuttaa.400	Kaava	oli	ennen	valtuuston	käsittelyä	kaavoitusjaoston	ja	

kunnanhallituksen	käsiteltävänä.	Olin	tuolloin	yhteydessä	useisiin	valtuutettuihin	sekä	

kaavoittajaan	ja	kunnanjohtajaan,	nostaakseni	esiin	myös	kulttuuriympäristöohjelman	sekä	

sen	yhteydessä	tästäkin	kaavasta	käydyn	keskustelun	ja	ohjelmaan	kirjatut	tavoitteet.	Vanha	

kansakoulu	sijaitsee	taajaman	keskusraitin	Kanavatien	varrella.	Lehmus-	ja	vaahterarivistöjen	

reunustama	Kanavatie	yhdistää	Vääksyn	vanhan	ja	uuden	keskustan	ja	tien	varren	matalat	

rakennukset	kertovat	tarinaa	Vääksyn	kehittymisestä	vuosikymmenten	ajalta.401	

Kulttuuriympäristöohjelman	toimenpiteisiin	on	kirjattu	Kanavatien	kokonaissuunnitelman	

laatiminen,	jossa	olisi	tarpeen	ratkaista	täydennysrakentamisen	sopiva	mittakaava.402	

Hyväksyttäväksi	palautetussa	kaavassa	vanhan	kansakoulun	tontti	on	jaettu	kahteen	osaan,	

joista	tällä	hetkellä	tyhjillään	olevaan	osaan	on	kaavoitettu	5-kerroksinen	kerrostalo.	

Kanavatien	olemassa	oleva	rakennuskanta	on	korkeintaan	3-kerroksista.	Kaavasta	annetuissa	

muistutuksissa	Maakuntamuseo,	Ely-keskus	sekä	myös	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	

ja	monet	muut	osalliset	ovat	peräänkuuluttaneet	uudisrakennuksen	sovittamista	Kanavatien	

olemassa	olevan	rakennuskannan	mittakaavaan.403	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaa	ei	

yhteydenotoistani	huolimatta	kuitenkaan	tuoreena	selvityksenä	huomioitu	kaavan	tullessa	

uudelleen	hyväksyttäväksi,	vaan	kaavaselostuksessa	viitataan	ainoastaan	sitä	aikaisempiin	

selvityksiin.404	Kaavasta	ei	ole	koko	pitkän	valmisteluprosessin	aikana	järjestetty	yhtään	

yleisötilaisuutta,	jossa	kaavasta	olisi	voitu	käydä	vuorovaikutteista	keskustelua.	Myöskään	

vaihtoehtoisia	maankäytön	ratkaisuja	ei	ole	esitetty.	Valtuustossa	tehtiin	esitys	kaavan	

palauttamisesta	edelleen	valmisteluun,	sekä	keskusteltiin	lopulta	myös	kerroskorkeuksista	

yhden	valtuutetun	esittäessä	paikalle	kuusikerroksista	rakentamista	ja	toisen	

kolmikerroksista.	Kaavoittaja	totesi	valtuustolle,	ettei	kolmekerroksisia	kerrostaloja	nykyään	

																																																								
399	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	ry.	7.1.2019.	Mielipide	Telakkarannan	kaavaluonnoksesta.		
400	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	kokous	15.4.2019.	Tallenne	saatavilla,	kohta	1.12.25	
401	Niemi	et	al.	2017,	s.	75	
402	Niemi	et	al.	2017,	s.	152	
403	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	15.4.2019,	§	9.	Liiteaineistoina	muistutukset	vastineineen.	
404	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	15.4.2019,	§	9.	Kaavaselostus	liiteaineistona.	
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rakenneta.405	Valtuuston	käymän	keskustelun	valossa406	vuorovaikutteisille	

keskustelutilaisuuksille	olisi	tarvetta	kaavoitusprosessin	aikana	myös	päättäjille	itselleen.	

Kaavan	tullessa	hyväksyttäväksi	muutosten	tekeminen	kaavaan	kesken	valtuuston	kokouksen	

alkaa	olla	myöhäistä.	Äänestysten	lopputuloksena	kaava	hyväksyttiin	valtuustossa,	kahden	

valtuutetun	jättäessä	siitä	eriävät	mielipiteet.407	Kansalaistoimijoille	päätös	tarkoittaa	jälleen	

kerran	oman	aikansa	käyttämistä	muutoksenhakuun,	kun	se	olisi	haluttu	käyttää	rakentavaan	

toimintaan.	

	

6.7 Vääksyn	kulttuuriympäristötyö	valtakunnallisiin	strategioihin	suhteutettuna		

Kansalaisyhteiskunnan	tekemällä	kulttuuriympäristötyöllä	on	Suomessa	vahva	selkänoja	

muun	muassa	valtakunnallisen	kulttuuriympäristöstrategian	ja	lainsäädännön	valossa.	

Vääksyssä	yhteisön	proaktiivinen	toiminta,	kulttuuriympäristöohjelman	laatiminen	ja	sen	

toteuttamisen	kirjaaminen	uuteen	kuntastrategiaan	on	antanut	kansalaistoimijoille	lupauksen	

odottaa,	että	sen	viitoittamaa	tietä	lähdettäisiin	ainakin	suurin	piirtein	kulkemaan.			

		Valtakunnallisen	kulttuuriympäristöstrategian	toimenpideohjelmassa	yhdeksi	tavoitteeksi	

on	asetettu:	Kulttuuriympäristön	parissa	toimivat	yhdistykset	ovat	aktiivisia,	välittävät	

kulttuuriympäristötietoa	ja	sitä	kautta	vahvistavat	kulttuuriympäristön	arvostusta.408		

Tavoitteelle	ei	ole	asetettu	konkretisoivia	toimenpiteitä,	mutta	kuten	Kotiseutuliitossa	

teetetty	selvitys409	toteaa,	on	aktiivisuus	jo	nyt	merkittävää,	niin	myös	Vanhassa	Vääksyssä.	

Tavoitteissa	mainitaan	myös	EU-rahoituksen	mahdollisuudet	kulttuuriympäristöjen	

kehittämisessä.	Vääksyssä	onkin	onnistuneesti	käytetty	tätä	rahoitusmahdollisuutta.	

Hankkeet	ovat	olleet	lähtöisin	Vanhan	Vääksyn	kehittämisyhdistyksestä,	joka	on	

verkostoitunut	alueen	oppilaitosten	ja	kunnan	kanssa.	Hanke-	ja	vapaaehtoistyö	on	

toteuttanut	Suomen	kulttuuriympäristöstrategian	toimenpideohjelmaa,	johon	on	kirjattu	

hyödynnetään	alueen	ja	paikkakunnan	kulttuuriympäristön	vahvuuksia	hyvinvointia	ja	

näkyvyyttä	edistävänä	tekijänä.	Kulttuuriympäristöstä	luodaan	brändejä.410	Yhdistys	on	–	

joskin	pienin	resurssein	–	pyrkinyt	luomaan	Vanha	Vääksy	-brändiä	pääosin	tapahtumien,	

tekemisen	ja	tiedottamisen	kautta,	sillä	maksettuun	markkinointiin	ei	ole	ollut	juuri	varoja.	

																																																								
405	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	15.4.2019,	§	9.	
406	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	kokous	15.4.2019.	Tallenne	saatavilla.	Kohta	1.10	–	1.58	min.	
407	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	pöytäkirja	15.4.2019,	§	9.	
408	Ympäristöministeriö	2015,	s.	9	
409Hirvonen	&	Lohtander	2017	
410	Ympäristöministeriö	2015,	s.	7	



	 	
	

75	

Nykyisin	Vanha	Vääksy	on	jo	paikallisesti	hyvin	tunnettu	käsite,	jonka	Asikkalan	kuntakin	on	

matkailumarkkinoinnissaan	ottanut	käyttöön	yhdistyksen	teettämää	Vanha	Vääksy	–logoa	

myöten.	

		Suomen	kulttuuriympäristöstrategiassa	ei	tietenkään	oleteta	kansalaisyhteiskunnan	yksin	

huolehtivan	kulttuuriympäristöstä,	vaan	strategian	tavoitetiloihin	on	kirjattu:	Julkishallinto	

kantaa	vastuunsa	kulttuuriympäristön	hoidon	ja	suojelun	resursseista.411		Alueellisen	ja	

paikallistason	tavoitteet	kulminoituvat	maankäyttöön:	Kulttuuriympäristöt	ovat	maakuntien	

ja	kuntien	voimavara	ja	vetovoimatekijä,	mikä	näkyy	maankäytön	suunnittelussa	ja	

päätöksenteossa.	Kaavoitusprosessit	sekä	kaavojen	sisällöt	tukevat	kulttuuriympäristön	

alueellisiin	lähtökohtiin	perustuvaa	ja	kestävää	hyödyntämistä.412	Olemassa	olevan	

julkisomisteisen	rakennetun	ympäristön	hoidossa	tavoitellaan	seuraavaa:	

Kulttuurihistoriallisesti	arvokkaita,	valtion	ja	kuntien	omistamia	rakennuksia,	

kulttuurimaisemia	ja	arkeologista	kulttuuriperintöä	vaalitaan	ja	hoidetaan	niin,	että	ne	

välittävät	tietoa	vastuullisesta	ja	suunnitelmallisesta	omistajuudesta.413	

Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelman	päivitystyön	aikana	havaittiin,	että	paikalliset	yksityiset	

kiinteistönomistajat	valtaosin	pitävät	rakennusperintöä	arvossaan	ja	kunnossa,	mutta	kunnan	

toiminnassa	toimenpideohjelmaa	konkretisoivat	toimenpiteet	ja	vastuun	kantaminen	eivät	

käytännössä	näy.	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaan	kirjattiin	tavoite	kunnan	omistamien	

kulttuurihistoriallisten	rakennusten	esimerkillisestä	ja	suunnitelmallisesta	

kunnossapidosta,414	mutta	tavoitetta	kohti	ei	päästä	esittämällä	paikkakunnan	suojeltuja	

merkkirakennuksia,	kuten	Vääksyn	yhteiskoulu	on,	purettaviksi.			

		Kuten	muualla	maassa,415	myös	Vääksyssä	haasteet	kulttuuriympäristöstrategian	

tavoitteiden	saavuttamisessa	kulminoituvat	maankäyttöön	ja	kaavoitukseen	alueilla,	joihin	

liittyy	kulttuuri-	tai	luontoarvoja.	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaan	kirjatut	hyvät	aikeet	

arvojen	huomioimisesta	ja	vaihtoehtojen	avoimesta	tarkastelusta416	on	toistuvasti	sivuutettu.	

Kunnanhallituksen	yksin	valitsema	Telakkarannan	maankäyttöluonnos	edustaa	

rakennustehokkuuden	maksimoivaa	ratkaisua,	jossa	suojeltu	telakkatupa	jää	yhden	

kerrostaloista	alle	ja	ympäristön	muutkin	arvokkaat	ominaispiirteet	menetetään.	Vanhan	

kansakoulun	tontin	kaavoitusprosessissa	osallistumispyrkimykset	näyttäytyvät	hukkaan	

																																																								
411	Ympäristöministeriö	2015,	s.	5.		
412	Ympäristöministeriö	2015,	s.	6	
413	Ympäristöministeriö	2015,	s.	9	
414	Niemi	et	al.	2017,	s.	152	
415	Vrt.	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	28.	
416	Niemi	et	al.	2017.	s.	152	
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heitetyltä	vaivannäöltä.	Kansalaisen	näkökulmasta	ollaan	palaamassa	aimo	harppaus	

taaksepäin	aikaan,	jolloin	reaktiivinen	kulttuuriympäristön	puolustaminen	oli	ainoa	

vaihtoehto.	Näin	siis	asiat	näyttäytyvät	kansalaistoimijalle,	mutta	miten	muut	toimijat	asiat	

näkevät?	Siitä	otetaan	selvää	tutkielman	seuraavassa	luvussa.	

7 Tapaustutkimuksen	moniääniset	näkökulmat	
	

Tutkimuskysymykseni	on,	mitä	paikallistasolla	käytännössä	tapahtuu	kansalaisten	pyrkiessä	

osallistumaan	paikallisten	kulttuuriympäristöjen	kehittämiseen	ja	siihen	liittyvään	

päätöksentekoon.	Vanha	Vääksy	tapaustutkimukseni	kohteena	tarjoaa	monimuotoisen	

esimerkin	paikallisyhteisön	tekemästä	kulttuuriympäristötyöstä.	Yhteisön	työn	lähtökohtana	

olleet	toimintatavat	ovat	pohjautuneet	suurelta	osin	siihen,	miten	kansalaisia	on	

valtakunnalliselta	taholta	kannustettu	toimimaan	ympäristönsä	eteen,	mikä	taas	juontaa	

juurensa	aihetta	koskeviin	tutkimuksiin	ja	teorioihin.	Yhteisön	työ	törmää	kuitenkin	moniin	

kipukohtiin,	kuten	monissa	tutkimuksissa	on	aiemminkin	havaittu.417	Kansalaistoimijana	

Vanhassa	Vääksyssä	olen	henkilökohtaisesti	havainnut	haasteellisuuden	käytännössä.	Vaikka	

kansalaiset	toimivat	niin	sanottujen	suositusten	ja	lainsäädännön	tarjoamien	

mahdollisuuksien	mukaan,	ideaaliseen	tai	oletettuun	tulokselliseen	yhteiskehittämisen	

suuntaan	on	haastavaa	päästä.	Tutkielmassani	haluan	selvittää,	miten	muut	toimijat	asian	

kokevat	ja	miten	kansalaisten	osallistumiseen	suhtaudutaan.	Tarkoituksena	on	antaa	ääni	

myös	viranomaisten	ja	päättäjien	näkökulmille.	Tapaustutkimuksen	empiiristä	aineistoa	on	

kerätty	edellisessä	luvussa	mainittujen	asiakirjojen	ja	osallistuvan	havainnoinnin	ohella	

pääosin	haastattelemalla.		

	

7.1 Haastattelujen	toteutus	

	

Tutkielman	tavoitteena	on	tarkastella	asioita	myös	muista	kuin	kansalaistoimijan	

näkökulmasta	ja	ymmärtää	asioiden	taustalla	vaikuttavia	seikkoja	ja	niiden	kytkeytymistä	

toisiinsa	laajemmin,	joten	haastateltaviksi	on	valittu	eri	toimijatahojen	edustajia:	

asiantuntijaviranomaisia,	kunnan	viranhaltijoita,	kuntapäättäjiä	sekä	aktiivisia	

																																																								
417	mm.	Kisic	2018,	Karhunen	2014,	eri	selvitykset	lakien	toimivuudesta	
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kansalaistoimijoita.	Haastatteluja	on	tehty	yhteensä	yhdeksän.418	Muista	ryhmistä	on	

haastateltu	kahta	edustajaa,	viranhaltijoista	kolmea.	Asiantuntijaviranomaisia	ei	

kulttuuriympäristösektorilla	ole	montaa	Päijät-Hämeessä.	Päättäjien	ja	kansalaisten	

näkemyksiä	on	tullut	esille	myös	muun	aineiston	kautta,	kuten	kuntalaistilaisuuksissa	ja	

valtuuston	kokouksissa,	kun	taas	viranhaltijoilta	koin	tarpeelliseksi	saada	useamman	

näkemyksen	siitäkin	syystä,	että	viranhaltijoiden	vastuualueet	kohdistuvat	tietyille	

sektoreille.	Haastateltavien	valintaperusteena	oli	tavoite	saada	näkyviin	mahdollisimman	

erilaisia	näkökulmia.	Kulttuuriympäristöasiat	eivät	sijoitu	vain	tietylle	sektorille	vaan	niiden	

huomioiminen	koskettaa	poikkihallinnollisesti	lähes	kaikkia	kunnan	toimialoja.	Olen	ollut	

mukana	paikallisessa	toiminnassa,	joten	tiedän	jollain	tasolla	toimijat.	Koska	otos	on	pieni,	

pyrin	sen	rajoissa	mahdollisimman	monimuotoiseen	haastateltavien	joukkoon	ja	

tavoittamaan	myös	sellaisia,	joiden	ääni	ei	ehkä	ole	aiemmin	korviini	kantautunut.	

Haastattelupyynnöt	lähetin	sähköpostitse	ja	mainitsin	tässä	yhteydessä	käsitteleväni	

keräämääni	aineistoa	vastaajien	anonymiteetin	huomioiden.	Ainoastaan	yksi	kieltäytyi	

haastattelusta.		

		Haastatteluiden	ulkopuolelle	jää	sellaisen	asukkaan	ääni,	joka	ei	kovin	aktiivisesti	osallistu	

toiminnan	suunnitteluun	ja	toteutukseen,	vaikka	sinänsä	saattaa	osallistua	

kulttuuriympäristön	kehittymiseen	vaikkapa	omaa	kiinteistöään	hoitamalla	tai	ottamalla	osaa	

esimerkiksi	yhteisiin	talkoisiin.	Tämä	ääni	tulee	kuitenkin	esille	muun	muassa	maankäytön	

kokonaissuunnitelman	ja	kulttuuriympäristöohjelman	laatimisessa	kerätyistä	aineistoista.				

		Haastatteluihin	pyrin	valmistautumaan	kuuntelevalla,	avoimella	ja	uteliaalla	mielellä,	

valmiina	arvostamaan	toisen	näkemyksiä	tietoisena	siitä,	että	arvioimme	ja	katsomme	

joitakin	asioita	eri	näkökulmista	ja	lähtökohdista.	Vetovoimaisen	kulttuuriympäristön	

vaalimisen	tärkeyttä	painottavana	kansalaistoimijana	tiedostan	ajattelevani	esimerkiksi	

aluekehittämistä	eri	näkökulmasta	kuin	kunnan	taloudellista	etua	ajatteleva	päättäjä	tai	

virkamies.	Lähtökohdat	saattavat	olla	lähes	päinvastaiset.	Tavoittelin	kurkistaa	toisen	

ajattelutavan	sisälle,	mutta	en	myötäilemällä,	vaan	kysymällä,	puolustamatta	sen	enempää	

omaa	näkökulmaani,	mutta	tuomalla	sen	mukaan	keskusteluun.	Uteliaisuuteni	kohdistuu	

siihen,	missä	ajattelumme	eroavat	ja	miten	haastateltavat	argumentoivat	näkökantojaan.		

																																																								
418	Haastattelut	tehtiin	aikavälillä	15.9.	–	2.11.2018.	
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		Haastattelumenetelmänä	käytin	puolistrukturoitua	teemahaastattelua,	jossa	haastattelujen	

edetessä	kysymyspatteristo	polveilee,	laajentuu	tai	myös	supistuu	keskustelun	etenemisestä	

riippuen.	419	Haastattelukysymykset	teemoittelin	seuraavien	otsikoiden	alle:		

- Käsite,	toimijakenttä	ja	arvot	

- Yhteistoiminta	

- Paikallisyhteisön	osallistuminen	päätöksentekoon	

- Osallistuminen	erityisesti	kaavoitusprosesseissa	

- Ristiriidat	kulttuuriympäristössä	

- Aluekehitys,	kulttuuriympäristö	vetovoimatekijänä	

	

Haastattelurunko	kokonaisuudessaan	on	liitteenä	1.	Osa	kysymyksistä	on	apukysymyksiä,	eri	

tavoin	muotoiltuja	tapoja	kysyä	samaa	asiaa.	Osa	kysymyksistä	taas	ei	kosketa	kaikkia	

haastateltavia,420	mutta	jokaista	teemaa	on	käsitelty	kaikkien	haastateltavien	kanssa.	

Keskustelun	myötä	olen	kysynyt	myös	tarkentavia	tai	mahdollisia	muita	kysymyksiä,	jotka	

ovat	tulleet	eteen	keskustelun	etenemisen	kautta.	Tämä	kaikki	on	teemahaastattelulle	

ominaista.421		

		Haastattelukysymykset	muodostin	kirjoitettuani	ensin	auki	tutkielman	teoreettista	

viitekehystä	sekä	valtakunnallisia	selvityksiä	ja	lainsäädäntöä.	Teemojen	alle	syntyi	

kysymyksiä	myös	sen	pohjalta,	millaiset	kysymykset	minua	ovat	askarruttaneet	aiheen	

parissa	kohtaamissani	tilanteissa	ja	mihin	kaipaisin	eri	toimijoiden	näkökulmista	vastauksia.		

		Haastattelut	nauhoitin,	ja	litteroin	ne	jälkikäteen.	Litteroituihin	haastatteluihin	haastatellut	

on	merkitty	anonyymeiksi	”asiantuntija	A”,	”kansalaistoimija	B”	jne.	Toimijoiden	perusjoukko	

muiden	haastateltujen,	paitsi	asiantuntijaviranomaisten,	ryhmissä	on	sen	verran	suuri,	ettei	

haastatelluiksi	valikoituneita	voi	päätellä.	Lähtökohtana	on	haastatellun	anonymiteetin	

säilyttäminen,	joskaan	täysin	ei	voi	taata,	etteikö	joku	lähipiirin	henkilö	voisi	tunnistaa	jotakin	

yksittäisen	vastaajan	näkemystä.	Asiantuntijaviranomaisten	anonymiteettia	ei	voi	taata,	sillä	

heitä	on	Päijät-Hämeessä	vain	muutamia.	Tämän	haastatellut	asiantuntijaviranomaiset	

hyväksyivät.	

		Koska	haastateltavat	puhuvat	omasta	positiostaan	käsin	ja	käyttävät	runsaasti	omakohtaisia	

esimerkkejä,	he	ovat	paikoin	tunnistettavissa	litteroidusta	aineistosta.	Litteroitua	aineistoa	ei	

ole	anonymisoitu	poistamalla	tai	muokkaamalla	tällaisia	kohtia,	mikä	osaltaan	myös	
																																																								
419	Eskola,	J.,	Lätti,	J.	&	Vastamäki,	J	(2018)	Teemahaastattelu:	lyhyt	selviytymisopas.	S.	29-30	
420	Eskola	et	al.	2018,	s.	41	
421	Eskola	et	al.	2018.	S	30	
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vaikuttaisi	tapaustutkimuksen	analysointiin.	Tutkimuseettisistä	syistä	aineistoa	ei	siksi	

luovuteta	edelleen,	vaan	säilytän	haastattelut	tutkielman	tausta-aineistossa	salasanan	takana.	

Haastateltavilta	on	kirjallinen	lupa	tällaiseen	haastatteluaineiston	ja	henkilötietojen	

käsittelyyn.		

		Haastatteluissa	tavoitteenani	oli	päästä	vuorovaikutteiseen	keskusteluyhteyteen	

haastateltavan	kanssa	ja	välttää	sellaista	tilannetta,	jossa	vain	haastattelijana	kysyisin	ja	

kirjaisin	toisen	vastaukset	ylös.422	Valtaosassa	haastatteluista	keskusteluista	muodostuikin	

avoimen	pohtivaisia	ja	vuorovaikutteisia.		

Tällaisia	keskusteluja	tarvittaisiin	enemmän.423	

	

Muutama	haastattelu	jäi	muodollisemmaksi	ja	vastaukset	enemmän	virallisen	oloisiksi.		

Suurinta	osaa	haastateltavista	en	tuntenut	entuudestaan,	joskin	ehkä	tiesimme	toisemme.	

Tällöin	toin	oman	positioni	kansalaisaktiivina	esille,	useimmille	se	oli	ennestään	jollakin	tapaa	

tiedossa.	Pohdin	myös,	vaikuttaako	positioni	saamiini	vastauksiin,	pyritäänkö	esimerkiksi	

antamaan	omasta	tahtotilasta	jollain	lailla	parempi	kuva.	Haastatellut	kuitenkin	toivat	

näkemyksiään	avoimesti	esiin,	myös	niitä	jotka	potentiaalisesti	olisivat	ehkä	omieni	vastaisia,	

enkä	havainnut	haastatteluissa	kenenkään	pyrkineen	varsinaisesti	saman	mielisyyteen	

kanssani	tai	vastaamaan	”oikein”.		

		Jos	esille	nousi	tapauksia,	joista	havaitsin	haastateltavalla	olevan	jostakin	tapahtumien	

kulusta	erilaisen	näkemyksen	kuin	itse	olin	kokenut,	kerroin	myös	oman	näkökantani	asiaan,	

tai	esitin	muita	mahdollisia	näkökulmia,	joista	keskustelimme.	Tällaisissa	tilanteissa	tilanteet	

monesti	avautuivat	tavalla,	jota	ei	puolin	ja	toisin	pelkästä	omasta	positioista	käsin	voi	nähdä.		

	

(Minä:)	Mut	just	tää,	et	se	on	hassua,	et	miten	minä	kansalaisena	olen	nähnyt,	ja	
miten	sä	olet	tän	kokenut,	niin	meillä	on	ihan	päinvastaiset	näkemykset	miten	
tää	on	mennyt.		
	
Joo,	mut	mun	mielestä	täs	tulee	just	se	hyvä	klikki.	Mut	sit	täs	tulee	mun	mielestä	
sekin,	että	silloin	mun	mielestä	kuntaorganisaatio	ei	toimi,	jos	on	selkeesti	sovittu	
pelisäännöt	--	sitten	meillä	X	toimii	täysin	toisella	lailla.	Saatikka	sitten,	sitähän	
minä	en	tiedä	mitä	X	ja	Y	on	mahdollisesti	sopinu	keskenään.424		

	
Osaa	haastattelumateriaalista	en	haastateltavien	anonymiteetin	turvatakseni	voi	julkistaa,	

mutta	niidenkin	keskusteluiden	käyminen	on	vaikuttanut	analyysiini.		Monesti	keskustelu	
																																																								
422	Eskola	et	al	2018,	s.	28,	42.		”Teemahaastattelun	tavoitteena	on	olla	keskustelu.”		
423	Viranhaltija	B	
424	Viranhaltija	C	
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jatkui	vielä	haastateltavalta	varaamani	ajan	tultua	täyteen	ja	päätettyäni	haastattelun.	

Tällaisen	aineiston	kohdalla	on	pohdittava,	voiko	sitä	käyttää	aineistona.425	Oma	ratkaisuni	on	

olla	tutkimuseettisistä	syistä	käyttämättä,	sillä	koen,	että	nauhurin	sammuttaminen	ja	

haastattelusta	kiittäminen	oli	merkki	aineistonkeruun	päättymisestä.	En	tehnyt	näistä	

jälkikäteen	jatkuneista	keskusteluista	myöskään	muistiinpanoja,	joskin	niillä	silti	voi	olla	oma	

alitajuinen	vaikutuksensa	analysoinnin	kokonaisuuteen.		

		Samoin	tapoihini	hahmottaa	haastattelujen	kontekstia	voivat	vaikuttaa	osaltaan	myös	

sosiaalisessa	mediassa	käydyt	keskustelut	ajankohtaisista	paikallisista	

kulttuuriympäristökysymyksistä.	Olen	seurannut	joitakin	keskusteluita	ja	osallistunutkin	

joihinkin,	mutta	en	käytä	niitä	aineistoina.	

	

7.2 Analyysimenetelmä	

Analysoin	aineistoani	sisällönanalyysin	keinoin.	Laadullisessa	tutkimuksessa	korostuvat	

analyysin	systemaattisuus	ja	tulkinnan	luotettavuuden	kriteerit.	Analyysissa	avataan	tehdyt	

valinnat,	rajaukset,	mistä	aineisto	koostuu	ja	mihin	havainnot	rakentuvat.426	Havaintoja	

tarkastellaan	suhteessa	asiayhteyteensä,427	joka	muodostuu	tutkielmani	teoreettisesta	

viitekehyksestä	sekä	niistä	tavoitteista,	joita	valtakunnallisella	tasolla	kansalaisten	

osallistumiselle	ja	yhteistoiminnalle	on	asetettu.	Vertailen	haastatteluista	esiin	nousevia	

havaintoja	lähdemateriaaliin,	teoriaan	ja	aiempiin	tutkimuksiin,	joihin	suhteuttamalla	voi	

testata	tulkintojen	pitävyyttä.	Validiteettia	voi	arvioida	tarkastelemalla	vastaako	kerätty	

aineisto	ja	tehdyt	tulkinnat	mahdollisimman	hyvin	tutkimusongelmaan.428	Havaintojen	

tuottaman	tiedon	ja	tulkintojen	kriittinen	tarkastelu	ja	vertailu	aikaisempaan	tutkimukseen	

asettaa	työn	osaksi	tieteellistä	keskustelua.429	En	pyri	yleistämään	analyysin	tuloksia,	mutta	

tapaustutkimuksen	empiirisen	aineiston	vertaaminen	teoriaan	ja	aikaisempiin	tutkimuksiin	

nostaa	esiin	tiettyjä	ilmiöitä,	joita	tämäkin	tutkielma	osaltaan	selittää.	Niiltä	osin	päätelmät	

voivat	olla	kontekstissaan	yleistettäviä.430		

																																																								
425	Eskola	et	al.	2018,	s.	48	
426	Ruusuvuori	et	al.	2010,	s.	27		
427	Vilkka,	H.	(2018)	Havainnot	ja	havainnointimenetelmät	tutkimuksessa.	S.	158	
428	Ruusuvuori	et	al	2010,	s.	27	
429	Vilkka	2018,	s.	168	
430	Vilkka	et	al.	2018,	s.	198	
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		Pyrin	myös	peilaamaan	tutkimustuloksia	suhteessa	tekemiini	valintoihin.	Osallisuuteni	

tutkimusaiheeseen	kansalaisaktiivina	vaatii	jatkuvaa	reflektiota,	tulkinnoistani	aina	siihen,	

miten	roolini	vaikuttaa	saamiini	haastatteluvastauksiin.	431		

		Aineiston	sisällönanalyysiin	ryhdyin	jo	osin	haastatteluiden	välillä	tekemällä	ensikäden	

muistiinpanoja	toteutuneista	haastatteluista.	Saatuani	kaikki	haastattelut	tehdyiksi	litteroin	

ne	kokonaisuudessaan.	Merkitsin	litterointeihin	myös	poikkeukselliset	äänenpainot	ja	naurun	

niissä	kohdin,	joissa	niiden	puuttuminen	kirjoitetussa	tekstissä	saattaisi	vaikuttaa	tekstin	

tulkintaan.	Tein	muistiinpanoja	ja	aloitin	tutkielman	analyysiluvun	kirjoittamista	eräänlaisena	

raakaversiona	jo	haastattelujen	jälkeen	ja	litteroidessani.		

		Aineistoon	paneutuminen	auttaa	täsmentämään	niitä	apukysymyksiä,	joiden	kautta	

aineistosta	voi	hakea	vastauksia	tutkimuskysymyksiin.432	Kun	tapaustutkimukseni	

tavoitteenani	on	selvittää,	mitä	paikallistasolla	käytännössä	tapahtuu	kansalaisten	pyrkiessä	

osallistumaan	paikallisten	kulttuuriympäristöjen	kehittämiseen	ja	siihen	liittyvään	

päätöksentekoon,	on	avattava,	mitkä	seikat	asiaan	vaikuttavat	ja	miten	eri	toimijatahot	

kansalaisten	toimintaan	ja	osallistumiseen	suhtautuvat	tai	ylipäätään	jäsentävät	aihetta.	

Osallistumisen	ja	kulttuuriympäristön	yhteiskehittämisen	näkökulmasta	pienimmäksi	

yhteiseksi	nimittäjäksi	olen	aiheeni	piirissä	määritellyt	paikan	elinvoiman	ja	vetovoiman	

kehittämisen,	joka	on	kaiketi	jokaisen	osapuolen	tavoitteena,	vaikka	keinot	sen	

saavuttamiseksi	eroaisivat	toisistaan.	Litteroiduista	haastatteluista	aloin	jäsentelemään	ja	

luokittelemaan	aineistoa	seuraavien	alakysymysten	ja	teemojen	alle	sen	pohjalta,	miten	

haastateltavat	hahmottavat	kysymysaiheita	omasta	positiostaan.	

	

- Miten	kulttuuriympäristöarvoihin	suhtaudutaan	(sanoissa	ja	teoissa)		

- Miten	osallistuminen	ja	vuorovaikutus	nähdään	

- Miten	valta	esiintyy		

- Miten	voi	luottamus	

- Miten	yhteistoiminta	koetaan	

	

Näiden	kysymysten	kautta	aineistoani	analysoimalla	pyrin	selvittämään	vastauksia	

tutkimusongelmaani.	Käymällä	haastatteluaineistot	uudelleen	järjestelmällisesti	läpi	

																																																								
431	Vilkka	2018,	s.	167	
432	Ruusuvuori,	J.,	Nikander,	P.	&Hyvärinen,	M.	(2010)	Haastattelun	analyysin	vaiheet.	S.	13.	
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luokittelin	kunkin	teeman	sisältämiä	yhtäläisyyksiä	ja	eroja.433	Osa	haastatteluteemoista	tai	

kysymyksistä	oli	sellaisia,	joiden	vastaukset	oli	mahdollista	taulukoida.	Samalla	täydensin	jo	

aloittamaani	tutkielman	analyysiluvun	tekstiä	sekä	alustavaa	johtopäätösten	muotoilun	sitä	

mukaa	kuin	aineiston	läpikäymisestä	nousi	huomioita.				

	

7.3 Tulkintoja	moniäänisistä	näkökulmista	

	
Seuraavaksi	analysoin	haastatteluaineistoa	edellä	esitetyn	teemoittelun	mukaan.	

Haastatteluiden	tavoitteena	on	ollut	tuoda	näkyviin	eri	toimijoiden	näkökulmia	ja	löytää	

vastauksia	niihin	kansalaistoimijalle	ristiriitaisille	näyttäytyviin	kysymyksiin,	joissa	

valtakunnallisesti	tai	paikallisesti	asetetut	tavoitteet	ja	tosiasiallinen	toiminta	eroavat.			

			Asikkalan	kuntastrategiassa	kulttuuriympäristö	on	nostettu	lähes	etusivulle	ja	tulevan	

toimintatavan	korostettiin	olevan	osallistava,	”Yhdessä”.434	Paperilla	kaikki	näytti	hetken	

hyvältä,	mutta	jo	pian	nousi	esiin	kaksi	kulttuuriympäristön	ja	osallistumisen	kannalta	

kiistoiksi	kärjistyvää	tapausta:	Telakkarannan	asemakaava	ja	Vääksyn	yhteiskoulun	

purkuesitys.	Nämä	ajankohtaiset	ristiriidat	olen	siksi	poiminut	tarkempaan	tarkasteluun	ja	

nostanut	niitä	esimerkeiksi	myös	haastatteluiden	lomassa.	

7.3.1 Miten	kulttuuriympäristöarvoihin	suhtaudutaan	
	

Kulttuuriympäristöarvoihin	sisältyy	viranomaisten	inventoimien	arvokohteiden	ohella	

monenlaisia	arkipäiväisempiä	kohteita,	jotka	ovat	silti	yhteisölle	merkityksellisiä,	sekä	

aineettomia	arvoja	(katso	tarkemmin	luku	3).	Tarkastelen	arvoihin	suhtautumista	sekä	

puheen	että	esimerkkien	kautta	käytännön	päätöksenteon	ja	toiminnan	tasoilla.	Arvoihin	

suhtautuminen	tulee	esille	useiden	eri	haastattelukysymysten	vastausten	kautta,	

suoranaisesti	arvoihin	suhtautumisesta	ei	kysytty,	enkä	itse	maininnut	haastatteluissa	

erikseen	aineettomia	tai	aineellisia	arvoja.	Etenkin	kansalaistoimijoille	aineettomat	arvot,	

perinne	ja	tarinat,	esiintyvät	vahvasti	kytkeytyneenä	aineelliseen	perintöön.	Ne	tuotiin	esiin	jo	

määritettäessä	mitä	kulttuuriympäristö	on.	Myös	muista	haastateltavista	valtaosa	nostaa	

aineettomia	arvoja	esille,	etenkin	erilaisten	paikallisten	merkitysten	ja	tarinoiden	muodossa.	

Haastatteluissa	myös	vallitsee	yksimielisyys	siitä,	että	paikallisyhteisöllä	on	hyvin	keskeinen	

																																																								
433	Ruusuvuori	et	al.	2010,	S.	18	
434	Asikkalan	kunnan	strategia	2018-2021	
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rooli	paikallisten	kulttuuriympäristön	arvojen	määrittelyssä	–	kuin	Faron	sopimuksen	

hengessä.435	

	
Taulukko	1	Kenelle	kuuluu	paikallisen	kulttuuriympäristön	arvojen	määritteleminen?	

	 A	 B	 C	
Asiantuntija	 On	ollut	mun	mielestä	

pitkälti	Elyn	harteilla.	
Lähiympäristön	
kannalta	kansalaisten,	
on	merkittävää	ja	
tärkeää.		

Perinteisesti	ollut	
viranomaistyötä.	Mun	
mielestä	aika	iso	asia	
käytännön	elämän	kannalta	
on,	et	myös	asukkaat	voisi	
määritellä.	

	

Kansalaistoimija	 Jokainen.	
Vuoropuhelu	veisi	
asioita	paremmin	kuin	
et	joku	museo	vaan	
määrää.		

Maakuntamuseon,	kunnan	
ja	kansalaisnäkökulman	
pitäisi	kaikkien	olla	
mukana.	

	

Päättäjä	 Ei	voi	ulkoa	tulla,	on	
paikallistasolla	
syntyvä,	arvostus.	

Järjestöjen	ja	kunnan	
yhteistyöstä	voisi	kummuta	
se	paikallinen	
asiantuntijuus.		

	

Viranhaltija	 Yhteisö	määrittää.	 Museon	osaaminen	ei	voi	
olla	kaikki,	vaan	sit	tulee	se	
paikallinen,	et	mitä	ne	
ihmiset	itse	siellä	omassa	
kunnassa	niistä	ajattelee.		

Yksittäistenkin	
ihmisten	
näkemykset	ja	
hiljainen	tieto	on	
tärkeitä	virallisen	
tiedon	täydentäjiä.	

	

Taulukossa	1	havaitaan,	että	useimmat	mainitsevat	arvojen	määrittelyssä	yhteistyön	

tärkeyden	–	mikään	osapuoli	yksin	ei	voi	määritellä	mikä	on	paikallisesti	arvokasta,	vaan	

tarvitaan	toisiaan	täydentävää	tietoa	sekä	viranomaisilta	että	kansalaisilta.	Kansalaisten	

tekemällä	kulttuuriympäristötyöllä	koetaan	myös	olevan	suuri	vaikutus	siihen,	miten	

paikallisia	kulttuuriympäristön	arvoja	ja	tarinoita	tunnetaan	ja	nostetaan	esille,	sillä	kunnan	

resurssit	ovat	asiassa	vähäisiä.	Kulttuuriympäristötiedon	lisääminen	ja	sen	saamisen	

helpottaminen	muun	muassa	kulttuuriympäristöohjelmien	avulla	on	valtakunnallisesti	nähty	

tärkeäksi	keinoksi	parantaa	kulttuuriympäristöarvojen	huomioimista	päätöksenteossa.436	

Vääksyssä	hiljattain	päivitetyn	kulttuuriympäristöohjelman	toteuttaminen	on	kirjattu	kunnan	

uuteen	strategiaan,	mutta	haastatellut	kuitenkin	jakautuvat	sen	suhteen,	ovatko	päättäjät	

yleisesti	ottaen	tietoisia,	mitkä	asiat	kulttuuriympäristössä	paikallisyhteisölle	ovat	tärkeitä.	

																																																								
435	Faron	sopimus	korostaa	ihmisten	ja	yhteisöjen	oikeutta	määritellä	itselleen	tärkeän	kulttuuriperinnön.		
436	Mm.	Hirvonen	&	Lohtander	2017	



	 	
	

84	

Asiantuntijoille	näyttäytyy,	etteivät	ole.	Kansalaistoimijat	taas	epäilevät,	että	vaikka	päättäjillä	

tieto	olisikin,	sitä	ei	huomioida	käytännön	päätöksenteossa,	jossa	kulttuuriympäristöarvojen	

merkitys	on	viime	aikoinakin	ollut	mitätön.	Haastatteluiden	perusteella	kuitenkin	ilmenee,	

että	päätöksenteossa	kulttuuriympäristöarvoista	kyllä	myös	keskustellaan,	joskaan	niillä	ei	

silti	välttämättä	ole	päätökseen	vaikuttavaa	painoarvoa.		

Kyl	mä	näen	niin	et	ne	otetaan	huomioon	keskustelun	tasolla,	mut	pystytäänkö	
tekeen	päätökseen	asti,	demokratiahan	on	sitä	et	asioista	äänestetään	ja	sit	
mennään	sen	mukaan	mitä	äänestystulos	on.	Mun	mielestä	tossa	luottamushenkilöt	
on	hyvin	valveutuneita,	vaikka	he	olis	eri	mieltä,	niin	he	tietää.437	
	

Haastatteluissa	nousee	toisaalla	esille	myös	statuksen	merkitys,	kenen	määrittelemillä	

kulttuuriympäristöarvoilla	on	riittävä	painoarvo.	Museoviranomaisilla	nähdään	olevan	

velvoite	ja	status	tuoda	arvoja	esille.	

Asiat	on	helppoja	silloin,	jos	on	näytettävissä,	että	on	esimerkiksi	suojelurakennus	
tai	tällanen,	niin	sillä	on	tietyt	määräykset	ja	sitten	kysytään	museoviranomaisilta	
ja	elyltä	lausuntoja	ja	ne	on	niin	kuin	helppoja	tapauksia	sillä	lailla.	Mutta	sitten	
kun	on,	että	kansalaisten	mielestä	joku	on	väärin,	niin	silloin	ollaan	vaikeimmilla	
vesillä	heti,	kun	ollaan	mielipideasioissa.	438	

	

Vaikka	kansalaisten	osoittamat	arvot	siis	toisaalta	ilman	muuta	nähdään	tärkeinä	ja	heiltä	

katsotaan	saatavan	tietoa,	jota	mistään	muualta	ei	voitaisi	saada,	heidän	esiin	nostamillaan	

arvoilla	ei	kuitenkaan	itse	päätöksentekoprosessissa	ole	välttämättä	merkitystä.	Käytännön	

päätöksenteossa	mikään	ei	velvoita	huomioimaan	sellaisia	arvoja,	joilla	ei	ole	varsinaista	

oikeusvaikutteista	asemaa.	

Valitettavasti	kuitenkin	nyt	sellaset	kulttuuriympäristölliset,	historialliset	arvot,	on	
siinä	mielessä	sellaisia,	että	ne	pystyy	sivuuttamaan.	Siellä	on	paljon	näitä,	onko	ne	
sitten	aineettomia	arvoja	tai	miten	se	on	koettu,	mitä	on	ollut,	mutta	mitkä	ei	
kuitenkaan	lain	silmissä	oo	sellasia	arvoja	nykypäivänä.	Ja	niil	ei	sitten	tietysti	ollut	
mitään	merkitystä	täs	tapauksessa.439	

	

Erilaisten	selvitysten	oikeusvaikutteisuus	on	noussut	esille	myös	Vääksyn	maankäytön	

kokonaissuunnitelman	ja	kulttuuriympäristöohjelman	yhteydessä.	Maankäytön	

kokonaissuunnitelmaa	ei	lopulta	viety	loppuun,	vedoten	juuri	sen	asemaan	juridisesti	

pätemättömänä.440	Tällainen	suhtautuminen	on	päättäjien	käsissä.	Lain	minimivaatimukset	

saa	ylittää,	mutta	näin	ei	välttämättä	tehdä,	jos	jokin	toinen	intressi	on	merkittävämpi.	

																																																								
437	Viranhaltija	B	
438	Päättäjä	A	
439	Viranhaltija	C	
440	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	26.11.2018.	
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Huomionarvoista	on	myös,	että	vaikka	viranomaisten	dokumentoimien	arvojen	katsotaan	

olevan	juridisesti	merkityksellisempiä	kuin	kansalaisten	esiintuomat	arvot,	myös	ne	voidaan	

tarvittaessa	sivuuttaa.		

Joo,	toi	Vääksyn	yhteiskoulu	on	tota	komea	rakennus.	Ja	suojeltukin.	Ja	syystä.	
Mutta	tota,	löydetäänkö	me	sille	käyttöä,	toimintaa.	Että	jos	se	nyt	kylmilleen	jää,	
sitä	ei	voi	jättää	kylmilleen,	muuten	se	menee	pilalle,	muutamassa	vuodessa.	Mutta	
että	on	se	sitten	veronmaksajille,	kuntalaisille	kallis	ylläpidettävä,	jos	ei	sille	löydy	
käyttöä.	---	Tässä	ootellaankin	hyvin	herkällä	korvalla	nyt	sitten	niitä	lausuntoja	
joita	sitten	tulee.	Et	ne	kyllä	sanelee	asiaa	aika	pitkälle.	
	
(Minä:)	Ja	niitten	mukaan	sit	mennään,	vai	mennäänkö?		
	
Se	ei	oo	niin	yksoikoista	kyllä.	Ensisijaisesti	toivoisin	kyllä	että	löytyisi	se	käyttö	sille	
rakennukselle,	jolloin	se	olis	sitten	oikeutettu	se	olemassaolo	ja	silloin	se	pysyis	
kunnossa.	441	

	

Kunnallisessa	päätöksenteossa	on	huomioitava	useita	eri	näkökulmia,	joiden	joukossa	

kulttuuriympäristön	arvot	näyttäytyvät	helposti	abstraktina	asiana,	jonka	vaikutuksia	on	

haasteellista	arvioida.	Kivilaakso	huomauttaa,	että	abstraktina	ymmärrettävä	kulttuuriperintö	

on	alttiina	vain	tiettyjen	intressien	ajamiselle.442	Kun	vastuuta	on	kannettava	ensi	sijassa	

kuntataloudesta	ja	muitakin	huomioitavia	näkökulmia	on	valtavasti,	taloudelliset	ja	

toiminnalliset	lähtökohdat	ajavat	kulttuuriperintöarvojen	edelle.	

	

Minun	lähtökohta	on	se,	että	meillä	ei	oo	yhteiskuntana	varaa	pitää	
käyttämättömiä	rakennuksia	täällä.	Oli	se	sitten	Alvar	Aallon	tai	jonkun	muun	
suunnittelema.	Jos	sitä	ei	kukaan	käytä,	niin	ei	minusta	ei	sellaista	kohdetta	
kannata	museoida.443	

	

Kulttuuriperintöön	liittyvä	diskursiivisuus	nousee	selvästi	esille.	Sekä	haastatteluissa	että	

erilaisissa	tilaisuuksissa	nimenomaan	päättäjien	tai	virkamiesten	puheessa	viitataan	usein	

museointiin.	Kunnanvaltuuston	kokouksissa	kulttuuriympäristöön	liittyvien	asioiden	

käsittelyssä	on	yleistä,	että	joku	valtuutetuista	muistuttaa	”joidenkin	tahojen	haluavan	

museoida	koko	Vääksyn.”444	Tällaista	toistamalla	yhteisön	toiminta	ehkä	halutaan	saada	

näyttämään	välttämättömän	kehityksen	estämiseltä,	ääneltä	jota	ei	kannata	kuunnella.			

																																																								
441	Päättäjä	A	
442	Kivilaakso	2017,	s.	243	
443	Viranhaltija	A	
444	Mm.	Asikkalan	kunnanvaltuuston	kokous	12.3.2018,	jossa	päätettiin	kuntastrategiasta,	puheenvuoro	
kulttuuriympäristöohjelmaan	liittyen.	Myös	Vääksyn	yhteiskoulu-keskusteluissa	nousee	toistuvasti	esiin	”halu	
museoida	rakennus”.	Tekijän	muistiinpanot.		
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Julkisessa	keskustelussa	esiintyvät	diskurssit	vaikuttavat	päätöksentekoon,	sillä	vallitsevat	

diskurssit	muokkaavat	todellisuutta.445	Museoimisella	tarkoitetaan	tässä	yhteydessä,	ettei	

mitään	saisi	muuttaa,	että	jokin	alue	tulisi	jättää	johonkin	historialliseen	asuunsa.		Myös	

asiantuntijaviranomainen	nostaa	esiin	tällaisen	muutosvastarinnan,	joka	esiintyy	yksittäisten	

asukkaiden	palautteessa.446	Vanhan	Vääksyn	kansalaistoiminnassa	tällaista	

”museointitavoitetta”	ei	kuitenkaan	tunnisteta.	Haastatellut	kansalaistoimijat	eivät	ole	

yhteisön	toiminnassa	törmänneet	näkemyksiin,	ettei	mikään	saisi	muuttua.447	Yhteisön	

toiminnan	tavoitteena	on	nimenomaan	elävän	kulttuuriympäristön	kehittäminen,	mikä	

mahdollistaa	myös	palveluiden	ja	elinkeinojen	kukoistamisen.	Kyse	on	siitä,	miten	alue	

kehittyy	ja	miten	muutos	toteutetaan	ja	sovitetaan	miljööseen.	Sen	tulisi	olla	hallittua	ja	

vaikutuksiltaan	suunniteltua.448		

		Hallinnollisesti	kulttuuriympäristön	huomioiminen	ei	varsinaisesti	kuulu	minkään	

viranhaltijan	tai	lautakunnan	vastuulle	Asikkalassa.	Haastatteluissa	sekä	päättäjien	että	

viranhaltijoiden	tahoilta	kerrotaan	kulttuuriperintöarvoista	käytävän	keskustelua	

valtuutettujen	kesken,	mutta	valtuuston	julkisissa	kokouksissa	puhetta	niistä	on	esiintynyt	

yllättävän	vähän	esimerkiksi	Vääksyn	yhteiskoulun	tapauksessa.	Kulttuuriperintöarvot	ovat	

tulleet	esille	vain	muutamien	päättäjien	puheissa.449	Kun	julkista	keskustelua	ei	ole	käyty	eikä	

päätöksiä	perusteltu,	kansalaisille	ainoastaan	näyttäytyy,	ettei	arvoja	huomioida,	vaikka	ne	

ehkä	on	muissa	keskusteluissa	käyty	lävitse	ja	syystä	tai	toisesta	koettu	mahdottomiksi	

huomioida.		

		Haastatteluissa	ilmennyt	suhtautuminen	kulttuuriperinnön	arvoihin	on	suoraan	

verrattavissa	aikaisempiin	tutkimustuloksiin.	Puheiden	tasolla	kansalaisten	ja	yhteisöjen	

esille	nostamia	arvoja	pidetään	merkittävinä,	mutta	käytännön	päätöksenteossa	ne	eivät		

vaikuta.	Pihlmanin	mukaan	kulttuuriympäristön	ominaispiirteiden	säilyttäminen	nähdään	

usein	rajoitteena	kunnan	päätöksenteossa.	Kulttuuriarvot	eivät	ole	kiinnostuksen	kohteena	

tai	niitä	vähätellään.	Arvojen	säilyttämiseen	ei	kohdisteta	rahoitusta,	vaikka	suojeltavat	

kohteet	arvoineen	on	määritelty.450	Hoitamatta	jättäminen	tai	tuhoaminen	talouden	nimissä	

viestittää	samalla,	etteivät	kulttuuriarvot	ole	rahoittamisen	arvoisia.451	

																																																								
445	Kivilaakso	2013,	s.	217	
446	Asiantuntija	A	
447	Kansalaistoimija	A	ja	kansalaistoimija	B	
448	Kansalaistoimija	A	
449	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	kokous	12.11.2018.	Tallenne	saatavilla.	
450	Pihlman	2007,	s.	214	
451	Pihlman	2007,	s.	214-215	
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		Vaikka	yhteisöjen	osallistumisen	merkityksestä	on	puhuttu	vuosia,	käytännössä	

viranomaistiedon	merkitys	on	yhä	painavampi.	452		

Argumentit	on	painavampia	kun	ne	tulee	viralliselta	taholta.	Asukkaita	ei	laiteta	
samalle	viivalle	tai	samanarvoiseksi,	ne	ei	noteeraa	sitä	joitten	pitäis	se	noteerata.	
Tässähän	se	ristiriita	on.	Mitä	se	asukasvaikuttaminen	sitten	on,	koska	otetaan	
tosissaan?	453		

	

Toisaalta	kulttuuriympäristö	on	aihepiirinä	sellainen,	että	muut	intressit	näyttävät	menevän	

viranomaistiedonkin	ohitse	ainakin	Asikkalassa.	Haastatteluissa	asiat	tuodaan	lopulta	

avoimesti	esille	käytännön	päätöksenteon	esimerkkien	kohdalla,	vaikka	arvopuheessa	

haluttiin	korostaa	myös	kansalaisten	osallistumisen	tärkeyttä.	Teoriat	yhteisön	roolista	ja	

osallistumisesta	kulttuuriperinnön	määrittelyssä	eivät	hyvistä	aikeistaan	huolimatta	ole	

kohdanneet	käytäntöä.454	Tämä	on	kuitenkin	myös	tiedostettu	Asikkalassakin.	

Kun	kuuntelee	keskustelua	valtuustosalissa,	niin	mun	mielestä	aika	usein	törmää	
kulttuuriympäristön	arvot	vaikkapa	talouden	arvoihin	tai	johonkin	muuhun	
arvomaailmaan,	ja	mun	mielestä,	se	on	sellainen	tilanne	mihin	me	ollaan	ajettu	sillä	
itsemme	kun	meillä	on	näin	siilomainen	kunnan	hallinto.	Mut	se	ei	ole	
tarkoituksenmukaista,	eikä	se	olis	pakollista,	ja	mä	jotenkin	nään	et	jos	johtoryhmä	jo	
työskennellessään	kunnassa	ottaisi	huomioon	esimerkiksi	kulttuuriympäristöön	liittyvät	
odotukset,	tarinat	ja	haasteetkin	ehkä,	sellaiset	tilanteet,	missä	joku	törmää,	niin	niistä	
asioista	keskusteltais	etukäteen,	osallistumisen	kautta.	Et	ihmisillä	olis	se	kokemus	siit	
osallistumisesta,	mä	uskon	että	se	auttais	paljon,	siihen	että	ne	tulis	huomioiduksi	jo	
varhaisessa	vaiheessa.455		
	

7.3.2 Miten	osallistuminen	ja	vuorovaikutus	nähdään	
	

Kansalaisten	omaehtoisen	osallistumisen	kulttuuriympäristötyöhön	nähdään	kaikkien	

haastateltujen	keskuudessa	tuottavan	positiivisia	vaikutuksia,	hyvää	”pöhinää”	ja	se	nähdään	

yhteisöllisyyttä	edistävänä	voimavarana.	Kunta	muodostuu	asukkaistaan	ja	heidän	

toimintansa	luo	elinvoimaa.		

Jos	meillä	ei	ole	yhteisöä,	joka	rakentaa	itse	itseään	ja	miettii	et	mitä	me	halutaan,	
niin	ei	kunnassa	voida	ensinnäkään	tietää	sitä	ja	toisekseen	ne	kunnan	resurssit	
kun	puhutaan	rahasta,	ne	ei	ainakaan	lisäänny,	vaan	menee	kokoajan	alaspäin.	Jos	
ei	ole	sitä	yhteisöä,	joka	osallistuu	ja	tekee	sitä	kuntaa,	niin	silloin	alkaa	olla	se	
tilanne,	kun	puhutaan	sellaisesta	lannistuneesta	kunnasta.	Sit	jollain	aikajänteellä	

																																																								
452	Tuomi-Nikula,	Haanpää	&	Kivilaakso	2013,	s.	20	
453	Asiantuntija	B	
454	Kisic	2016,	s.	21	
455	Päättäjä	B	
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voidaan	todeta,	et	onks	se	kunta	enää	lainkaan	elinvoimainen,	et	sit	se	pikkuhiljaa	
rapistuu.	456	

	
	

Taulukko	2	Mitä	ajattelet	kansalaisten	osallistumisesta	ja	vaikuttamisesta	päätöksentekoon?	

	 A	 B	 C	
Asiantuntija	 Se	(kansalaisten)	

palaute	on	tärkeää,	et	
eihän	me	muuten	sitä	
tietoa	saada.	
Nykypäivänä	ei	
viranomaistyönä	
maastossa	juuri	käydä.	

Kaikki	tieto	ja	palaute	on	
yhtä	arvokasta.	Et	kaikkea	
ainakin	selvitetään	vaikkei	
voi	huomioon	kaikkea	
ottaakaan,	mut	et	ihmisille	
jää	tunne	et	voi	vaikuttaa.		

	

Kansalaistoimija	 Kaikkeen	mikä	
koskettaa	itseä,	pitäis	
pystyy	vaikuttamaan.		

Mun	mielestä	kansalaiset	
voi	osallistua	todella	
monenlaiseen,	meissä	on	
uskomattomia	osaajia.	

	

Päättäjä	 Kuntalaisillahan	on	
hyvin	laajat	
mahdollisuudet	
osallistua	
päätöksentekoon.	Aika	
passiivista	on	ollut.	

Se	mielletään	et	se	on	
lakisääteistä	ja	pakollista,	
mut	sit	edelleen	
kapinoidaan	vähän	sitä	
vallan	jakautumista.		

	

Viranhaltija	 On	sitä	hyvää,	mikä	
tulee	järjestöjen	ja	
yhteistyön	kautta,	ja	
sit	sitä	huonoa,	mikä	
tulee	kiertäen.		

Sitä	että	on	niitä	
tilaisuuksia,	joissa	pääsee	
kuulemaan	mitä	on	
suunnitteilla	ja	kysymään.	

Tärkeää	ja	sitä	
pitää	kehittää,	
mutta	valitettavasti	
on	järjestelmän	
väärinkäyttäjiäkin.	

	

Taulukossa	2	on	koottuna	haastateltujen	käsityksiä	kansalaisten	osallistumisesta	ja	

vaikuttamispyrkimyksistä.	Hallinnon	näkökulmasta	osallistumista	pidetään	yleisesti	ottaen	

tärkeänä	tapana	saada	tietoa	kuntalaisilta	ja	siten	laajentaa	päätöksenteon	tietopohjaa.	

Toisaalta	osallistumisella	nähdään	olevan	myös	negatiivisia	vaikutuksia,	tilanteissa	jolloin	

kansalaisvaikuttaminen	hidastaa	tai	estää	asioita.457		

	

Yksittäinen	henkilö	saattaa	keksityillä	mielipiteillä	jarruttaa,	joko	kaataa	koko	
hankkeen	tai	viivästyttää	sitä	vuosikausia,	vain	koska	haluaa	ja	hänel	on	oikeus	
siihen.	Perusteilla	ei	ole	merkitystä,	riittää	että	minä	olen	tätä	mieltä.458	
	
	

																																																								
456	Viranhaltija	B	
457	Viranhaltija	A	
458	Viranhaltija	C	
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Vaikka	tämän	tyyppinen	toiminta	on	marginaalista,	se	lyö	helposti	leiman	koko	

osallistumiselle.	Kaikkien	osapuolten	tulisi	kantaa	vastuu	kriittisyydestä	myös	omaa	

toimintaansa	kohtaan.459	Osallistumisen	ongelmallisuus	nousee	esiin	monin	tavoin,	ja	myös	

vuorovaikutuksen	järjestäminen	näyttäytyy	haasteellisena.		

	

Pitää	sen	yhteisönkin	olla	aktiivinen,	ei	niin	että	valtaosa	ei	sano	mitään.	Kun	
esitellään	yleisölle	niin	ketään	ei	tule,	kukaan	ei	ole	kiinnostunut	siitä,	niin	se	kyllä	
syö	sitä	tiedottamisen	osuutta.	Silloin	kun	lähetään	toteuttamaan	niin	ihmetellään	
että	ei	olla	koskaan	kuultukaan,	vaikka	on	virallisesti	tiedotettu	ja	lehdessä.	460	
	
	

Ongelmana	nähdään	myös	se,	että	vain	aktiiviset	osallistuvat	ja	kommentoivat,	ja	heidän	

äänensä	saa	näin	liikaa	painoarvoa,	eikä	voida	tietää	miten	ne	ajattelevat,	jotka	eivät	osallistu.	

Mutta	jos	osallistamisella	tavoitellaan	osallistumista,	mitä	osallistuneille	kertoo	se,	että	

heidän	osallistumisensa	ei	ollutkaan	tärkeää	vain	koska	he	olivat	niitä	aktiivisia?		Tällä	

ajattelutavalla	koko	edustuksellinen	demokratiamme	kohtaa	saman	kritiikin,	sillä	vain	tietyllä	

tavalla	aktiiviset	asettuvat	ehdolle,	ja	heitä	äänestää	vain	osa	kansalaisista.		Edistävätkö	he	

edustamiensa	kansalaisten	näkemystä	(jonka	he	ovat	jollain	lailla	selvittäneet)	vai	omaansa?	

Entä	toimiiko	virkamies	puhtaasti	toimintaansa	ohjaavia	lakeja	ja	säännöksiä	noudattaen	ja	

eri	näkökulmia	tasapuolisesti	huomioiden,	vai	antaako	hän	omien	tulkintojensa	ja	

mielipiteidensä	johtaa	työtään?	Kisic	näkee	välttämättömänä	luopua	yksinkertaistavista	

jakolinjoista	hallinnon	ja	kansalaisten	edustajiin,	sillä	molempien	ryhmien	sisältä	voi	

kummuta	muitakin	rooleja	ja	intressejä.461		

		Kansalaisosallistuminen	lisää	vaikuttamisen	keinovalikoimaa	myös	sille	suurelle	

enemmistölle,	jotka	syystä	tai	toisesta	eivät	ole	mukana	poliittisen	päätöksenteon	virallisissa	

kanavissa.	Tätä	on	tavoiteltu	lainsäädännöllisinkin	keinoin	valtiovallan	toimesta	

edustuksellista	demokratiaa	täydentävänä	vaikuttamismahdollisuutena.462	Kaikkia	ei	

tämäkään	keino	tavoita.	Joidenkin	ääni	jää	edelleen	kuulumatta,	mistä	syystä	osallistumisen	ja	

kuulemisen	keinoja	toki	tulee	kehittää.463	On	ehkä	myös	hyväksyttävä,	ettei	osa	ihmisistä	

halua	tai	välitä	osallistua.	Toisaalta	yllättävän	monet	ihmiset	eivät	syystä	tai	toisesta	halua	tai	

																																																								
459	Kisic	2018	
460	Viranhaltija	A	
461	Kisic	2018	
462	Wilhelmsson	2009,	s.	14	
463	Iso-Britanniassa	on	tutkittu,	että	osallistumiskokeiluihin	osallistuvat	vain	ani	harvat	kansalaiset.	
Huomattavasti	enemmän	osallistutaan	paikallisyhteisön	asioita	käsitteleviin	satunnaisiin	kokouksiin	ja	julkisiin	
keskusteluihin.	Tulisi	myös	huomioida	yksilöllinen,	hajanainen	kansalaisosallistuminen:	mm.	keskustelut	
politiikasta,	tiedon	hakeminen	ja	seuraaminen	medioista.	Rosanvallon	2008,	s.	307.	
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uskalla	itse	tuoda	esille	näkemystään	ja	ottaa	samalla	riskiä	henkilöitymisestä	suuntaan	tai	

toiseen.	Pihlman	huomauttaa,	etteivät	paikalliset	toimijat	halua	tulla	leimatuiksi	”kehityksen	

jarruiksi”.464		Ääni	kanavoidaan	mieluummin	esimerkiksi	yhdistyksen	kautta.465	Pienessä	

kunnassa	kaikki	vaikuttaa	kaikkeen	–	tai	ainakin	pelätään	vaikuttavan	-		ja	moni	valitsee	siksi	

mieluiten	puolueettomuuden	tien	toimiessaan	vaikkapa	kunnan	palkkalistoilla,		yrittäjänä	tai	

muuna	toimijana.	Myös	haastateltu	viranhaltija	nosti	esiin	asioiden	henkilöitymisen	

ongelman.	466		Vaikka	asiat	pitäisi	pystyä	käsittelemään	asioina,	on	inhimillinen	tosiasia,	ettei	

se	aina	onnistu.	Pahimmillaan	tilanteet	voivat	johtaa	henkilösuhteiden	tulehtumiseen	tai	

vähintään	siihen,	että	asian	sijasta	sen	huomioimiseen	tai	hoitamiseen	vaikuttaakin,	kuka	

asian	on	tuonut	esiin.		

		Valtaosa	haastatelluista	katsoo	yhdistysten	olevan	varteenotettavia	ja	asiansa	tuntevia	

osallisia,	joiden	kannanottojen	merkitys	koetaan	yksittäistä	henkilöä	suurempana.	

Yhdistysten	mandaatti	niin	sanottuna	äänitorvena	kohtaa	kuitenkin	myös	kyseenalaistamista,	

vaikka	niiden	jäsenmäärä	olisi	mittavakin.	Kritiikissä	epäillään	yksittäisten	henkilöiden	

tuovan	omaa	näkemystään	yhdistyksen	nimissä	esiin,	eikä	se	välttämättä	ole	jäsenistön	

näkemys.467	Yhdistystenkin	on	toimittava	sääntöjensä	mukaisesti.	Kulttuuriperintöä	vaalivan	

yhdistyksen	tehtävään	kuuluu	tarvittaessa	ottaa	kantaa	kulttuuriperinnön	vaalimisen	

puolesta.	Voidaan	olettaa,	ettei	yhdistysten	vapaaehtoiseen	jäsenistöön	kuulu	kovin	monia,	

jotka	eivät	voisi	seisoa	yhdistyksen	tarkoituksen	takana.		

	

Jos	sitä	tietoa	ei	haluta	ottaa	vastaan	niin	silloinhan	kädet	on	sidottu.	Tietyillä	
yhteisöillä	on	se	tieto,	toivoo	et	sitä	arvostettais.	Ja	asiat	mitä	on	tehty	alueen	
hyväksi,	on	suuren	ponnistelun	takana.	Sen	alueen	edustajat	tietää	parhaiten	siitä	
alueesta,	monelta	kantilta.468		

	

Kansalaisten	tekemä	työ	ei	kuitenkaan	välttämättä	näyttäydy	päättäjille	samassa	

mittakaavassa	tai	yhtä	merkityksellisenä	kuin	heille	itselleen.	Päättäjien	asema	on	ajan	myötä	

muuttunut:	entisaikoina	paikallistason	päättäjiksi	valikoituivat	ne	aktiiviset	toimijat,	jotka	

muutenkin	puuhasivat	paikkakunnan	eteen.	Nykyisin	aktiiviset	toimijat	ja	poliittiset	päättäjät	

																																																								
464	Pihlman	2007,	s.	223	
465	Kansalaistoimija	B	
466	Viranhaltija	A	
467	Viranhaltija	A	
468	Kansalaistoimija	A	
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ovat	pitkälti	eri	henkilöitä469	-	kummankaan	osapuolen	työmäärää	väheksymättä.	Päättäjien	

vastuun	alla	oleva	kenttä	on	valtavan	laaja,	eikä	voi	olettaa	heidän	ehtivän	osallistua	

kaikenlaiseen	paikalliseen	käytännön	toimintaan.	Samalla	kuitenkin	katoaa	helposti	näkemys,	

millaista	kehittämistä	paikka	tarvitsee.	Päättäjille	ja	kuntalaisille	erilliset	

osallistumistilaisuudet	kasvattavat	tätä	kuilua	entisestään,	kosketuspinta	toimijoiden	arkeen	

häviää.	Toisaalta	myös	erilaisia	intressiryhmiä,	joiden	näkökulmia	päätöksenteossa	tulisi	

huomioida,	on	lukuisia.	Myös	saman	alueen	asukkailta	voi	tulla	toisiinsa	nähden	ristiriitaisia	

toiveita.	Tällaisissa	tilanteissa	tarvittaisiin	kykyä	ja	työkaluja	asioiden	punnitsemiseen,	niiden	

asettamiseen	mittasuhteisiinsa	ja	argumenttien	erottamiseen	mielipiteistä.470	

Päätöksentekijöiden	pöydällä	jollekin	yhteisölle	tärkeä	asia	on	kuitenkin	vain	yksi	muiden	

joukossa	eikä	kaikkeen	ennätä	perehtyä.	

	

Sitä	hajautettuu	tietoo	tulee	ihan	joka	suunnasta	ja	se	määrä	on	valtava	ja	sieltä	
pitäis	poimii	keskeisiä	asioita,	ainakin	kulloisiinkin	asioihin	mistä	milloinkin	
tehdään	päätöksiä.	Mut	jotenkin	tuntuu	et	liian	usein	mennään	sieltä	missä	aita	on	
matalin,	et	otetaan	se	pienin	määre,	kourallinen	tietoa,	millä	just	ja	just	selvitään	
siitä	hetkestä,	eikä	tavallaan	edes	yritetäkään	ottaa	sitä	kokonaiskuvaa	haltuun,	ja	
ettiä	ja	oikeesti	olla	kiinnostusta	sellasiin	laajempiin	kokonaisuuksiin	ja	mitkä	on	
niitten	vaikutukset,	vielä	pitkälle	tästäkin	eteenpäin.	Se	on	mun	mielestä	sellanen	
ongelma.471		
	

Kulttuuriympäristökysymyksissä	kaavoitukseen	liittyvä	osallistuminen	ja	vuorovaikutus	ovat	

yleisimpiä	ja	lakisääteisesti	määriteltyjä	kansalaisvaikuttamisen	keinoja.	Vuorovaikutuksen	

tavoista	kuntalaistilaisuuksien	järjestäminen	mainitaan	yleisesti	tarpeellisina,	joskin	moni	

kaipaa	niiltä	jotain	vähemmän	muodollista,	toiminnallista	tai	uutta	otetta.	Kaikki	haastatellut	

ovat	sitä	mieltä,	että	kansalaisten	tulisi	voida	vaikuttaa	ja	osallistua	kaavoitusprosessiin	ja	

vaihtoehtojen	vertailuun	heti	alkuvaiheista	lähtien.	Näin	ei	tällä	hetkellä	tapahdu,	mutta	

tällainen	koettaisiin	yllättävän	yksimielisesti	hedelmällisimmäksi	tavaksi	toimia.	Miten	

varhaisempaan	vuorovaikutukseen	sitten	voitaisiin	päästä?		

	

																																																								
469	Poliitikot	olivat	aiemmin	luottamushenkilöitä	ja	uskottuja	miehiä.	Ammattimaistuminen,	edustajien	
etääntyminen	äänestäjistä	ja	puolueiden	samankaltaistuminen	on	nähty	syiksi	politiikkaa	kohtaan	tunnettuun	
epäluottamukseen.	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	12.		
470	Lapintie	2017	
471	Viranhaltija	C	
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Asennemuutosta	varmaan	vaatii	molemmilta	puolilta	ehkä,	että	osataan	kattoo	
mikä	on	se	tilanne.	Mutta	sitten,	kyllä	se	vaatii	resurssejakin	lisää,	että	ruvetaan	
tekemään	niitä	vaihtoehtoisia.472	

	

Asiantuntijaviranomainen	nostaa	esiin	muissa	kunnissa	hyviksi	havaitut	käytännöt,	kuten	

kaavoituskävelyt	ja	asukasillat.473	Niitä	on	ehdotettu	myös	kulttuuriympäristöohjelmassa	ja	

sellaisia	järjestettiin	Vääksyssä	maankäytön	kokonaissuunnitelman	yhteydessä,	joka	vastasi	

myös	kansalaisten	haastatteluissakin	esittämään	toiveeseen	siitä,	että	asioista	

keskusteltaisiin,	kun	mikään	tietty	ristiriitainen	prosessi	ei	ole	käynnissä.	Rakentavimpina	

koetaan	keskinäiset	ja	kasvokkaiset	vuorovaikutustilanteet,	joiden	järjestäminen	kuitenkin	

vaatisi	aikaa.	Eräs	viranhaltijoista	nostaa	esiin	myös	sen,	että	osallistuvilla	henkilöillä	itsellään	

tulee	olla	kykyä	rakentavaan	vuorovaikutukseen,	koskien	kaikkia	osapuolia.474	Kisic	on	

painottanut	samaa	asiaa.	Osallistuminen	tuo	väistämättä	erimielisiä	näkökantoja	

keskusteluun,	ja	se	vaatii	kaikilta	osapuolilta	kykyä	avoimeen	suhtautumiseen,	myös	omien	

näkemystensä	asettamiseen	kriittiseen	valoon,	kykyyn	kuvitella	vaihtoehtoisia	ratkaisuja	ja	

keskustella	rakentavasti.475	Kaavoitukseen	liittyvissä	yleisötilaisuuksissa	ongelmallisena	

koetaan,	ettei	päättäjiä	juurikaan	saada	niihin	paikalle.		

	

Täytyy	sanoa	että	yllättävän	vähän	kuntapäättäjiä	kiinnostaa	noi	kaava-asiat.	
Toivoisin	että	siellä	olis	enemmän	kuntapäättäjiä	jotka	sen	päätöksen	joutuu	
tekemään.476		

	

Myös	Telakkarannan	asemakaavan	yleisötilaisuus	oli	tyypillinen	esimerkki	siitä,	etteivät	

paikalla	olleet	keskustelemassa	kuntalaisten	kanssa	ne	henkilöt,	jotka	asiasta	päättävät.477		

Jo	aikaisemmin	maankäytön	kokonaissuunnitelmaa	laadittaessa	päättäjille	ja	kuntalaisille	

järjestettiin	erilliset	kävelykierrokset.	Asikkalassa	kuntalaisten	ja	heidän	asioistaan	

päättävien	henkilöiden	välillä	ei	ylipäätään	ole	luontevaa	foorumia	vaihtaa	ajatuksia	ja	käydä	

keskustelua.	Ruotsissa	kuntien	kulttuurisuunnittelun	prosesseissa	on	havaittu	poliittisten	

päättäjien	osallistuminen	asukastyöpajoihin	ensiarvoisen	tärkeäksi,	jolloin	heillä	on	suora	

kosketus	asukkaiden	arvostuksiin	ja	toiveisiin.478	Telakkarannankin	tapauksessa	näyttäytyy,	

																																																								
472	Viranhaltija	A	
473	Asiantuntija	A	
474	Viranhaltija	B	
475	Kisic	2018	
476	Päättäjä	A	
477	Asikkalan	kunta.	Telakkarannan	yleisötilaisuus	13.12.2018.Tekijän	muistiinpanot.	Paikalla	oli	vain	yksi	
valtuutettu.	
478	Kalliomäki	&	Vahlo	2017,	s.	113-114	
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että	päättäjät	käyvät	keskustelua	keskenään	ja	kuntalaiset	välittävät	viestiä	heille	

kaavoittajien	välityksellä,	jotka	tasapainoilevat	asiantuntijaroolissaan,	eivätkä	ole	halukkaita	

kommentoimaan	sen	enempää	päättäjien	linjanvetoa	kuin	kansalaisten	näkemyksiäkään.479		

Miten	päättäjiä	sitten	saisi	kiinnostumaan	keskustelusta	ja	vuorovaikutuksesta	kuntalaisten	

kanssa,	joita	koskettavista	asioista	he	tekevät	päätöksiä.		

	

Koko	päättäjäkaartia	ei	varmaankaa	saa	kiinnostumaan,	ennen	kuin	se	on	heillä	
pöydällä	se	asia.	Pitää	vaan	varmaan	yrittää	motivoida	heitä	siihen	perustelujen	
kuulemiseen,	koska	monihan	heistä	on	jo	lyönyt	kantansa	ajoissa	lukkoon.	Eli	niitä	
toisenlaisia	ajatuksia	ei	saa	läpi.480	

	

Viranhaltijoiden	näkemyksistä	nousee	esille	kaavoitukseen	Asikkalassa	liittyvä	

lähtökohtaisen	negatiivinen	ilmapiiri,	joka	juontaa	syvään	juurtuneesta	toimintakulttuurista	

ja	aikaisemmista	konflikteista.	Tilanteen	nähdään	turhauttavan	kaikkia	osapuolia	eikä	se	ehkä	

houkuta	päättäjiä	heittäytymään	keskusteluihin	aiheesta.	Kansalaiset	taas	kokevat,	ettei	

osallistumisella	ole	vaikutusta,	asiat	näyttäytyvät	jo	päätettyinä	ja	taloudellisilla	perusteilla	

voidaan	oikeuttaa	mikä	tahansa.	

	

	Epäilen	että	päättäjät	kattoo	sitä	taloutta	ja	yrittää	maksimoida	sitä	tuottoa.	Sekä	
taloudellisesti	että	helpoimmalla	keinoin,	et	tällasella	todella	lyhytnäkösellä,	et	
lanataan	kaikki	vanha	nopeesti	pois	ja	nopeesti	rakennetaan	uutta.	Tällee	se	
näyttäytyy.	Ei	siihen	anneta	keskustelumahdollisuutta.481		

	

Päättäjien	ja	viranhaltijoiden	keskuudessa	erilaisten	näkemysten	ja	ristiriitojen	nähdään	

tietyllä	tapaa	kuuluvan	kunnalliseen	päätöksentekoon,	eivätkä	kansalaistoimijatkaan	odota	

kaikkien	olevan	yksimielisiä.	Osallistumisen	vaikuttavuuden	ja	vuoropuhelun	haasteet	sekä	

kehittämistarpeen	ovat	kaikki	haastatellut	havainneet.	

	

Mä	luulen,	et	kuntalaisilla	on	ehkä	vähän	turhiakin	pelkoja	siitä	ettei	he	pystyisi	
mihinkään	vaikuttaan.	---	Sen	oon	monta	kertaa	huomannu,	et	tulee	sitä	et	
”valtuusto	päättää	mitä	päättää”.	No	näinhän	se	menee.		Mut	et	mitä	enemmän	
sitä	keskustelua	heidän	kanssaan	on,	niin	ainakin	tietävät	mitä	sitten	on	ne	
seuraukset	päätöksestä.482		
	

																																																								
479	Asikkalan	kunta.	Telakkarannan	yleisötilaisuus	13.12.2018.	Tekijän	muistiinpanot.	
480	Viranhaltija	A	
481	Kansalaistoimija	A	
482	Viranhaltija	B	
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Kaavoitusprosesseissa	kautta	maan	on	koettu	samanlaisia	vuorovaikutuksen	ja	osallistumisen	

ongelmia	huolimatta	siitä,	että	lainsäädäntöä	myöten483	tavoitteena	on	ollut	varmistaa	

kansalaisten	vaikuttamismahdollisuudet.	Kansalaisyhteiskunta	kulttuuriympäristötyössä	–

selvitys	nosti	esiin	yleisenä	esiintyvän		kokemuksen	osallistumisesta	pelkkänä	

muodollisuutena	kaavoitusprosesseissa.484	Karhusen	väitöstutkimuksen	lähtökohtana	

havaitsema	ongelma	oli	kaavoitusprosessin	yksisuuntainen	ja	lähinnä	tiedottava	

vuorovaikutus	viranomaisilta	asukkaille.485	Myös	Rättilän	ja	Rinteen	asukasaktivismin	ja	

kuntademokratian	tutkimustuloksista	nousee	esiin	sama	ilmiö:	kunta	kuulee,	mutta	ei	

kuuntele.	Asukkaiden	asiantuntemus	sivuutetaan	asioiden	valmistelussa	ja	päätöksenteossa.	

Kansalaisnäkökulmasta	suunnitteluprosessit	tulisi	ylipäätään	muuttaa	toisenlaisiksi,	joissa	

ennalta	päätetyn	esityksen	sijaan	käytäisiin	aitoa	vuoropuhelua	vaihtoehdoista.	486	Samaa	on	

toivottu	Vääksyssä,	mutta	laihoin	tuloksin.	Suuremmissa	kaupungeissa	tällaisesta	

yhteissuunnittelusta	on	jo	muodostumassa	käytäntö,	mutta	Rättilä	ja	Rinne	ennakoivat	että	

kaupunkien	ulkopuolella	vaatimukset	kaikunevat	vielä	pitkään	kuuroille	korville,	vaikka	tarve	

kehittää	lähidemokratiaa	olisikin	tunnistettu.487	Osallistumisen	oikeutus	kulminoituu	

ylipäätään	kansalaisaktiivisuuden	legimiteettiin	ja	siihen,	miten	osallistuminen	oikeutetaan	

suhteessa	edustukselliseen	demokratiaan.	488		Hyväksytäänkö	kansalaisten	tuoma	tieto	

päätöksenteon	pohjalle	vai	kelpuutetaanko	siihen	vain	viranomaistieto.		

	

	

7.3.3 Miten	valta	esiintyy	
	

Valtasuhteet	nousivat	esiin	useassa	haastattelussa	jo	alkuvaiheissa,	vaikka	suoraa	kysymystä	

aiheesta	ei	ollut.	Useampi	haastatelluista	jäsensi	aihepiirin	kysymyksiä	nimenomaan	

valtasuhteiden	kautta.	Kuntapäättäjät	suhtautuvat	valtaansa	eri	tavoin.	Haastateltu	päättäjä	

kuvasi	asiaa	seuraavasti:		

	

	

	

																																																								
483	Perustuslaki,	Maankäyttö-	ja	rakennuslaki,	Kuntalaki	
484	Hirvonen	&	Lohtander	2017,	s.	28	
485	Karhunen	2014,	s.	17	
486	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	55	
487	Rättilä	&	Rinne	2016,	s,	61	
488	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	18	
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Mä	oon	joskus	aatellukin	luottamushenkilöistä	et	siel	on	ehkä	kolmenlaisia	ihmisiä.	
Tää	ei	katso	ikää	tää	mun	jaottelu.	Siel	on	mun	mielestä	sellainen	perinteisen	
hierarkisen	vallan	ajattelu,	jossa	ei	saa	edes	ehdottaa,	esimerkiksi	kokouksessa	
uusia	ajatuksia	vaan	ne	pitää	mennä	jonkun	tietyn	protokollan	mukaan.	Sit	toinen	
ääripää	on	matalan	hierarkian	ajattelu,	et	kuntalaisia	osallistamalla	me	voidaan	
tietää	mikä	on	parasta,	et	vaik	minut	on	tähän	valittu	kuntalaisia	edustamaan,	niin	
minä	en	voi	tietää,	ennen	kuin	olen	kysynyt.	Se	on	se	toinen	pää.	Ja	sit	siin	keskellä	
on	semmonen,	ei	voi	sanoa	sukupolvi,	koska	se	ei	oo	ikään	sidottu,	vaan	semmonen	
porukka,	joka	vähän	niinku	hakee,	et	ne	kuuntelee	molempia	päitä	ja	yrittää	hakee	
et	mikä	ois	niinku	tässä	tapauksessa	paras	lopputulema.	
	
Mut	et	nimenomaan	tähän	vallan	jakautumiseen	liittyen,	et	joka	kerta	kun	
nostetaan	esiin	tämmönen,	mun	mielestä	nyt	viimeisen	vuoden	aikana	on	pikkasen	
murtunut,	et	meillä	nostetaan	esiin	kunnan	hallinnossa,	et	pitää	kuulla	ja	miksei	
tässä	prosessissa	ole	kuultu.	Ja	miksei	tässä	prosessissa	joku	taho	ole	päässyt	
vaikuttamaan	johon	se	keskeisesti	liittyy.		Ja	se	on	mun	mielestä	hienoa,	et	se	on	
murtunut,	mut	nyt	on	just	se	välivaihe	et	aina	kun	tämä	sanotaan	ääneen,	niin	
edelleen	tulee	AINA	se	vastakommentti,	et	meille	valta	on	annettu	ja	meidän	sitä	
pitää	käyttää.	489	

	

	

Tällaisen	jakaantuneisuuden	suhteessa	valtaan	ja	edustuksellisuuteen	nosti	esiin	myös	

haastateltu	viranhaltija	ja	sen	voi	havaita	myös	valtuuston	kokouksien	puheenvuoroista	sekä	

monissa	muissa	keskusteluissa.	Voi	olettaa,	että	myös	kansalaisten	joukossa	on	niitä	ihmisiä,	

joiden	mielestä	päättäjien	tulee	saada	itsenäisesti	tehdä	päätökset	heidän	puolestaan,	koska	

päättäjät	on	sitä	varten	sinne	valittu.	Tämän	näkökannan	yleisyydestä	ei	tässä	tutkielmassa	

ole	otettu	selvää.	Kansalaisten	osalta	tämä	tutkielma	painottuu	aktiivisesti	toimiviin	

kansalaisiin,	joiden	tavoitteena	on	nimenomaan	pyrkiä	osallistumaan	ja	vaikuttamaan	

päätöksentekoon.	

	

Siel	molemmissa	ryhmissä		(kansalaiset	ja	päättäjät)	on	varmasti	niitä	ihmisiä	
jotka	on	sitä	mieltä	et	ei	mene	vielä	ihan	putkeen,	ja	niitä	ihmisiä	jotka	on	sitä	
mieltä	et	tää	menee	just	niinku	pitäiski.490	

	

	

Päättäjillä	kiistämättä	on	selkeä	mandaatti	edustuksellisessa	demokratiassa,	mutta	kiistää	ei	

voi	myöskään	kansalaisten	osallistumiselle	asetettuja	tavoitteita	jotka	tulevat	lainsäädännön	

																																																								
489	Päättäjä	B	
490	Päättäjä	B	
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kautta.491	Edustuksellisen	demokratian	rinnalle	nousee	tutkimusten	mukaan	koko	ajan	

lisääntyvässä	määrin	kansalaislähtöistä	toimijuutta,	eikä	edustaminen	ole	enää	valtuutettujen	

yksinoikeus.	492	Kansalaistoimijat	arvostavat	demokratiaa,	mutta	kokevat	sille	tarvittavan	

uusia	muotoja	jotka	eivät	ole	niin	etääntyneitä	kuntalaisten	kokemuksista.	Monien	kokemus	

on,	että	valtaa	kunnassa	käyttää	pieni	valtaklikki,	joka	ei	ole	kiinnostunut	asukkaiden	

näkemyksistä	ja	vaikuttamisyrityksistä.493	Haastatteluissani	vastaava	nousee	esiin	niin	

kansalaistoimijoiden	kuin	viranhaltijoiden	puheessa.	

	

Onko	tää	poliittinen	järjestelmä	rakentunut	jo	liian	sellaiseksi,	että	sitä	tehdään	
vaan	sen	vallan	käytön	takia	eikä	oikeesti	pyyteettömästi	siksi	et	ollaan	pieni	osa	
tätä	koneistoa	ja	pyritään	parempaan.494	

	

	

Paikallinen	aktiivisuus	on	tarpeellinen	vaihtoehto,	mutta	asukasaktivismin	ja	edustuksellisen	

demokratian	suhde	on	Rättilän	ja	Rinteen	tutkimusten	mukaan	jännitteinen.	Vaaleilla	

valittujen	paikallispoliitikkojen	on	vaikea	hyväksyä	aktiivien	edustajuutta,	joka	on	syntynyt	

paikallisen	yhteisön	rakentamisen	kautta.495		Kansalaisaktiivisuudelle	on	kuitenkin	tyypillistä,	

ettei	edustajuutta	itsessään	edes	tavoitella,	vaan	toiminnan	halutaan	puhuvan	puolestaan.	

Tavoitteina	on	esimerkiksi	tuoda	esille	alueen	historiaa	ja	ominaispiirteitä	sekä	puolustaa	

asukkaille	tärkeitä	asioita.	Toiminnan	näkyväksi	tekemiselle	houkutellaan	muitakin	mukaan	

ja	lisätään	yhteisöllisyyttä.	Halutaan	esittää	ja	toteuttaa	suunnitelmia,	tuoda	esille	

vaihtoehtoisia	ja	uudenlaisia	tapoja	tehdä	ja	ajatella.496		Rosanvallon	kuvaa	tämän	tyyppisiä	

toimijoita	vastademokraattisiksi.	Ne	eivät	tavoittele	valtaa	tai	edustajuutta,	vaan	pyrkivät	

nostamaan	esiin	ongelmia	ja	vaikuttamaan	vallankäyttöön.497		

		Ainoa	suora	valtakysymys	haastatteluissa	liittyi	osapuolten	vaikutusvaltaan	kaavoituksessa,	

jossa	vastaajien	näkemykset	jakautuivat:	

	

	

	

																																																								
491	Perustuslaki,	kuntalaki,	MRL	
492	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	34	
493	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	36	
494	Viranhaltija	C	
495	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	50	
496	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	51	
497	Rosanvallon	2006,	s.	66	
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Taulukko	3	Onko	jollain	taholla	liikaa/liian	vähän	vaikutusvaltaa	kaavoitukseen?	

	 A	 B	 C	
Asiantuntija	 -			 Joissain	asioissa	on	aika	

paljon	vartijana,	joissain	
ne	vaan	sanoo	ettei	me	
tiedetty,	et	me	päätettiin	
tällaisesta.	Must	sellaista	ei	
pitäis	mennä	sanoo	et	
pitäis	vaan	rehellisesti	
sanoo	et	en	oo	perehtyny.		

	

Kansalaistoimija	 Kuntalaisilla	on	liian	
vähän,	eikä	sitäkään	
vähää	tiedosteta	käyttää.	
Kunnan	virkamiehillä	on	
liikaa	valtaa	etenkin	jos	
sitä	käytetään	väärin,	
lakia	vastaan.	

Osittain	on	tietyillä	liikaa,	
kunnan	virkamiehillä.	
Liian	vähän	valtaa	on	
kuntalaisilla,	osa	
valtuutetuistakin	on	näitä	
jotka	ei	saa	läpi	omia	
ajatuksiaan	tai	ei	uskalla	
tuoda	niitä.		

	

Päättäjä	 Viranomaisvalmistelussa	
lain	kirjain	täyttyy.	
Kuntalaistoimijoista	
näkisin,	että	
vaikutusmahdollisuudet	
on	ihan	riittävät.	

Monella	toimijalla	on	liian	
vähän.	Kaipaisin	sellaista	
suoraa	vuorovaikutusta,	
kaavoituksen	ja	
kuntalaisten,	kaavoituksen	
ja	valtuutettujen	ja	
kaavoituksen	ja	muiden	
viranhaltijoiden	kesken.	

	

Viranhaltija	 Sellaisilla	yhteisöillä,	
joilla	on	vankat	
perusteet,	voi	olla	
liikaakin	valtaa.	Heillä	voi	
olla	liian	suuri	vaikutus	jo	
siihen	mitä	oikeesti	
toteutetaan.	
Virkamiesten	valtahan	on	
tietysti	iso.	Voi	tuoda	
esityksen	vaikka	tietää	
ettei	siitä	tykättäis.		

En	usko	et	millään	
toimijalla	on	liikaa…	
kunnalla	on	
kaavoitusmonopoli,	et	sitä	
kautta	voi	aatella	et	jonkun	
mielestä	kunnalla	on	liikaa	
valtaa	mut	näin	se	
lainsäädännöllisesti	
menee.		

Valitusoikeus	
silloin	kun	sitä	
käytetään	
väärin	
kiusantekoon.	
Poliittisilla	
päättäjillä	
saattaa	olla	
liikaa	valtaa.			

	

Taulukosta	3	havaitaan,	että	siinä	missä	kansalaistoimijat	itse	kokevat	valtansa	vähäiseksi,	

haastatelluista	viranhaltijoista	kaksikin	näkee	kansalaisilla	olevan	liikaa	valtaa.	Kansalaisilla	

on	päätöksiin	rajoittamaton	muutoksenhakuoikeus,	jota	myös,	vaikkakin	marginaalisesti,	

väärinkäytetään.498	Toinen	taas	näkee	yhteisön	vallan	voivan	kasvaa	liian	suureksi,	jos	sillä	on	

ajamalleen	asialla	vankat	perusteet.499	Tämä	on	kiinnostava	näkemys:	millä	muulla	kuin	

																																																								
498	Viranhaltija	B	
499	Viranhaltija	A	
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pätevillä	perusteluilla	ajamansa	asian	voi	oikeuttaa?	Viranhaltijapuheessa	tulee	esille	

poliittisen	vallan	voivan	kävellä	viranhaltijan	tuottaman	asiantuntijatiedon	yli.500	

Suunnitteluteorioissa	tiedon	ja	päätöksentekovallan	suhde	problematisoituu.501	

Kaavoituksessa	poliittinen	vallankäyttö	kiinnittyy	etupäässä	tiedontuotantoon	ja	erilaisiin	

tietorakenteisiin,502	siihen	mistä	lähtökohdista	tietoa	tuotetaan,	mitä	tietoa	annetaan,	mitä	

jätetään	kertomatta	ja	missä	vaiheessa	halutaan	päästää	kolmannen	sektorin	toimijoita	

yhteiseen	pöytään.503		

		Taulukosta	3	selviää	myös,	että	viranhaltijoiden	valta	nähdään	kansalaistoimijoiden,	mutta	

myös	osin	päättäjien	ja	viranhaltijoiden	ominkin	silmin	liian	suurena.	Tämä	liittyy	muun	

muassa	pienen	kunnan	ongelmaan	siitä,	että	yksittäisen	viranhaltijan	näkemys	saa	suuren	

painoarvon.504	Siinä	missä	pikkukunnassa	jotakin	tehtäväaluetta	hoitaa	yksittäinen	henkilö,	

isoissa	kunnissa	on	useampi	kollega,	eikä	yksittäinen	näkemys	pääse	niin	helposti	

vallitsemaan.505			Asikkalassa	ei	ole	yhtään	viranhaltijaa,	joka	puhuisi	virkatyönään	

kulttuuriperinnön	puolesta	(muuta	kuin	juhlapuheissa)	eikä	strategiaan	kirjattu	

kulttuuriympäristöohjelman	toteuttaminenkaan	ole	minkään	lautakunnan	konkreettisella	

toimenpidelistalla.		

Lapintie	huomauttaa,	että	tiedontuotanto	kaavoituksessa	on	riippuvainen	myös	

suunnittelijasta.	Yhdyskuntasuunnittelun	alalla	koulutustaustakaan	ei	ole	yhtenäinen,	myös	

asema	ja	luonnollisesti	henkilökohtaiset	kiinnostuksen	kohteet	vaihtelevat.		Toisaalta	

vallitseva	poliittinen	ilmapiiri	kytkeytyy	myös	asiaan,		päätöksentekovaltaa	käytetään	tietoon,	

sen	merkityksiin	ja	niiden	legitimointiin.506		

		Vaikka	päätösten	tulisi	perustua	riittäviin	selvityksiin,	näin	ei	aina	tapahdu	tai	valtuustolla	

on	valta	tehdä	päätöksensä	vaikka	vastoin	niitä.	507	Esimerkkinä	voi	nostaa	edelläkin	mainitun	

suhtautumisen	rakennussuojeluun,	joka	on	ollut	jo	vuosikymmeniä	periytynyt	konflikteja	

aiheuttava	aihe	Asikkalassa	ja	kaiketi	monessa	muussakin	Suomessa	kunnassa.	Vaikka	

haastatteluissa	päättäjät	ja	viranhaltijat	korostavat	ennen	muuta	prosessien	lakisääteisyyttä	

ja	viranhaltijoiden	velvollisuutta	lain	minimivaatimusten	täyttämisessä,	lakia	luetaan	

																																																								
500	Viranhaltija	B,	viranhaltija	C	
501	Lapintie	2010,	s.	103-104,	ks.	myös	tämän	tutkielman	luku	5.5.	
502Lapintie	2010,	s.	108,	sit.	Foucault.	
503	Sama	ilmiö	on	havaittu	ympäristöperusoikeuden	toteutumista	tutkineessa	selvityksessä.	Viljanen	et	al.	2014,	
s.	33.	
504	Kansalaistoimija	A	ja	B,	Päättäjä	B,	Viranhaltija	B	ja	C	
505	Viranhaltija	B	
506	Lapintie	2010,	s.	123.	
507	Se	jää	viime	kädessä	kunnan	päätettäväksi.	Asiantuntija	A		
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rakennussuojelun	osalta	päätöksenteossa	eri	tavoin	kuin	miten	kansalaistoimija	sen	käsittää.	

Vääksyssä	asemakaavat	ovat	monin	paikoin	vuosikymmeniä	vanhoja	ja	

rakennussuojelumerkinnät	tulevat	pääosin	Vääksyn	oikeusvaikutteisesta	osayleiskaavasta	

(2010).	Vastuu	kulttuuriperinnöstä	ja	rakennussuojelu	ovat	myös	lainsäädännössä	

määriteltyjä,	mutta	esimerkiksi	oikeusvaikutteisen	osayleiskaavan	suojelumerkinnällä	ei	

katsota	juurikaan	olevan	juridista	painoarvoa.	Haastatellut	virkamiehet	ja	päättäjät	

suhtautuvat	osayleiskaavan	suojelumerkintään	siten,	että	ko.	kaavassa	SR-2-merkinnällä	

suojeltuja	rakennuksia	voidaan	lähtökohtaisesti	esittää	purettaviksi.	Perusteluksi	löytyy	

merkinnän	selostus:		

SR-2	luokka:	Suojeltava	rakennus	tai	rakennusryhmä.	Kohteella	on	erityistä	
rakennushistoriallista	ja/tai	historiallista	ja/tai	maisemallista	arvoa.	Rakennus-	ja	
purkulupa-asioissa	tulee	pyytää	lausunto	Museovirastolta	tai	ELY-keskukselta.508			
	

Selostustekstiä	tulkitaan	sekä	päättäjien	että	viranhaltijoiden	näkökulmasta	siten,	että	

lausunnon	pyytäminen	museolta	riittää.	Lausuntoa	ei	ole	määrätty	selostustekstissä	

noudatettavaksi,	eikä	siinä	suorasanaisesti	kielletä	purkamasta.	Vääksyssä	on	pitkään	

vallinnut	toimintakulttuuri,	ettei	kunnan	itsensä	laatiman	ja	hyväksymän	osayleiskaavan	SR-

merkinnöistä	oikeastaan	tarvitse	välittää	ja	näin	on	vakuutettu	myös	päättäjille.	

	

Lausunnot	on	vaan	suosituksia	et	sitä	ei	saa	purkaa.	Kyl	silloin	laki	on	aina	
purkamisen	kannalla.	Tai	ei	kannalla,	mutta	hyväksyy	sen.509		

	

Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaa	laadittaessa	havaittiin,	että	SR-2-	ja	SR-3-merkityille	

rakennuksille	oli	aikaisemmin	myönnetty	purkulupia	pyytämättä	edes	lausuntoja.510		

Maankäyttö-	ja	rakennuslaki	kuitenkin	määrää,	että	on	huomioitava,	ettei	historiallisesti	tai	

rakennustaiteellisesti	arvokkaita	rakennuksia	turmella511	tai	rakennettuun	ympäristöön	

sisältyviä	perinne-,	kauneus-	tai	muita	arvoja	hävitetä.512	Lisäksi	kaavassa	suojelluksi	

määrätyn	rakennuksen	käytössä	ja	kunnossapitämisessä	on	otettava	huomioon	

																																																								
508	Vääksyn	osayleiskaavan	selostus	2010	
509	Päättäjä	B	
510	Niemi	et	al.	2017,	s.	112.	
511	MRL	118	§	Rakentamisessa,	rakennuksen	korjaus-	ja	muutostyössä	ja	muita	toimenpiteitä	suoritettaessa	
samoin	kuin	rakennuksen	tai	sen	osan	purkamisessa	on	huolehdittava	siitä,	ettei	historiallisesti	tai	
rakennustaiteellisesti	arvokkaita	rakennuksia	tai	kaupunkikuvaa	turmella.	
512	MRL	139	§	Purkamisluvan	myöntämisen	edellytyksenä	on,	ettei	purkaminen	merkitse	rakennettuun	
ympäristöön	sisältyvien	perinne-,	kauneus-	tai	muiden	arvojen	hävittämistä	eikä	haittaa	kaavoituksen	
toteuttamista.	
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rakennussuojelun	tarkoitus.513	Haastatteluissa	nousee	esiin,	että	kansalaistoimijoiden	on	

vaikea	ymmärtää,	miksi	lakia	ei	rakennussuojelun	kohdalla	oteta	lähtökohdaksi	etsimällä	

suojelua	tukevia	ratkaisuja	ja	miksi	kunta	ei	noudata	itse	hyväksymänsä	oikeusvaikutteisen	

kaavan	määräyksiä.	Viranhaltijat	ja	päättäjät	taas	katsovat	lain	ja	oikeuskäytännön	

epäselväksi,	eri	laeissa	koetaan	myös	olevan	keskenään	ristiriitaisia	velvollisuuksia.	

Kansalaistoimijat	taas	toivovat	vaihtoehtoisten	ratkaisujen	etsimistä	ja	uudenlaistenkin	

innovatiivisten	mahdollisuuksien	selvittämistä:	

Toivois	laajempaa	näkökulmaa,	et	otettais	laajemmin	selvää	mitä	mahdollisuuksia	
on,	et	kaavoitus	ei	olis	niin	lyhytnäköistä	ja	pistemäistä.	Et	voitais	
uudistushengessä	ajatella	rakenteita	vähän	uudella	tapaa.	Just	jos	viittaa	tohon	
koulun	purkamiseenkin,	niin	onko	siinä	oikeesti	selvitetty.	Ei	tarvi	mennä	kauas	
Euroopassa	kun	asiat	on	toisin,	historian	arvo	ja	se	on	osa	jokapäiväistä	elämää.	Se	
on	niin	kummallista	että	täällä	sitä	halutaan	romuttaa.	514	

	

Yksi	vallankäytön	muodoista	on	jonkin	vallitsevan	asioiden	tilan	kuvaaminen	luonnollisena	

tai	ainoana	mahdollisena.515	Markkinatalousajattelua	käytetään	monesti	tällaisena	

”luonnonlakina”	,	jossa	taloudelliset	syyt	kelpaavat	päätösten	oikeuttamiseen516	myös	ilman	

muiden	vaihtoehtojen	selvittämistä.	Suojellun	rakennuksen	purkuesitystä	perustellaan	sillä,	

ettei	kunnalla	ole	sille	käyttöä	eikä	myöskään	markkinoilla	kysyntää.517	Kiinteistöjä	ei	nähdä	

arvo-omaisuutena,	vaan	menoeränä,	jota	korjausvelka	painaa	ja	jonka	korjaaminen	on	

kalliimpaa	kuin	uuden,	tehokkaamman	maankäytön	mahdollistavan	kiinteistön	

rakentaminen.	Kunnostamista	vaativat	kiinteistöt	rasittavat	taloutta	vieden	toiminnallista	

liikkumavaraa.	Asikkalassa	suojelurakennusten	kunnostamisesta	on	maalattu	kallis	ja	

lopputulokseltaan	potentiaalisen	epäonnistunut	urakka,	johon	vastuullinen	päättäjä	ei	voi	

sitoutua.518	Perusteena	on	korjausrakentamisen	ongelmat	ja	sisäilma-asiat,	jotka	juontavat	

kuntien	kiinteistöjen	korjausvelan	ja	eri	aikakausien	rakentamisperinnettä	tunnistamattoman	

korjausrakentamisen	ongelmiin.	Vaikka	oikealla	asiantuntemuksella	ratkaisuja	olisi	

löydettävissä,	edes	selvityksiä	ei	jostain	syystä	haluta	tehdä.	Kivilaakso	toteaa,	että	myös	Puu-
																																																								
513	MRL	166	§	Kaavassa	suojelluksi	määrätyn	tai	rakennusperinnön	suojelemisesta	annetun	lain	nojalla	suojellun	
rakennuksen	käytössä	ja	kunnossapitämisessä	on	lisäksi	otettava	huomioon	rakennussuojelun	tarkoitus.		
514	Kansalaistoimija	A,	ristiriidat	
515	Van	der	Berg,	Marko	(2013)	Näkökulmia	historiatietoisuuteen.	S.	135	Teoksessa	Toivanen,	P.	(toim.)	Kestävä	
kasvatus	–	kulttuuria	etsimässä.	Suomen	Kulttuuriperintökasvatuksen	seura.	Helsinki.		
516	Polanyi,	K.	(1944),	suom.	2009	Suuri	murros.	S.	93.	Markkinataloutta	säätelevät	ja	ohjailevat	ainoastaan	
markkinahinnat.		Vaikka	yhteiskunta	ei	voi	toimia	puhtaan	markkinatalouden	ehdoilla,	on	sen	periaatteista	tullut	
monin	osin	nyky-yhteiskunnan	”luonnonlaki”.		
517	Viranhaltija	A	
518	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	kokous	4.6.2018.	Puheenvuoroja	valtuuston	kokouksessa.	Tekijän	
muistiinpanot.	Myös	Asikkalan	kunnan	yleisötilaisuus	Vääksyn	yhteiskoulun	hankkeesta	29.10.2018,	vastaavia	
perusteluita.		
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Käpylän	1960-luvun	kaavoituskiistassa	esitettiin	alusta	saakka,	että	rakennusten	korjaaminen	

olisi	kannattamatonta,	eikä	muuta	vaihtoehtoa	annettu.	Puutteiden	ja	huonokuntoisuuden	

diskurssia	käytettiin	rakennuskannan	purkamisen	legitimoivana	”faktana,”	joka	kumoutui	

vasta	kun	Teknillisen	korkeakoulun	arkkitehtiosaston	opiskelijaryhmä	teki	tutkimuksen	ja	

laskelmat	rakennuskannan	korjaamisesta.519		

		Kansalaisaktiivisuuteen	liittyy	juuri	käsitys	vaihtoehtoisten	mahdollisuuksien	olemassa	

olosta	ja	uudella	tavalla	ajattelusta.520	Kansalaisen	näkökulmasta	suojelurakennuksien	

kunnostaminen	evätään	heppoisesti	ja	asiaa	tuntematta,	ja	tätä	pohtii	myös	päättäjä.	

	

Nää	ei	oo	mun	mielestä	sellasia	törmäyksiä	joihin	olis	vaan	yksi	ratkaisu.	Sit	vaan	
se	keskustelu	tuppaa	kärjistymään	et	ois	vaan	yks	ratkaisu,	puolin	ja	toisin.		
Välillä	nää	johtuu	väärästä	tiedosta	myös	tai	vajaasta	tiedosta.	Tää	VYK	(Vääksyn	
yhteiskoulu)	on	sellainen	tyypillinen	kompleksinen	aihe.	Joo,	se	halutaan	
periaatteessa	säilyttää	se	historiallinen	osa,	mutta	sitten	vähän	arkaillaan	sen	
kanssa	kun	on	sanottu	et	se	on	kallis,	et	miten	kallis	se	on,	et	siinä	on	tiedon	
vajausta,	ja	et	mahtuuko	se	uusi	koulu,	siit	on	nyt	saatu	karttapiirroksia	et	joo	
mahtuu,	mut	kolmas	kysymys	on	sit	se	et	mihin	sitä	sitten	käytetään,	sitä	A-osaa.	Ja	
sit	se	menee	niin	kompleksiseksi	se	kokonaisuus,	et	helppo	vastaushan	on	sanoa	et	
puretaan	ja	rakennetaan	uusi.	521	

	
Kulttuuriympäristö	aiheena	voi	olla	käytännön	päätöksenteossa	vaikeasti	hahmotettava,	eikä	

vaikutuksia	ole	helppoa	arvioida.	Niiden	käsitteleminen	koetaan	haastavaksi	ja	

päätöksentekoa	jarruttavaksi,	vaikka	se	olisi	tarpeellista,	sillä	monitahoisiin	kysymyksiin	

harvoin	on	olemassa	yksinkertaista	ratkaisua.	Kuntalaiselle	jää	näkymättömäksi	päättäjien	

keskuudessa	käyty	keskustelu,	ja	kunnan	poliittisen	johdon	toivomus	valtuustoseminaarien	

keskustelujen	luottamuksellisuudesta522	sopii	huonosti	yhteen	kansalaisten	osallistumis-	ja	

vaikuttamismahdollisuuksien	kanssa.		

		Tiedon	puutteesta	ei	ole	kyse,	sillä	Asikkalan	kuntastrategiaankin	kirjatussa	Vääksyn	

kulttuuriympäristöohjelmassa	on	tuotu	esille	paikallisen	kulttuuriympäristön	arvojen	

merkitys	sekä	lukuisia	kehittämis-	ja	toimenpide-ehdotuksia	siitä,	miten	arvojen	säilymisen	

edellytykset	voidaan	päätöksenteossa	ja	toiminnassa	jatkossa	huomioida.523	Taloudellisten	

näkökulmien	korostuminen	päättäjien	keskuudessa	johtaa	kuitenkin	ratkaisuihin,	joissa	
																																																								
519	Kivilaakso	2017,	s.	102	
520	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	40	
521	Päättäjä	B,	ristiriidat	kulttuuriympäristössä	
522	Asikkalan	kunnanhallituksen	puheenjohtaja	toivoi	lehtikirjoituksessaan,	ettei	valtuustoseminaareissa	
käsitellyistä	asioista	keskusteltaisi	julkisuudessa	(vaikka	ko.	seminaarit	ovat	julkisia).	Päijät-Häme	5.12.2018.	
Lukijan	sana:	Vääksyn	yhteiskoulun	kustannuksista.	Juri	Nieminen,	kunnanhallituksen	pj,	koulutyöryhmän	pj.	
S.6.		
523	Niemi	et	al.	2017,	s.	144,	150-157.	
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rahaan	vedoten	voidaan	toistuvasti	perustella	kulttuuriympäristöarvojen	sivuuttamista.	

Lyhytnäköiset	taloudelliset	syyt	oikeuttavat	ohittamaan	vaikeasti	mitattavissa	olevat	

kerrannaisvaikutukset	tai	pidemmän	aikavälin	vaikutukset.	Vaikka	myös	ilmastonmuutos,	

kestävän	kehityksen	ja	hiilineutraaliuden	tavoitteet	pakottavat	ajattelu-	ja	toimintatapojen	

muutokseen,	monitahoisiinkin	kysymyksiinkin	toivotaan	nopeaa	ja	helppoa	ratkaisua.524	

Kaikki	kiinteistöt	vaativat	huoltoa	ja	niiden	rakennusosia	täytyy	väistämättä	korjata	tai	

vaihtaa,	ajan	kuluessa	tehdä	isompiakin	kunnostustöitä.	Rakennuksiinkin	tuntuu	silti	

levinneen	kertakäyttöajattelu	–	korjaaminen	nähdään	riskialttiina	menoeränä,	”halvempaa	ja	

helpompaa”	on	rakentaa	uusi.	Mutta	onko	halvempi	uusi	rakennus	vain	uusi	

kertakäyttörakennus?525	Päätösvaltaan	liittyy	aina	vastuu,	mutta	vastuun	kantamisen	

konkretisoituminen	ei	näyttäydy	kansalaistoimijoille.	Vastuunkanto	paikallisesta	

kulttuuriperinnöstä	tuntuu	kasautuvan	kansalaisten	hartioille	eikä	sen	koeta	olevan	oikein.526	

	

Mä	oon	ainakin	joutunut	kokemaan	täällä,	ettei	virkamiehet	kanna	mitään	vastuuta	
(kulttuuriperinnöstä)	eikä	niitä	oikeen	kiinnostakaan	kun	meet	jollekin	puhumaan	niistä.	
Valtuutetuissa	on	ihan	sama	homma.527	
	

Päättäjät	taas	kokevat,	että	muut	vastuut	ajavat	asian	edelle,	pääasiassa	taloudellinen	vastuu.			

Lopulta	käy	kuten	valtakunnallisissa	selvityksissä	on	todettu:	vastuun	kuuluessa	kaikille	sitä	

ei	kanna	kukaan.528	Asiantuntijoidenkin	välittämän	tiedon	ja	lausuntojen	merkitys	jää	sen	

varaan,	miten	paikalliset	päättäjät	niihin	suhtautuvat,	sillä	kunnilla	on	lopullinen	

päätösvalta.529	Muutoksenhaku	päätöksistä	jää	yleensä	kansalaisten	varaan,	sillä	

maakuntamuseoselvityksen	mukaan	museoiden	tekemät	muutoksenhaut	ovat	harvinaisia.530	

		Vastuullisuus	edellyttäisi	tilintekoa	toiminnastaan.531	Mikään	ei	kuitenkaan	varsinaisesti		

velvoita	sellaiseen.	Rosanvallonin	mukaan	rakenteiden	ei	enää	uskotakaan	takaavan	

päättäjien	vastuullisuutta,	mitä	on	pyritty	korvaamaan	läpinäkyvyyden	vaatimuksella.	Mutta	

																																																								
524	Päättäjä	B	
525	Kuntien	pelätään	säästöpaineissaan	toistavan	virhettään	toteuttaa	uudisrakentaminen	halvalla	ja	laadusta	
tinkien.	Aarrevaara	&	Rönkkö	2015,	s.	12-13	
526	Kansalaistoimija	A	
527	Kansalaistoimija	B	
528	Antikainen	et	al.	2018,	s.	23	
529	Asiantuntija	A	
530	Uusi-Seppä,	N.	(2017)	Kulttuuriympäristö	voimavarana	maakunnissa	ja	alueilla.	Maakuntamuseoselvitys.	
Satakunnan	museo.	S.	20.	Museon	rooli	on	valtion	viranomaistehtävien	hoito,	mutta	hallinnollisesti	museot	
toimivat	osana	kuntaorganisaatiota.	Monet	museot	kokevat,	että	eivät	käytännössä	voi	valittaa	kunnan	tekemistä	
päätöksistä	esim.	elinkeinopoliittisesti	tärkeässä	kaavassa.		
531	Rosanvallon	2006,	s.	183	
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avoimuutta	ja	läpinäkyvyyttä	ei	takaa	pelkkä	niiden	esiintyminen	sanoina	strategioissa.	Kyse	

onkin	Rosanvallonin	mukaan	avoimuuden	utopiasta,	johon	valta	ei	pysty	vastaamaan.532		

7.3.4 Miten	voi	luottamus		
	
Luottamus	punnitaan	ristiriitatilanteissa	ja	sellaisia	on	tässäkin	tutkielmassa	nostettu	esille.	

Mutta	millaiset	tilanteet	yleisesti	ottaen	kulttuuriympäristössä	aiheuttavat	ristiriitoja?	

Haastatellut	ovat	osin	vastanneet	kysymyksiin	esimerkkien	kautta.		

	

Taulukko	4	Millaiset	asiat	aiheuttavat	ristiriitatilanteita?	

	 A	 B	 C	
Asiantuntija	 Maiseman	muutokset.	

Osapuolten	toiveet	voi	
olla	ristiriitaisia.	Esim.	
avoin	peltomaisema	
vai	pusikoitunut	
riistapelto,	vai	
kasvutunnelit.	

Useimmiten	se	on	se	
rakentamisen	määrä,	
että	
kulttuuriympäristöä	ei	
pidetä	lähtökohtana	
kaavassa.		

	

Kansalaistoimija	 Kaavoitus	on	räikein	
esimerkki	ja	
vallankäyttö	väärin,	
ajetaan	omaa	etua.	

Rakentaminen,		et	mitä	
siitä	puretaan	ja	
minkälainen	rakennus	
siihen	ollaan	tekemässä	
ja	miten	se	muuttaa	sen	
kulttuurin	ja	miljöön.	

	

Päättäjä	 Kanavan	kerrostalo	oli	
hyvin	ristiriitainen,	
puhuttiin	ehkä	
enemmän	siitä	sopiiko	
sen	tyyppinen	
rakennus	
kulttuuriympäristön	
keskelle.	

Elinkeinoelämän	ja	
kulttuurihistorian	
törmäykset,	ja	nyt	
ajankohtaisena	tämä	
koulumaailman	ja	
kulttuuriympäristön.		

	

Viranhaltija	 Nykyisen	ympäristön	
säilyttäminen,	ei	osata	
katsoa	mitä	uus	tuo,	
painottaa	oikealla	
tavalla.	

Telakkarannan	osalta	
ehkä	jotenkin	se	
tilanteen	
epämääräisyys,	et	missä	
me	nyt	ollaan	tässä	
tilanteessa.		

Luonnonympäristö,	
luonnon	arvot	sekä	
rakennettu	
kulttuuriympäristö,	
sen	aikakaudet	ja	
erityispiirteet.	

	

Taulukosta	4	selviää,	että	ristiriidat	kulminoituvat	muutostilanteiden	ja	erilaisten,	keskenään	

ristiriitaistenkin	toiveiden	yhteensovittamisen	ympärille.	Kukaan	haastatelluista	ei	odota,	että	

ristiriidoilta	voitaisiin	jotenkin	välttyä,	vaan	on	itsestään	selvää,	että	sellaisia	tulee.	

																																																								
532	Rosanvallon	2006,	s.	205	
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Avainasemassa	on	se,	miten	niihin	suhtaudutaan.	Asikkalassa	ongelmaksi	nousee	

haastatteluiden	perusteella	kunnan	toimintakulttuuri,	joka	ei	mahdollista	avointa	

keskustelua.	Mahdollisuudet	kuntaorganisaation	ulkopuolelta	ilmenevien	ristiriitojen	

ratkaisemiseen	olisivat	helpompia,	jos	organisaatiossa	olisi	sisäinen	yhtenäinen	tahtotila.	

	

Ei	kunta	ole	hyvä	keskustelukumppani,	ennen	ku	saadaan	oma	organisaatio	
kuntoon.	Ja	tän	tietää	luottamushenkilötkin.	He	paljon	suomii	viranhaltijoita.	Ja	
ihan	syystäkin,	et	ei	voi	sanoa.	Et	poliittinen	ilmapiiri	on	toki	rankka,	mutta	kyllä	
myös	viranhaltijoiden	puolella	on	tosi	paljon	asioita	jotka	pitää	saada	kuntoon.	En	
mä	usko,	että	ei	ole	kyse,	etteikö	haluttaisi.	Koska	tämmöset	vaikeet	ja	repivät	asiat	
kuluttaa	kaikkia.	533	

	

Kunnan	toimintakulttuurin	ongelmat	eivät	kulminoidu	pelkästään	kulttuuriympäristön	

kysymyksiin	vaan	toistuvat	myös	muissa	ristiriitaisia	näkemyksiä	sisältävissä	asioissa.	Koska	

kaavoitus	monesti	törmää	kulttuuri-	ja	luonnonperintöön,	ristiriidat	aiheen	ympärillä	

korostuvat.		

			Jos	luottamus	on	tulevaa	käyttäytymistä	koskeva	olettamus,534	se	edellyttää,	että	toimijat	

ovat	sanojensa	mittaisia	ja	noudattavat	yhteisiä	pelisääntöjä.	Kun	kunnan	toimintaa	

tosiasiallisesti	ohjaamaan	laaditussa	kuntastrategiassa	lukee	yhtä	ja	käytännön	toiminta	on	

toista,	ei	se	rakenna	kuntalaisten	luottamusta	hallintoa	kohtaan.	Luottamuspula	on	kuitenkin	

monisuuntaista.	Päättäjille	kansalaiset	voivat	näyttäytyä	omaa	etua	ajavina,	joiden	toiminta	

on	nimby-tyyppistä	(not	in	my	backyard),	mitään	ratkaisua	hyväksymätöntä	

muutosvastarintaa.535	Kansalaisille	päättäjien	ja	viranhaltijoiden	toiminta	näyttäytyy	

hintalapun	tuijottamisena,	mikä	sivuuttaa	automaattisesti	muut,	vaikeammin	rahassa	

mitattavat	arvot.	Kumpaakin	kuvatunlaista	toimintaa	toki	myös	tapahtuu,	mutta	yleistystä	

niistä	ei	voi	tehdä.	Stereotypiat	ovat	silti	vahvoja.536	Vaikeneminen,	vaihtoehdottomuus	ja	

perustelujen	puute	aiheuttavat	epäluottamusta	silloinkin,	kun	siihen	tosiasiassa	ei	olisi	

aihetta.	Epärehellisyyttä	ja	vallan	väärinkäyttöä	tapahtuu	Suomessakin,	etenkin	

maankäyttöön	liittyen.537	Toiselta	puolen	katsottuna	epäluottamusta	voivat	aiheuttaa	

kansalaisten	tekemät	aiheettomat	valitukset.	Vaikka	niiden	määrä	on	vähäinen,538	ne	voivat	

																																																								
533	Viranhaltija	B	
534	Rosanvallon	2006,	s.	23,	sit.	Simmel,	G.	1908.	
535	ks.	Eranti	2017	
536	Ks.	myös	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	18	
537	Yle	uutiset	21.6.2017	Suomen	kunnissa	piilee	kova	korruptioriski.	https://yle.fi/uutiset/3-9684849	
538	Viljanen	et	al.	2014,	s.53-54		
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aiheuttaa	suurtakin	haittaa	ja	murentaa	päättäjien	luottamusta	kansalaisten	aiheellisiin	

muistutuksiin	ja	haluun	tehdä	yhteistyötä.		

		Luottamuspula	ei	myöskään	vallitse	pelkästään	kansalaisen	ja	paikallishallinnon	välillä,	vaan	

se	kertautuu	tasolta	toiselle.	Siinä	missä	kansalainen	kokee	luottamuspulaa	kunnan	toimintaa	

kohtaan,	kunta	kokee	toisinaan	samoin	ELY-keskusta	ja	museoviranomaista	kohtaan.	Kun	

kuntalainen	kokee,	ettei	kuntaorganisaatiossa	ymmärretä	paikallisille	tärkeitä	arvoja,	

kuntaorganisaatio	kokee,	ettei	valtion	viranomaisissa	ymmärretä	paikallisia	olosuhteita.539	

Niiden	toiminta	ja	lausunnot	saatetaan	kokea	asioiden	hankaloittamisena	tai	jopa	

mielivaltaisina.540	Yleinen	museoon	liitetty	ennakkoluulo	on	museoiminen,	joka	ei	salli	mitään	

käyttötarkoituksen	muutoksia,	ymmärrä	taloudellista	tilannetta	tai	huomioi	paikallisen	

kehittämisen	tarpeita.	541	Ei	löydy	luottamusta	siihen,	että	asioihin	voisi	yhdessä	pohtien	

löytyä	ratkaisu.	Kuvaavaa	on,	ettei	esimerkiksi	Vääksyn	yhteiskoulun	asiassa	ole	oltu	

yhteydessä	maakuntamuseon	rakennustutkijaan	ratkaisun	etsimiseksi,	vaikka	oletettavaa	

olisi,	että	asiantuntija	osaisi	kertoa	erilaisista	mahdollisuuksista	tai	onnistuneista	

esimerkeistä	muualla.	Pihlman	on	varoittanut	suojeluviranomaisten	ja	kuntatoimijoiden	

kanssakäymisen	niukkuudesta,	sillä	jatkuvan	ja	luontevan	vuorovaikutuksen	puuttuessa	

toinen	koetaan	helposti	vastustajana,	eikä	tietoa	oteta	vastaan.542	Esimerkiksi	Tampereella	

museo	on	verkostoitunut	onnistuneesti	eri	toimijoiden	kanssa,	sillä	on	hyvät	

neuvotteluyhteydet	kaupungin	kanssa	ja	vuorovaikutus	kolmannen	sektorin	kanssa	toimii.	

Vuorovaikutuksen	kautta	on	voitu	ennalta	vaikuttaa	ja	välttää	tilanteiden	kärjistymistä.543		

		Haastatellut	katsoivat,	että	luottamuksen	rakentamisen	täytyisi	lähteä	kunnan	ylimmästä	

johdosta,	sekä	poliittisesta	että	hallinnollisesta,	mutta	siihen	tulisi	myös	sitoutua	jokaisen	

osapuolen.		

	

Menee	varmaan	ehkä	yksilötasolle.	Silloin	kun	me	rakennetaan	luottamusta,	niin	
sinne		täytyy	saada	ne	yksilöt,	jotka	sitä	oikeesti	haluaa,	mut	toisaalta	taas	niinkin	
et	niillä	yksilöillä	täytyy	olla	riittävästi	painoarvoo	ja	heil	pitää	olla	riittävästi	sitä	
tahtotilaa,	mutta	myöskin	tukea,	tukea	siltä	taholta,	ketä	he	edustaa.544		
	
	

																																																								
539	Viranhaltija	C	
540	Viranhaltija	B	
541	Viranhaltija	C	
542	Pihlman	2007,	s.	221	
543	Uusi-Seppä	2017,	s.	26	
544	Viranhaltija	B,	esteet	yhteistoiminnassa	



	 	
	

106	

Osapuolten	edustajien	status	nousee	jälleen	esille.	Rättilän	ja	Rinteen	tutkimuksen	mukaan	

kansalaistoiminnan	vastuunalaisuutta	ja	legimiteettiä	pidetään	yhä	pulmallisena	verrattuna	

vaaleihin	perustuvaan	edustukselliseen	demokratiaan.	Kansalaistoiminta	kuitenkin	vastaa	

demokratian	perusideaaliin,	toiminnan	avoimuuteen	ja	kaikkien	mahdollisuuteen	osallistua,	

nousten	ruohonjuuritasolta.545	Rosanvallonin	mukaan	nykyaikaiseen	demokratiaan	kuuluu	

olennaisesti	kansalaisjärjestöjen	toiminta,	jotka	sekä	tekevät	yhteistyötä	vallan	kanssa	että	

kritisoivat	sitä,	hankkivat	tietoa	ja	vaativat	perusteluita.546	Toiminnalle	löytää	oikeutuksen	

myös	lainsäädännön	ja	strategioiden	kautta,	vaikkakaan	ne	eivät	ole	menneet	vielä	kaikkialla	

käytäntöön.			

		Luottamuspula	ei	ole	yksittäisen	kunnan	ongelma,	vaan	politiikka	on	ylipäätään	menettänyt	

luottamusta	kansalaisten	silmissä.		Aiempien	tutkimusten	mukaan	kuntademokratiaa	kyllä	

arvostetaan,	mutta	sen	käytäntöjä	ei	pidetä	enää	ajanmukaisina.	547	Kuntapolitiikka	on	

byrokraattisen	käytäntöjen	sanelemaa	ja	valtuutettujen	kyky	edustaa	asukkaiden	toiveita	on	

heikentynyt	–	myös	vastoin	valtuutettujen	omaa	tarkoitusta,	mikä	johtaa	epävirallisten	ja	

vaihtoehtoisten	vaikuttamisväylien	syntymiseen	ongelmiin	tarttumiseksi.548		

	

7.3.5 Miten	yhteistoiminta	koetaan	
	

Kuntalaisten	osallistuminen	ja	vaikuttaminen	oman	kulttuuriympäristönsä	kehittämiseen	on	

hedelmällisintä	sen	tapahtuessa	yhteistyössä	hallinnon	kanssa.		

	

Eihän	kunnassa	voi	olla	ikinä	kaikkien	alojen	erikoisasiantuntijaa,	et	sen	takii	just	
toi	järjestöjen	ja	kunnan	yhteistyö,	jos	sitä	vahvistais,	niin	se	asiantuntijuus	vois	
kummuta	sieltä.549	

	

Yhteistoiminnasta	on	jo	olemassa	hyviä	esimerkkejä	Vääksyssäkin.	Viranhaltijat	ottavat	esiin	

yhteistyön	lähiympäristön	hoidossa	ja	kansalaistoimijat	kokevat,	että	vuosien	saatossa	

yhteistyö	kunnan	kanssa	on	hieman	parantunut	esimerkiksi	tapahtumajärjestelyissä.	

Asiantuntijat	nostavat	hyvinä	yhteistyökäytäntöinä	esiin	hankkeet	ja	yhteisöjen	aktiivisuuden,	

tiedon	lisäämisen	ja	verkottumisen.	550	Haastatelluille	päättäjille	yhteistyö	ei	ole	varsinaisesti	

																																																								
545	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	66	
546	Rosanvallon	2008,	s.	309-310	
547	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	65	
548	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	66	
549	Päättäjä	B	
550	Asiantuntija	A	
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näyttäytynyt,	vaan	koetaan,	että	sitä	opetellaan	vielä.	Tämä	voi	johtua	siitä,	että	päättäjät	eivät	

tee	varsinaista	operatiivista	työtä,	mutta	toisaalta	vastaukset	kertovat	osaltaan	myös	siitä	

kuilusta,	mikä	päättäjien	ja	varsinaisten	toimijoiden	välillä	vallitsee.		

		Haasteina	yhteistoiminnassa	koetaan	keskusteluyhteyden	ja	vuoropuhelun	puute,	joka	

kaipaisi	kaikkien	haastateltujen	osapuolten	mielestä	kehittämistä.	Juuri	näissä	keskusteluissa	

esiin	nousee	luottamus,	mutta	toisaalta	taas	kerran	riittävän	mandaatin	tarve,	kuinka	yleisesti	

hyväksyttyä	jokin	yhteisön	esittämä	toive	tai	toiminta	on.	551	Kyse	on	jälleen	myös	siitä,	

millainen	tieto	hyväksytään	päätöksenteon	pohjalle	ja	hyväksytäänkö	perustellut	argumentit	

riippumatta	siitä,	miltä	taholta	ne	tulevat.	

		Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmassa	on	esitetty	paikallisen	kulttuuriympäristötyöryhmän	

perustamista552	ratkaisuna	siihen	tilanteeseen,	että	Asikkalan	kuntaorganisaatiossa	aihepiiri	

ei	varsinaisesti	ole	kuulunut	kenenkään	tai	minkään	toimialan	vastuulle.	Edes	Päijät-

Hämeessä	ei	toimi	kulttuuriympäristön	maakunnallista	yhteistyöryhmää.	Vastaavia	

monialaisia	ryhmiä	on	perustettu	muuallakin	Suomessa	kulttuuriympäristöohjelmatyön	

toteuttamisen	yhteydessä.	Säännöllisesti	kokoontuvissa	ryhmissä	käsitellään	ajankohtaisia	

kulttuuriympäristökysymyksiä,	joihin	on	onnistuttu	yhteisessä	keskustelussa	löytämään	

ratkaisuja.553	

		Taulukosta	5	(seuraavalla	sivulla)	selviää,	että	työryhmälle	nähdään	myös	haastateltujen	

keskuudessa	enimmäkseen	tarvetta.	Ainoastaan	päättäjät	suhtautuvat	epäillen,	käyttäen	myös	

työryhmästä	ilmaisuja	kahvinjuontikerho	ja	puuhastelukerho.	Yhteiskunnan	eri	aloilla	on	ollut	

jo	pitkään	tyypillistä	koota	monialaisia	työryhmiä,	joista	vastaavia	nimityksiä	ei	ehkä	tulisi	

mieleen	käyttää.	Haastatteluissa	etenkin	kansalaistoimijoilta	tulee	toive	yhteistyöstä,	jossa	

asioista	keskusteltaisiin	myös	proaktiivisesti	eikä	vain	silloin	kuin	jokin	kiistanalainen	

prosessi	on	meneillään.	Paikallisen	asiantuntemuksen	kulttuuriperinnöstä	koetaan	

tarvitsevan	jonkin	kanavan,	jota	kautta	se	tulisi	edustetuksi	sillä	kansalaistoimijat	kokevat,	

että	”kansalaisaktivismi”	koetaan	helposti	negatiivisena	päättäjien	keskuudessa.554	

	

	

	

																																																								
551	Viranhaltija	A	
552	Niemi	et	al.	2017,	s.	154	
553	Uusi-Seppä	2017,	s.	25.	Poikkihallinnolliset	työryhmät	kunnissa	on	havaittu	hyödyllisiksi	siellä	missä	niitä	
toimii,	mm.	Kurikka,	Ähtäri,	Kauhajoki,	Kuopio.	Ryhmien	kokoonpano	koostuu	mm.	museon,	rakennusvalvonnan,	
tilakeskuksen	ja	kaavoituksen	osapuolista.		
554	Kansalaistoimija	A,	kansalaistoimija	B	
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Taulukko	5	Näetkö	tarvetta	kulttuuriympäristötyöryhmälle?	

	 A	 B	 C	
Asiantuntija	 Maakunnallisen	lisäksi	

paikalliset	ryhmät	
viestin	välittäjänä	ja	
käytännönläheisessä	
tiedonvälitystyössä.		

Kyllä	tarvittaisiin,	kaikki	
mikä	tukee	sitä	työtä,	olis	
hyvä.	Toimijoilla	pitäisi	
olla	käyttää	aikaa	siihen,	
eikä	pitäisi	olla	
ongelmakeskeistä,	avoin	
suhtautuminen	

	

Kansalaistoimija	 Suuri	tarve	sekä	
maakunnallinen	että	
paikallinen.		

Ehdottomasti.	
Paikallisena,	niin	saatais	
sitten	kokonaisuudessaan	
vaihtaa	ne	kuulumiset,	
linkittymään	
maakunnalliseen.		

	

Päättäjä	 En	näkis	sille	tarvetta,	
onko	se	joku	
kahvinjuontikerho	
sitten.	Maakunnassa	
ehkä,	joka	koordinois	
jotenkin	laajemmin,	
vois	olla	ok.	

Olis	varmasti	tarvetta.	Sillä	
pitäis	olla	selkee	rakenne	
ja	arvostus,	koska	jos	ei	
ole	sitä	miten	se	etenee,	
niin	sit	niistä	helposti	
tulee	sellasia	
puuhastelukerhoja,	joka	
turhauttaa	ja	ei	oo	
kenenkään	edun	mukaista.		

	

Viranhaltija	 Kaavoituksen	ja	tuon	
yleisilmeen	osalta	
tarvitaan.	

Näen	kyl	paljonkin	
tarvetta.	Kun	me	vaan	
löydettäis	ne	oikeat	
ihmiset	työryhmän	ääreen	
ja	pitää	olla	selkeää	
henkilöresurssia.		Pitäisi	
olla	etukäteen	tarkkaan	
mietittynä.	

Jonkinlainen	
alueellinen	voisi	
olla.	Aihe	liippaa	
niin	monia	
toimialoja	ettei	
sitä	voi	kaataa	
millekään	yhdelle.	

	

	Yhteistyön	rakentuminen	nähdään	tärkeänä	nimenomaan	samaan	suuntaan	kulkemisen,	

yhteisöllisyyden	ja	yhteisen	aluekehittämisen	kannalta.	Sillä	on	vaikutusta	myös	siihen,	miten	

alue	näyttäytyy	ulospäin.		

Kun	osapuolet	ymmärtäisivät	sen,	että	me	puhutaan	yhteisestä	asiasta.	Nähtäis	se,	
että	miten	sillä	tehään	tän	yhteisön	hyväksi	ja	miten	laajasti	se	tulee	vaikuttamaan.	
---	Mitä	enemmän	sitä	tulee,	pettymyksistä	miten	kunta	on	hoitanut	ne	asiat,		
virkamiehet	ja	päättäjät.	Ollaan	petytty	pettymyksien	jälkeen	siihen	heidän	tyyliin	
ja	ruvetaan	voimaan	pahoin.	Ulospäin	tulee	hirveen	ristiriitainen	kuva	se,	et	mikä	
on	kunnan	ja	asukkaiden	välinen,	et	niiden	väliset	ristiriidat	on	niin	isoja.	Et	onks	
täälläkin	noin	huonosti	asiat	kunnan	ja	kuntalaisten	välillä.	Vierailukokemus	on	
ihan	eri.555		

	
																																																								
555	Kansalaistoimija	B	
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Jonkinlaista	uudenlaisen	yhteistyön	mallia	kaipaavat	etenkin	kansalaistoimijat.	Vastaavasti	

kunnassa	on	mietitty,	miten	yhdistyksiä	voitaisiin	aktivoida	ja	yhteistyötä	kolmannen	

sektorin	kanssa	kehittää.556	Vanhassa	Vääksyssä	yhteisö	on	ollut	oma-aloitteisesti	aktiivinen,	

mutta	haastatteluissa	ilmenee,	että	kunnan	näkökulmasta	yhdistykset	yleisesti	ottaen	

näyttäytyvät	passivoituneina.	Kunnan	kutsuessa	yhdistyksiä	koolle,	paikalle	saapuvat	aina	

vain	tietyt	aktiiviset.557	Taas	herää	kysymys,	miksi	ei	näiden	jo	valmiiksi	aktiivisten	kanssa	

kannattaisi	jalostaa	yhteistyötä?	Ehkä	yhteisölähtöisen	aktiivisuuden	hyväksyminen	ja	

helppous	toimia	kunnan	kanssa	aktivoisivat	jatkossa	muitakin.		

Kunnan	kanssa	pitäis	olla	hirveen	joustavat	välit.	Pitäis	olla	yksi	ihminen	kunnassa	
sitä	varten,	jonka	kanssa	kaikki	sujuisi	jouhevasti,	ettei	tarvis	soitella	kymmenelle	
miten	se	menee.	Se	olis	kuin	lottovoitto.558		
	

Rättilä	ja	Rinteen	tutkimuksen	mukaan	kunnan	kansalaistoimijoille	nimeämällä	

yhdyshenkilöllä	on	suuri	merkitys.	Taitavan	yhdyshenkilön	työpanos	tuottaa	vaikuttavuuden	

kokemuksen,	kun	taas	väärän	tyyppiseksi	koetusta	yhdyshenkilöstä	ei	ole	hyötyä.559	

Kalliomäki	ja	Vahlo	esittävät	yhteistyöverkoston	rakentamisen	investointina,	joka	ei	synny	

itsestään	vaan	vaatii	aktiivista	luottamuksen	rakentamista.	Sen	kautta	on	kuitenkin	

mahdollista	päästä	kohti	yhteistä	arvonluontia,	saada	käyttöön	täydentäviä	resursseja	ja	

sosiaalista	pääomaa.	560	Sosiaalinen	pääoma	on	luottamusta	ja	yhdessä	toimimisen	positiivista	

vaikutusta,	kiinnittymistä	ja	juurtumista.	Asukkaiden	aktiivisuuden	taustalla	onkin	vahva	

sidos	paikkaan,	jonka	puolesta	ollaan	valmiita	toimimaan.561	Näin	on	haastatteluiden	

perusteella	asian	myös	Vääksyssä.	Toisaalta	kansalaistoimijoille	on	noussut	huolta	

talkooväsymyksestä.	

Pelkään,	että	talkoojutut	kyllä	vaan	vähenee	ja	vähenee,	kyllä	sitä	pitäisi	lähtee	
kehittelemään	millä	näitä	tehdään	kohta	kolmannen	sektorin	töitä.	---	Kaikessa	
vaan	määrittelee	että	se	on	se	raha,	mut	mistä	se	saadaan	se	raha,	millä	sitä	
tehdään?	562	

	
Talkooväsymys	kytkeytyy	myös	turhautumiseen,	sillä	varsinaisen	palkan	puuttuessa	

vapaaehtoistyöstä	pitäisi	kokea	jotakin	muuta	palkitsevuutta.	Huolta	aiheuttavat	etenkin	

																																																								
556	Viranhaltija	A,	viranhaltija	B,	päättäjä	B	
557	Viranhaltija	B	
558	Kansalaistoimija	B	
559	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	59	
560	Kalliomäki	ja	Vahlo	2017,	s.	108-109.	
561	Rättilä	&	Rinne	2017,	s.	17	
562	Kansalaistoimija	B	
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jatkuvat	ristiriidat	ja	se,	että	hallinnon	kanssa	yhteistyössäkin	tehty	työ	käytännössä	

sivuutetaan,	kuten	kulttuuriympäristöohjelmaan	kirjatut	näkökulmat.	

Kun	se	tiedon	tuottaminen	ei	auta,	niin	vaatiiko	se	et	kansalaisaktivismia	viedään	
jotenkin	raivokkaampaan	suuntaan,	et	saadaan	se	ääni	kuuluville.	Et	
barrikaadeilleko?	Pitääks	sen	mennä	siihen,	et	pitää	älähtää	todella	kovaa,	
sellasella	ikävällä	tavalla.	Kun	ihmiset	haluis	rakentavassa	hengessä	viedä	asioita	
eteenpäin,	mut	mitä	keinoja	siihen	jää.	563	

	

Kansalaistoimijat	tiedostavat	oman	vastuunsa	rakentavasta	toimintatavasta,	mutta	eivät	koe	

saavansa	vastakaikua.	Lopulta	samoihin	ristiriitoihin	toistuvasti	törmääminen	tuntuu	lyövän	

koko	toiminnalle	negatiivisen	leiman.	Paitsi	ihmisten	väsymisestä	jatkuviin	lausuntojen	

laatimiseen	ja	puolustustaisteluihin,	kansalaistoimijat	ovat	huolissaan	myös	

mainevaikutuksista,	joita	ristiriidat	aiheuttavat.	Yhteisön	kulttuuriympäristötyön	tavoitteena	

on	ollut	myös	tietynlaisen	brändin,	Vanhan	Vääksyn,	luominen.564		Mainevaikutuksia	on	

vaikea	arvioida,	mutta	ohjenuorana	voi	pitää	taloustieteilijöiden	käsitystä	maineesta	

pääomana,	jonka	arvo	ylittää	pitkällä	aikavälillä	aina	edut,	jotka	maineesta	piittaamattomalla	

toiminnalla	voi	lyhyellä	aikavälillä	saavuttaa.565		

		Kulttuuriympäristöohjelmatyössä	jo	1990-luvun	lopulla	ja	jälleen	päivitystyön	yhteydessä	

2017	todettiin,	että	Vääksy	voi	lisätä	vetovoimaansa566	ja	tunnettuutta	hyödyntäen	

ainutlaatuista	kulttuuriympäristöään	positiivisena	erottautumiskeinona.567	Vastaavasti	

kuntastrategiassa	tavoitteeksi	on	asetettu	”haemme	vetovoimaa	matkailusta	ja	teemme	

Asikkalaa	tunnetuksi.”568	Kulttuuriympäristöohjelma	nostaa	esiin	monia	keinoja	tämän	

edistämiseen,	mutta	näyttää	ettei	niitä	huomioida	päättäjien	ja	viranhaltijoiden	keskuudessa,	

vaikka	ne	kytkeytyvät	juuri	niihin	asioihin,	mitä	kunta	käyttää	omassa	

matkailumarkkinoinnissaan.	Asikkalassa	ei	ole	käyty	julkista	tai	avointa	keskustelua	siitä,	

miten	kunta	tavoittelee	elinvoimaa	ja	millä	keinoin	se	voitaisiin	saavuttaa.	Muita	kunnan	

toimintaa	ohjaavia	asiakirjoja	kuin	kuntastrategia	ja	siihen	tehdyt	toimintaohjelmat	ei	ole	

julkaistu.	Näyttäytyy	ettei	yhteistä	suuntaa	ole,	eikä	kuntalainen	tiedä,	kuka	päättäjistä	

milläkin	kannalla	on	ja	millä	perustein.	Jotta	toiminta	ja	keinot	voisivat	eri	osapuolten	silmissä	

näyttäytyä	hyväksyttäviltä,	tulisi	niiden	taustalla	olevista	tavoitteista	käydä	avointa	

keskustelua:	mihin	pyritään	ja	miksi	näin	on	järkevintä	toimia.	Suuntaa	on	määritelty	joiltain	
																																																								
563	Kansalaistoimija	A	
564	Kansalaistoimija	B	
565	Siksi	maine	on	voimakas	poliittinen	väline.	Rosanvallon	2006,	s.	57.		
566	Aro,	T.	2017	Vetovoima	on	kasvua:	Muuttovetovoimaa	ja	matkailija-	ja	tapahtumakävijöiden	kasvua.		
567	Niemi	et	al.	2017,	s.	150	
568	Asikkalan	kunta.	Kuntastrategia	2018-2021.	s.	4.	
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osin,	mutta	kuntalaiselle	se	ei	näyttäydy.	Tämä	tosin	myös	tunnistetaan	niin	viranhaltijoiden	

kuin	päättäjienkin	keskuudessa.	

Ehkä	se	missä	me	ollaan	sit	taas	oltu	huonoja,	niin	edelleen	niitten	päätösten	sitten	
esiintuominen,	niin	et	ne	olis	kuntalaisillekin	selvää,	et	siel	on	käyty	keskustelua	
taustalla.569		

	

		Kulttuuriympäristöohjelmaan	on	myös	kirjattu	useitakin	kehittämisehdotuksia	eri	

näkökulmat	huomioivaan	kaavoitusprosessin	läpiviemiseen	liittyen,	mutta	niitä	ei	ole	

poimittu	esimerkiksi	Telakkarannan	kaavoituksen	lähtökohdiksi.	Telakkarannan	osalta	

ristiriita	kulminoituu	rakentamistapaan.	Kaavaluonnos	esittää	kerrostalorakentamista,	joka	

mahdollistaisi	tehokkaan	maankäytön,	kun	taas	asukkaat	toivovat	pienimuotoisempaa	

rakentamista,	mikä	varmistaisi	kulttuuri-	ja	luontoarvojen	ja	ympäröivän	pientaloasutuksen	

viihtyisyyden.		

Paljon	poikkeaa	näkemykset	justiin	näistä	perusasioista.	Ehkä	siinä	nyt	sitten	
paikalliset	asujat	siellä	näkee	erilailla	sen	asian	kuin	kuntapäättäjä,	joka	joutuu	
harkitsemaan	sitten	sitä,	että	siinä	olis	vetovoimainen	rakennuspaikka	johonka	
saattaisi	saada	sitten	veronmaksukykyisiä	vakituisia	asukkaita	pitämään	yllä	
meidän	palveluita	ja	koululaitoksia.	Niin,	nämä	näkökohdat	siinä	varmasti	sitten	
on	ristiriidassa	paikallisten	kanssa.	Että	sitten	toisaalta	kuntapäättäjä	joutuu	
kattomaan	onko	joku	omakotitalorakentaminen	siihen	tehotonta	rakentamista	vai	
ei.	570	
	

Asukkaiden	ajattelutapa	ja	näkökulma	poikkeaa	hallinnollisesta	ajattelusta,	jossa	korostuu	

tehostaminen.571	Kunnan	näkökulmasta	taloudellisesti	tehokkain	ratkaisu	on	kannattava.	

Kansalaiset	toiveet	esimerkiksi	mittakaavaltaan	miljööseen	sovitettavasta	ekologisesta	

puurakentamisesta	saattavat	kuulostaa	haihattelulta.	Kansalaistoimijat	leimataankin	helposti	

valittajiksi,	joiden	argumentit	ovat	tunnepohjaisia.572	Tehokkuutta	ja	taloutta	painottavissa	

näkemyksissä	vaihtoehdoille	tai	kerrannaisvaikutuksia	painottavalle	ajattelutavalle	ei	ole	

ollut	tilaa.	Telakkarannankaan	tapauksessa	ei	ole	käyty	julkista	keskustelua	millään	

foorumilla	ennen	kaavaluonnoksen	esittelytilaisuutta.		

Kun	me	ei	päästä	oikein	niinku	keskustelemaan	siitä	että	mitä	jokainen	toimija	
ajattelee	siitä.	Jos	me	tuodaan	esitys,	meille	sanotaan	et	ei	oo	pähkäilty	
vaihtoehtoja,	jos	me	ruvetaan	avoimelta	pöydältä	keskustelemaan	niin	meillä	pitäis	
olla	joku	että	mitä	me	halutaan.	573	

	

																																																								
569	Viranhaltija	B	
570	Kuntapäättäjä	A	
571	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	64	
572	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	18	
573	Viranhaltija	A	
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Riippuen	siitä	mistä	kulmasta	asiaa	katsoo,	argumentit	puolesta	ja	vastaan	voivat	näyttäytyä	

joko	yleishyödyllisenä	tai	jonkin	tahon	edun	ajamisena.	Erantin	tutkimuksen	mukaan	osa	

kaavoitukseen	osallistuvista	asukkaista	ajaa	avoimestikin	omaa	etuaan.574	Asukas	taas	voi	

kokea	tuovansa	suunnitteluun	paikallista	tietoa,	jonka	huomioiminen	olisi	tärkeää	myös	

muiden	kannalta.	Vastaavasti	kansalaisille	voi	näyttäytyä,	että	suunnittelijat	

julkisivumääräyksiä	välttelemällä	ajavat	rakennusliikkeiden	etua.575	Kunnan	näkökulmasta	

on	kuitenkin	perusteltua	pitää	kohde	mahdollisimman	houkuttelevana,	jotta	tontit	kävisivät	

rakennuttajille	kaupaksi	ja	saataisiin	tuloja	kunnalle,	eli	veronmaksajien	hyödyksi.	

Kansalaisnäkökulmasta	tähän	huomautetaan,	että	yhteisen	kulttuuriympäristön	suotuisaa	

kehitystä	ei	voi	taata,	jos	sen	toteutuminen	jää	voittoa	tavoittelevan	rakennusliikkeen	

hyväntahtoisuuden	varaan.576	Koska	aihe	on	ollut	konfliktialtis	pitkään,	Vääksyn	

kulttuuriympäristöohjelmatyön	aikana	asiasta	keskusteltiin	laajasti	ja	kirjattiin	toimenpide-

ehdotuksiin	vaihtoehtoisten	suunnitelmien	ja	havainnekuvien	laatiminen,	kuntalaiskävelyt	ja	

–tilaisuudet	kaavoitusprosessien	alkuvaiheissa.577	Telakkarannan	kohdalla	tähän	ei	ainakaan	

vielä	päästy,	sillä	vaikka	suunnitelmat	laadittiin,	ne	pidettiin	päättäjien	sisäisessä	

keskustelussa	vaikka	niiden	avaamista	julkiseen	keskusteluun	toivottiin	jo	osallistumis-	ja	

arviointisuunnitelman	vaiheessa.578	Myös	haastatteluissa	vallitsee	selvä	yksimielisyys	siitä,	

että	tuossa	vaiheessa	olisi	hedelmällisintä	käydä	avointa	keskustelua.	Käytännössä	näin	ei	

kuitenkaan	tapahdu.	

		Ristiriitoja	syntyy	tyypillisesti	silloin,	kun	esimerkiksi	kaavoituksen	lähtökohdat	ja	tavoite	

lukitaan	etukäteen.	Se	ei	ole	laitonta,	ja	joissain	tapauksissa	varmasti	jopa	tarpeellista,	mutta	

kun	samaan	paikkaan	kohdistuu	erilaisia	arvoja	ja	intressejä,	vaihtoehdottomuudella	

saavutetaan	vain	ristiriita.	Yleisötilaisuudesta	muodostuu	lähtökohtaisesti	vastakkain	

asetteleva:	kunnasta	esitetään	yhtä	ratkaisua,	johon	kansalaiset	voivat	sanoa	kyllä	tai	ei,	

mutta	vaihtoehtojen	pohdinnalle	ei	ole	tilaa.	Mikäli	mielipide	on	esitetyn	ratkaisun	vastainen,	

on	se	vastustamista.	Kunnan	näkökulmasta	tilaisuuksiin	saapuvat	vain	ne,	jotka	”vastustavat”	

–	vaikka	oli	halua	pohtia	vaihtoehtoisia	ratkaisuja,	osallistujat	kategorisoitiin	esimerkiksi	

Telakkarannan	tilaisuudessa	esitetyn	ratkaisun	vastustajiksi.579	Tilaisuudessa	kunnan	

																																																								
574	Eranti	2017	
575	kansalaistoimija	A	
576	Tällainen	keskustelu	julkisivumääräyksistä	käytiin	Telakkarannan	asemakaavan	yleisötilaisuudessa	
13.12.2018.	Tekijän	muistiinpanot.		
577	Niemi	et	al.	2017,	s.	152	
578	Asikkalan	kunta.	Kunnanhallituksen	pöytäkirja	11.6.2018,	pykälä	129.	Vanhan	Vääksyn	Kehittämisyhdistys	
oli	lähettänyt	OASista	mielipiteen,	johon	kokouksessa	vastattiin.	
579	Päijät-Häme	19.12.2018	Telakkarannan	kaavan	suunnittelu	etenee.	
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viranhaltijat	esiintyvät	puhuen	valitun	ratkaisun	puolesta,	kuten	heidän	asemassaan	

täytyykin	tehdä.	Poliittiset	päättäjät,	jotka	valinnan	olivat	tehneet,	eivät	olleet	paikalla	

osallistumassa	keskusteluun,580	mutta	tilaisuudessa	tehtiin	selväksi	heidän	tehneen	valinnat	

ja	kehotettiin	kääntymään	heidän	puoleensa	useiden	kysymysten	kohdalla,	johon	

viranhaltijoilla	ei	ollut	vastausta.	Haastateltu	viranhaltija	arvelee	päättäjien	kokevan	

yleisötilaisuudet	lähtökohtaisesti	konfliktialttiiksi,	mistä	syystä	niitä	ehkä	vältellään.581	

Tilaisuudet	voisi	rakentaa	myös	toisin,	mutta	siihen	ei	ole	ainakaan	toistaiseksi	ole	hallinnon	

puolelta	ryhdytty,	vaikka	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmassakin	on	nostettu	esille	

muualla	jo	toimiviksi	koettuja	keinoja.	Tutkimusten	mukaan	kansalaistoimijat	kokevat	

virallisiin	suunnitteluprosesseihin	osallistumisen	merkityksettömänä.582	Tutkielmani	

haastatteluissa	nousee	esille	myös	turhautuminen.583		

		Entä	voisiko	kulttuurisuunnittelun	menetelmästä	löytyä	vastauksia	yhteistoiminnan	

kehittämiseen?	Haastatteluissa	keskustelin	menetelmästä	useimpien	haastateltavien	kanssa.	

Idealistit	minussa	ja	haastatelluissa	haluaisivat	uskoa	siihen,	että	menetelmästä	voisi	olla	

Asikkalassakin	hyötyä	mahdollisuutena	kehittää	uudenlaista	toimintakulttuuria.	Haastatellut	

tiedostavat	kyllä,	että	jo	muuttunut	maailma	vaatisi	myös	entiseen	aikaan	juuttunutta	

toimintakulttuuria	muuttumaan.584	Ajatus	pitkäjänteisyydestä,	valtuustokaudet	ja	

henkilöstövaihdokset	ylittävästä	yhteisesti	sovitusta	toimintatavasta,	johon	kaikki	sitoutuvat,	

lisäisi	myös	toimijoiden	keskinäistä	luottamusta.	Kulttuurisuunnittelun	käytännön	

toteutuksen	kannalta	kuntaorganisaation	pienuus	ja	käytännön	työn	sujuminen	kuitenkin	

arveluttaa.		

Sillä	olis	oikeesti	merkitystä,	kyllähän	se	olis	hyvä	tietää	että	millaista,	jollakin	
tavalla	se	käytäis	läpi.	Mutta	miten	se	tässä	organisaatiossa,	millä	resursseilla	
toteutetaan.585	

	

Vaikka	resursointi	saataisiin	kohdalleen,	kunnan	päätöksentekokulttuuri	olisi	silti	

todennäköisesti	esteenä.	Muualla	maailmalla	toteutetuissa	kulttuurisuunnittelun	prosesseissa	

on	havaittu	tärkeimmäksi	tekijäksi	onnistumiselle	kunnan	hallinnon	ja	poliittisen	

																																																								
580	Osallistuin	itse	keskustelutilaisuuteen	ja	kysyin,	ketä	päättäjiä	on	paikalla.	Paikalla	oli	yksi	kunnanhallituksen	
jäsen.	Lisäksi	yksi	varavaltuutettu	oli	osan	aikaa	tilaisuudesta	paikalla.	Telakkarannan	asemakaavan	
yleisötilaisuus	13.12.2018.	Tekijän	muistiinpanot.		
581	Viranhaltija	B	
582	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	43	
583	Kansalaistoimija	A,	kansalaistoimija	B	
584	Päättäjä	B	
585	Viranhaltija	A	
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päätöksenteon	sitoutuminen	asiaan.586	Tämän	tutkielman	perusteella	epäilen	Asikkalassa	

olevan	tällä	hetkellä	vain	niukasti	valmiuksia	kulttuurisuunnittelun	kaltaiseen	prosessiin,	joka	

vaatisi	laajaa	yhteistä	tahtotilaa	ja	sitoutumista	yhteistoiminnan	kehittämiseen.	

	

7.4 Tapaustutkimuksen	yhteenveto		

		

Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaa	laadittaessa	taustalla	oli	toive	yhteistoiminnan	ja	

yhteisten	pelisääntöjen	luomisesta,	jotta	ristiriitojen	kärjistymiseltä	voitaisiin	jatkossa	välttyä.	

Samaa	tavoiteltiin	Vääksyn	maankäytön	kokonaissuunnitelmaprojektilla,	jota	ei	tosin	viety	

loppuun	saakka.	Nämä	projektit	osoittavat	silti,	että	hallinnossa	ja	päättäjien	keskuudessa	on	

myös	ollut	tahtotilaa	pyrkiä	selvittämään	ja	viemään	asioita	eteenpäin.		

		Kulttuuriympäristöohjelmaan	kirjattiin	toimenpide-ehdotuksia	siitä	näkökulmasta,	kuinka	

aluekehittämisessä	ja	kaavoituksessa	voitaisiin	huomioida	kulttuuriympäristön	

ominaispiirteiden	säilyminen	ja	kehittäminen	muun	muassa	paikallisyhteisön	ja	hallinnon	

yhteistyötä	lisäämällä	ja	erilaisia	vaihtoehtoja	kartoittamalla.587	Tätä	kohden	ei	kuitenkaan	

ole	päästy,	vaan	päätöksentekijät	ovat	jatkaneet	omavaltaista,	konfliktialtista	tapaa	toimia.	

Vanhan	kansakoulun	tontin	valmisteluun	palautetun	kaavan	muutoksitta	hyväksyminen	saa	

kansalaistoimijoiden	osallistumis-	ja	vaikuttamispyrkimykset	jälleen	kerran	näyttäytymään	

turhina.	Edes	kuntastrategiaan	kirjattua	uusinta	selvitystä,	päivitettyä	

kulttuuriympäristöohjelmaa,	ei	noteerattu	päivitetyssä	kaava-aineistossa,	vaikka	

selvityksessä	käsiteltiin	kyseistäkin	ympäristöä.		

		Kivilaakson	mukaan	tietopohjan	lisääminen	kulttuuriympäristön	arvoista	on	tarpeen,	sillä	

poliittisilla	päättäjillä	on	valta.588	Tapaustutkimuksen	haastatteluiden	perusteella	syntyy	

kuitenkin	kuva,	että	Vääksyssä	kyse	ei	ole	tiedon	puuttumisesta.	Kunnan	päätöksenteossa	

kulttuuriympäristökysymykset	kerrotaan	kyllä	tiedostettavan	keskustelun	tasolla,589	mutta	

oikeusvaikutteisuuden	puuttuessa	niiden	huomioimiseen	päätöksenteossa	ja	tai	ylipäätään	

kulttuuriympäristöohjelman	toteuttamiseen	ei	koeta	tarpeelliseksi	sitoutua.		

Se	koetaan	siin	päätöksentekovaiheessa	et	se	ei	oo	olennaista,	et	vaan	skipataan	se.	
---	Siin	on	ehkä	vähän	sellaista	kulttuuria,	tää	asia	ehkä	liikaa	yleisestikin	
Suomessa	koetaan	enemmän	rasitteeksi,	kuin	arvoksi.	590		

																																																								
586	Hjort	2017,	s.	37	
587	Niemi	et	al.	2017,	s.	151	
588	Kivilaakso	2017,	s.	244	
589	Viranhaltija	B	
590	Viranhaltija	C	



	 	
	

115	

Sama	koskee	kuntalaisten	osallistumista.	Kuntastrategiaan	hyvin	painokkaasti	kirjattua	

kansalaisten	osallistumisoikeutta	ei	missään	vaiheessa	strategiaprosessia	kritisoitu.	591	

Kulttuuriympäristöohjelman	kirjaaminen	strategiaan	herätti	valtuustossa	joitakin	vastustavia	

puheenvuoroja,	mutta	toisaalta	myös	kiitosta,	ja	tuli	lopulta	kirjatuksi	strategiaan.592	

Kumpikaan	näistä	kuntastrategian	kirjauksista	ei	ainakaan	kuluneen	vuoden	aikana	ole	

lähtenyt	toteutumaan,	pikemminkin	päinvastoin,	vaikka	kuntalaki	velvoittaa	nykyisin	kunnat	

toimimaan	strategiansa	mukaisesti.593			

Jos	sitä	ei	oteta	huomioon,	niin	sit	se	kirjataan	ylös,	et	tämä	epäonnistui.	Ja	jos	se	
otetaan	huomioon,	niin	sit	päästään	kirjaamaan	et	mikä	onnistui.594			
	

Kulttuuriympäristöohjelman	käytännön	jalkauttamiseen	ei	ole	riittänyt	sen	kirjaaminen	

Asikkalan	kuntastrategiaan,	sillä	työlle	ei	ole	ainakaan	toistaiseksi	allokoitu	kunnassa	

resursseja	tai	vastuutahoja.	Koska	monet	kulttuuriympäristöön	kytkeytyvistä	tehtävistä	

liittyvät	kunnan	lakisääteiseen	toimintaan,595	muut	tahot	eivät	voi	yksin	lähteä	toteuttamaan	

ohjelmaa	sen	puolesta.		

		Tapaustutkimus	osoittaa	sen	mikä	aiemmissakin	tutkimuksissa596	on	todettu:	yhteistyö	

hallinnon	kanssa	sujuu	joustavasti	erilaisissa	pienissä	hankkeissa,	joihin	ei	kohdistu	

ristiriitaisia	intressejä	ja	joiden	toteutus	ei	juurikaan	vaadi	kunnalta	panostuksia.	

Kulttuuriympäristöjen	kehittymisen	kannalta	merkittävimmässä	aluekehittämisessä,	eli	

maankäytössä	ja	kaavoituksessa,	kansalaisten	tuoma	asiantuntemus	ja	kulttuuriympäristön	

arvot	huomioivat	kehittämisnäkökulmat	tunnutaan	edelleen	haluttavan	pitää	poissa	

päätöksenteon	valmistelusta.	Kunnallishallinnossa	samaistumispintaa	kansalaisten	kokemiin	

osallistumisen	ongelmiin	voisi	nähdä	siinä,	että	myös	kunnat	pyrkivät	vaikuttamaan	ja	

joutuvat	toiminnassaan	toisinaan	ottamaan	kriittisestikin	kantaa	erilaisiin	asioihin.	Kunta	voi	

kokea,	ettei	esimerkiksi	ELY-keskus	huomioi	päätöksissään	kunnan	esittämiä	relevantteja	

näkökulmia	tai	perustele	päätöksiään	riittävästi.597	Samalla	kunnan	on	kuitenkin	pidettävä	

yllä	yhteistyösuhteitaan	samoihin	ELY-keskuksen	viranhaltijoihin.	Vastaava	kokemus	on	

kansalaistoimijoilla	suhteessa	kuntaan.	Kehittämiseenkin	tähtäävä	toiminta	voi	johtaa	

hankalaan	välikäteen	tilanteessa,	jos	joutuu	samalla	kommentoimaan	kriittisesti	vallitsevaa	

																																																								
591	Päättäjä	B	
592	Asikkalan	kunta.	Kunnanvaltuuston	kokous	12.3.2018.	Tekijän	muistiinpanot.	
593	Kuntalaki	37§,	110§	
594	Päättäjä	B	
595	Lahdenvesi-Korhonen	2009,	s.	14	
596	Mm.	Hirvonen	&	Lohtander	2017	
597	Viranhaltija	B	
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päätöksentekoa.	Vaikka	kyse	on	asioista	eikä	henkilökohtaisuuksista,	rakentavankin	kriittisen	

palautteen	antaminen	tai	tiedon	ja	perusteluiden	vaatiminen	voi	pahimmillaan	johtaa	

henkilöitymiseen.	Nykyaikaiseen	demokratiaan	kuuluu	kuitenkin	oleellisesti	

kansalaistoiminta,	joka	sekä	tekee	yhteistyötä	hallinnon	kanssa	että	kritisoi	sitä.598	

Kansalaisilla	on	myös	vastuunsa	rakentavasta	toimintatavasta.	Kansalaisaktiivisuudelta	

odotetaankin	proaktiivista	toimintaa,	eikä	reagointia	vasta	silloin	kun	kulttuuriympäristöön	

kohdistuu	uhkia.599	Vanhassa	Vääksyssä	näin	on	pyritty	toimimaan,	mutta	yhteistoiminnan	

onnistuminen	vaatii	kaikilta	osapuolilta	yhteisten	pelisääntöjen	kunnioittamista.	Jos	hallinnon	

toimesta	kulttuuriympäristöön	kohdistetaan	toistuvasti	uhkia	ja	toimitaan	jopa	

kuntastrategian	vastaisesti,	ei	voi	myöskään	olettaa,	etteivät	kansalaistoimijat	reagoisi	asiaan.	

Ellei	molemminpuolista	rakentavaa	vuorovaikutusta	ole,	muodostuu	pahimmillaan	

konfliktien	kierre,	jossa	yhteistoimintaa	ja	luottamusta	on	entistä	vaikeampi	rakentaa.		

		Vaikka	julkisissa	tilaisuuksissa	viranhaltijat	ja	päättäjät	puhuvat	näennäisen	yhdessä	

rintamassa,	haastatteluissa	paljastuu	taustalla	kytevät	sisäiset	erimielisyydet	ja	monien	

toimijoiden	tahto	toimia	toisin,	mihin	ei	kuitenkaan	vallitsevassa	toimintakulttuurissa	ole	

mahdollisuuksia.		

Tää	on	ehkä	aika	rehellinen	vastaus,	mut	näin	mä	sen	koen.	Jos	miettii	
nimenomaan	kulttuuriympäristöstä,	mun	mielestä	se	liittyy	aika	voimakkaasti	
tähän	asiaan	kun	ei	oo	sitä	henkilöä	joka	vastais	kulttuurista.	Sen	
(kulttuuriympäristön	huomioisen)	pitäis	siksi	kummuta	nimenomaan	sieltä	
kuulemisista	ja	kuuntelemisesta.	Ja	jos	siihen	ei	oo	toimintakulttuuria	niin	sit	se	on	
vaikee	lähtökohta.	Mul	on	kova	usko,	et	sitä	nyt	työstetään.600	

	

Vastaavat,	vallitsevan	toimintakulttuurin	ongelmat	nousivat	esiin	useimmissa	haastatteluissa,	

ja	samankaltaisia	ongelmia	on	havaittu	aikaisemmissa	muualla	tehdyissä	tutkimuksissa.601	

Poliittisen	tahtotilan	puuttuessa	yhteistoiminnalle	ei	ole	edellytyksiä.602	

Kulttuuriperintökysymykset	eivät	ole	irrallaan	muusta	kulttuurisesta	tai	poliittisesta	

ilmapiiristä.603	Pienten	kuntien	osaongelmana	on	kieltämättä	myös	vähäiset	resurssit	niin	

taloudellisesti	kuin	henkilöstön	osaltakin.	Asikkalan	kuntaorganisaatiossa	ei	ole	

kulttuuriympäristöstä	vastaavaa	henkilöä,	kansalaistoimijoiden	suuntaan	nimettyä	

																																																								
598	Rosanvallon	2008,	s.	310	
599	Halme,	A.,	Mustonen,	T.,	Taavitsainen,	J.,	Thomas,	S.	&	Weijd,	A.	toim.	(2018)	Kulttuuriperintö	on	meidän	–	
kansalaiset	osallistumassa	päätöksentekoon.	
600	Päättäjä	B	
601	mm.	Rättilä	&	Rinne	2016	
602	Hjort	2017,	s.	38.	Ks.	myös	Vind	2018		
603	Kivilaakso	2017,	s.	243	
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yhteyshenkilöä,	saati	vuorovaikutukseen	erikoistunutta	osaajaa.	Pienten	kuntien	

resurssipulaa	voi	tarkastella	myös	resurssien	kapea-alaisuuden	kautta.	Yksittäisen	

viranhaltijan	”yksinvallassa”	voi	olla	merkittäviäkin	linjauksia,	kun	taas	suuremmissa	

kaupungeissa	kollegoiden	keskuudessa	yksittäinen	näkemys	ei	pääse	helposti	dominoimaan.	

Vaikka	resurssipula	ei	voi	osaltaan	olla	vaikuttamatta,	kiteytyvät	ongelmat	silti	suuremmalta	

osin	vallitsevaan	toimintakulttuuriin	ja	asenteisiin.604	Jos	kunnan	viranhaltijat	ja	päättäjät	

suhtautuisivat	kansalaisten	osallistumiseen,	kulttuuriympäristön	hoitoon	ja	

rakennussuojeluun	vakavammin,	esitykset	ja	teetettävät	selvitykset	sekä	toiminta	

kuntastrategian	kirjausten	toteuttamisen	eteen	voisivat	näyttää	toisenlaisilta.	Kuntien	

resurssit	eivät	todennäköisesti	tule	jatkossa	lisääntymään,	mistä	syystä	asenteisiin	ja	

toimintakulttuuriin	on	tärkeää	kiinnittää	huomiota.	Samalla	se	on	haaste,	sillä	niiden	

muutoksiin	ei	ole	helppoa	tietä.	

8 Päätelmät	
	
Kulttuuriympäristön	ominaispiirteiden	huomioiminen	aluekehittämisen	perustana	on	keino	

erottautua	ja	lisätä	vetovoimaa,	viihtyisyyttä	ja	ihmisten	hyvinvointia.	Sen	kautta	voi	avautua	

mahdollisuuksia	elinkeinotoimintaan	etenkin	matkailussa,	mutta	myös	muuta	paikan	

erityispiirteistä	ponnistavaa	toimintaa.	Kunnissa	kaivataan	lähes	poikkeuksetta	elinvoimaa	ja	

uusia	asukkaita,	ja	etenkin	maaseutukuntien	potentiaalisia	vetovoimatekijöitä	pohdittaessa	

paikallisen	kulttuuriympäristön	luomista	mahdollisuuksista	löytyy	runsaasti	ammennettavaa.	

Elävä	kulttuuriympäristö	mahdollistaa	yhteisössä	monien	elinkeinojen	harjoittamisen	

jatkuvuuden	ja	uusien	kehittelyn,	ja	siten	paikan	elinvoimaisuuden	edellytykset.		

		Faron	sopimuksen	yhtenä	tavoitteena	on	lisätä	yhteisöjen	ja	yksilöiden	toiminta-	ja	

vaikutusmahdollisuuksia	kulttuuriperintöönsä	yhteistyössä	hallinnon	kanssa,	ja	Suomen	

kulttuuriympäristöstrategia	korostaa	yhteistoiminnan	tärkeyttä	myös	siitä	syystä,	että	

osapuolten	niukkenevat	resurssit	olisi	hyödyllistä	yhdistää.	Tutkielmani	tavoitteena	on	ollut	

selvittää,	mitä	paikallistasolla	käytännössä	tapahtuu	kansalaisten	pyrkiessä	osallistumaan	

paikallisten	kulttuuriympäristöjen	kehittämiseen	ja	siihen	liittyvään	päätöksentekoon,	kuten	

valtakunnallisestikin	on	tavoiteltu.	Kun	valitsin	tutkielmani	aiheen	keväällä	2018,	

tapaustutkimukseni	kohteena	olevassa	Asikkalassa	oli	vastikään	hyväksytty	uusi	

kuntastrategia,	jonka	lupauksiin	kuului	kuntalaisten	osallistuminen	”Yhdessä”	ja	jossa	
																																																								
604	Ks.	myös	Staffans	2012,	s.	64.	Poliittisen	ja	toimintakulttuurin	sekä	valta-asemien	on	havaittu	resurssipulan	
ohella	olevan	aidon	vuorovaikutteisuuden	esteinä	kaavoituksessa.	
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kulttuuriympäristö	oli	nostettu	lähes	etusivulle,	samoin	päätetty	toteuttaa	äskettäin	

valmistunutta	Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmaa.	Tapaustutkimukseni	haastatteluissa	ja	

aineistojeni	tulkinnoissa	olen	pyrkinyt	havainnoimaan	asioita	muidenkin	toimijoiden	

näkökulmista	kuin	kansalaistoimijan,	joka	oli	oma	roolini	paikallisessa	

kulttuuriympäristötyössä.	Tutkielmaa	aloitellessa	tiedossani	oli	menneet	haasteet,	mutta	

päällimmäisenä	oli	toiveikkuus	uudesta	luottamuksen	rakentumisesta.	Yhteisöllä	oli	

kuntastrategian	perusteella	lupa	odottaa	muutosta	kunnassa	aiemmin	vallinneeseen	

toimintakulttuuriin,	jossa	kulttuuriperintö	ja	kansalaisten	osallistuminen	ei	ollut	

päätöksenteon	arvoasteikossa	kovin	korkealla,	mutta	aikaiseksi	oli	jo	saatu	orastavaa	

yhteistyötä	muun	muassa	kulttuuriympäristöohjelman	päivitysprosessin	myötä.			

		Kunnallishallinnossa	asiat	tapahtuvat	ylipäätään	hitaasti,	eikä	toimintakulttuurin	voi	

odottaakaan	muuttuvan	hetkessä.	Kulttuuriperinnön	huomioimisen	ja	siihen	liittyvän	

osallistumisen	osalta	ei	kuitenkaan	ole	kuluneen	vuoden	mittaan	pystytty	ottamaan	askelia	

eteenpäin,	pikemminkin	päinvastoin.	Kuntastrategian	lupaus	”osallistamme	kuntalaiset	ja	

paikalliset	toimijat	mukaan	kunnan	kehittämiseen	ja	päätöksentekoon”,	sen	paremmin	kuin	

kulttuuriympäristöohjelman	toteuttamiseen	ryhtyminenkään	ei	ole	kuntaorganisaatiossa	

kenenkään	viranhaltijan	tai	minkään	lautakunnan	vastuulla,	toisin	kuin	useimmat	muut	

strategiaan	kirjatut	toimenpiteet.	Niiden	toteutumista	itsestään	on	turha	odottaa,	etenkin	kun	

samaan	aikaan	eri	hallinnonaloilla	tehdään	päätöksiä	hakea	purkulupia	suojelurakennuksille	

ja	kaavoitetaan	sellaisten	tilalle	muuta	rakentamista.	Kansalaiset	eivät	ole	päässeet	

osallistumaan	tai	tuomaan	paikalliseen	kulttuuriympäristöön	liittyvää	asiantuntemusta	

näihin	esityksiin,	vaan	päätöksiä	on	valmisteltu	pienissä	päättäjien	ja	hallinnon	piireissä	

sivuuttaen	yhdessä	laaditun	kulttuuriympäristöohjelman	ja	kuntastrategian	tavoitteet.	

Vääksyssä	näyttää	siltä,	että	on	kierretty	kehää,	jossa	ympyrä	on	juuri	sulkeutunut	ja	ollaan	

palattu	takaisin	siihen	mistä	lähdettiin.	Varsinainen	muutos	on	jäänyt	tapahtumatta.	Mikä	

olisi	ollut	se	risteyskohta,	jossa	olisi	pitänyt	kääntyä	päästäkseen	ulos	kehältä	ja	kenen	olisi	

pitänyt	kääntää	ohjauspyörää?		

		Kansalaistoimijoilla	on	varsin	laajat	mahdollisuudet	esimerkiksi	kulttuuriympäristötiedon,	

tilaisuuksien	ja	tapahtumisen	tuottamiseen,	asioiden	esille	nostamiseen,	julkiseen	

keskusteluun,	verkostoitumiseen	ja	ympäristönsä	hoitoonkin.	Kulttuuriympäristöjen	

kohtaloon	käytännössä	merkittävimmin	vaikuttavissa	maankäyttökysymyksissä	kunnan	

halukkuus	yhteistoimintaan	on	kuitenkin	välttämätöntä,	eikä	se	onnistu	ilman	poliittisten	

päättäjien	valmiutta	hyväksyä	myös	paikallisten	toimijoiden	osallistuminen	kunnan	
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kehittämiseen.	Tapaustutkimuksen	perusteella	tämä	edellyttäisi	perustavanlaatuista	

muutosta	Asikkalassa	vallitsevaan	toimintakulttuuriin	ja	asenteisiin,	minkä	ratkaiseminen	on	

kokonaan	uusi	kysymys.		

		Vastauksina	tutkimuskysymyksiin	tutkielmasta	voi	havaita	tiettyjä	yleisemmälle	tasolle	

ulottuvia	ilmiöitä,	joihin	kansalaislähtöinen	osallistuminen	kulttuuriympäristökysymyksissä	

törmää.	Ensinnäkin	kysymykset	kytkeytyvät	laajemmassa	kuvassa	länsimaiseen	

demokratiakehitykseen,	edustuksellisen	demokratian	ja	kansalaisaktiivisuuden	suhteeseen.	

Esille	nousee	paitsi	kansalaistoiminnan	mutta	toisaalta	myös	päätöksenteon	hyväksyttävyys	

eli	legimiteetti.	Toisekseen	tapaustutkimus	vahvistaa	ristiriidan	arvopuheen	ja	

osallistumistavoitteiden	sekä	niihin	liittyvän	käytännön	päätöksenteon	ja	toiminnan	välillä.	

Kolmanneksi	huomio	kiinnittyy	kulttuuriympäristön	arvojen	ja	vaikutusten	arvioinnin	

haastavuuteen.	Lopuksi	pohdittavaksi	jää	vastuunkannon	edellytykset	kulttuuriperinnöstä.		

	

Kansalaisaktiivisuus	ja	edustuksellinen	demokratia	

Kansalaistoimijuuden	legimiteettiä	kyseenalaistetaan	yhä	päättäjien	keskuudessa,	vaikka	

kansalaisten	oikeutus	osallistua	ja	pyrkiä	vaikuttamaan	kulttuuriympäristönsä	kehittämiseen	

on	monin	tavoin	lainsäädännössäkin	turvattua.	Kun	kansalaistoimijalla	ei	ole	taustallaan	

vaaleissa	kerättyä	äänisaalista,	saattaa	toiminnan	tietynlainen	edustuksellisuus	herättää	jopa	

arvovaltakysymyksiä.	Aiempien	tutkimusten	mukaan	kansalaisten	osallistumis-	ja	

vaikutusmahdollisuuksissa	on	poliittisesta	toimintakulttuurista	ja	valta-asetelmista	riippuvia	

paikkakuntakohtaisia	eroja.605	Kaupunkiseuduilla	erilaisten	liikkeiden	toiminta	on	jo	hieman	

sujuvampaa,	mutta	etenkin	maaseutupaikkakunnilla	paikallinen	poliittinen	kulttuuri	on	kiinni	

vanhoissa	perinteissä	eikä	välttämättä	hyväksy	kansalaisaktiivisuutta	mukaan	

suunnitteluun.606		

		Paikallisille	merkityksellinen	kulttuuriympäristö,	jonka	eteen	on	tehty	paljon	työtä,	voi	

päätöksentekijöille	olla	merkityksetön.	Kansalaisten	toiveena	nouseekin	esiin,	että	päättäjät	

osallistuisivat	kuntalaisten	järjestämiin	tapahtumiin	ja	tilaisuuksiin	ja	tutustuisivat	

paikalliseen	ruohonjuuritason	toimintaan	johon	päätöksillään	vaikuttavat.	

Kansalaistoimijoiden	(kuten	myös	osan	päätöksentekijöistä)	ajatusmaailmassa	päättäjien	ei	

ole	tarkoitus	edustaa	vain	itseään,	vaan	olla	perillä	myös	edustamiensa	yhteisöjen	arvoista	ja	

huomioida	ne	päätöksenteossa.	Tämä	ei	ole	ainoa	vallitseva	ajattelutapa,	vaan	osa	päättäjistä	

																																																								
605	Viljanen	et	al.	2014,	s.	38,	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	54	
606	Rättilä	&	Rinne	2016,	s.	54-55	
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kokee	olevansa	oikeutettu	tekemään	päätökset	omavaltaisesti,	koska	heidät	on	päättäjiksi	

valittu.		

		Kansalaistoimijoiden	toiminnassa	korostuu	ajattelu-	ja	toimintatapojen	muutos	ja	asioiden	

tekeminen	uudella	tavalla.	Vaikka	myös	hallinnon	tuottamissa	strategioissa	korostuu	

näennäisesti	avoimuus	ja	yhteistyö,	toimintatavat	ovat	jumiutuneet	menneeseen	aikaan.	

Totuttu	tapa	lukita	päätökset	pienellä	porukalla	tuntuu	ehkä	helpolta,	sillä	päätöksenteko	

myös	monimutkaistuu	tarkastelunäkökulmien	lisääntyessä.		Huomiotta	jättäminen	ei	silti	

poista	muiden	näkökulmien	ja	vaikutusten	olemassaoloa.	Kansalaistoimijan	näkökulmasta	

päätöksenteon	legimiteetti	ei	toteudu	tilanteissa,	joissa	ei	käännetä	kiviä	erilaisten	

vaihtoehtoisten	ratkaisujen	löytämiseksi	vaan	esitetään	yhtä	ainoata	ratkaisua	edes	

selvittämättä	tai	haluamatta	kuulla	muita.	Toisekseen	päätöksenteon	legimiteettiä	ja	samalla	

luottamusta	murentaa	toimiminen	lupausten	vastaisesti.	Lainsäädännön	ja	strategioiden	

kirjaukset	eivät	tosiasiallisesti	näytä	muodostavan	sellaisia	pelisääntöjä,	jotka	näyttäytyisivät	

kaikille	osapuolille	samanarvoisina.	Näyttää	myös	siltä,	etteivät	päätöksentekijät	koe	olevansa	

sen	kummemmin	tilivelvollisia,	perustelemaan	kantojaan	ja	osallistumaan	julkiseen	

keskusteluun,	ehkä	koska	luottamus	on	totuttu	punnitsemaan	vaaleissa.	Vanhan	vallan	

murtumisesta	on	puhuttu	pitkään,	mutta	paikoin	se	on	hyvissä	voimissaan	edelleen.		

	

Kulttuuriympäristötiedon	moniäänisyys	

Kuten	monet	teoriat,	myös	Vanhan	Vääksyn	tapaustutkimus	osoittaa,	että	sanojen	tasolla	

kansalaisten	asiantuntemusta	ja	näkemyksiä	omasta	kulttuuriympäristöstään,	sen	arvoista	ja	

kehittämisestä	pidetään	merkityksellisenä,	mutta	käytännön	toiminnassa	se	sysätään	syrjään	

päätöksenteon	pohjatiedosta,	jollaiseksi	selitetään	kelpaavan	vain	oikeusvaikutteinen	

aineisto.	Jos	tahtoa	olisi,	myös	kansalaisten	osallistumista	ja	vaikuttamista	painottava	

lainsäädäntö	voitaisiin	ymmärtää	yhtä	oikeusvaikutteisena,	jolloin	kansalaisten	esille	tuomat	

kulttuuriympäristöarvot	pystyttäisiin	hyväksyttävästi	huomioimaan	osana	suunnittelutietoa	

ja	aluekehittämistä.	Päätöksenteon	tulee	jatkossa	pystyä	vastaamaan	yhä	laajemmin	kestävän	

toiminnan	eri	ulottuvuuksien	vaatimuksiin	ja	se	edellyttää	kykyä	erilaisten	asiantuntijuuksien	

vuoropuhelulle	ja	yhteistoiminnalle	sekä	vaihtoehtoisten	ratkaisujen	ja	toimintatapojen	

hahmottamiselle.		
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		Inklusiivinen	kulttuuriperintödiskurssi	pohjautuu	siihen,	että	eriävät	mielipiteet	ja	ristiriidat	

kuuluvat	olennaisesti	aidon	avoimiin	demokratioihin.607	Ristiriitaisten	näkemysten	olemassa	

oloa	ei	tulisikaan	kiistää	tai	kartella,	vaan	mahdollistaa	asioiden	avoin	käsittely	ja	

punnitseminen.	Kun	lainsäädännössä	tavoitellaan	kansalaisten	osallistumista	

päätöksentekoon	ja	rohkaistaan	heitä	tuomaan	näkökulmiaan	esille,	tulisi	keskustelun	

lähtökohdaksi	samalla	hyväksyä	näkemysten	ja	tulkintojen	moninaisuus	-	erilaiset	

asiantuntijuudet.	Samalla	osallistujien	kategorisoinnista	ja	jakolinjoista	olisi	pystyttävä	

luopumaan,	sillä	mikään	osapuoli	ei	tuo	mukanaan	neutraalia	tietoa.	Paitsi	kansalaisilla,	myös	

päättäjillä	ja	viranhaltijoilla	voi	olla	monia	rooleja,	intressejä	tai	henkilökohtaisista	

kiinnostuksista	kumpuavia	näkemyksiä.	608	Osallistuminen	myös	vaatii	kaikilta	osapuolilta	

kykyä	rakentavaan	vuorovaikutukseen,	erilaisten	tietojen,	erimielisyyksien	ja	

kyseenalaistamisen	hyväksymistä	sekä	kykyä	kuvitella	vaihtoehtoja	tai	vähintäänkin	

hyväksyä	niiden	olemassaolo.	Tämän	rinnalla	tarvitaan	myös	valmiutta	selvittää	

vaihtoehtoisenkin	ratkaisun	tai	toimintatavan	toteutusmahdollisuudet	ja	arvioida	eri	

vaihtoehtojen	vaikutuksia.		

		Vaikka	osallistumisen	ihanne	on	laajalti	kirjattuna	strategioihin	ja	lainsäädäntöön,	vallitsevat	

toimintatavat	ja	poliittinen	kulttuuri	eivät	käytännössä	näytä	mahdollistavan	sen	

toteutumista.	609		Erilaisia	menetelmiä	sanoista	tekoihin	siirtymiseksi	on	tarjolla,	esimerkiksi	

tässä	tutkielmassa	esitelty	kulttuurisuunnittelu,	mutta	ensin	olisi	löydyttävä	poliittinen	

tahtotila	hyödyntää	niitä.	Asenteissa	ja	toimintakulttuureissa	pitäisi	myös	tapahtua	

muutoksia,	jotta	mallien	tai	menetelmien	avulla	tuotettu	tieto	saataisiin	osaksi	käytännön	

päätöksentekoa	ja	toimintaa,	ja	osapuolten	tulisi	myös	sitoutua	niiden	avulla	rakennettavaan	

yhteistoimintaan	ja	pelisääntöihin.		

	

Kulttuuriympäristö	vaikuttaa,	mutta	miten?	

Valtakunnallisella	tasolla	kulttuuriympäristöjen	merkitystä	aluekehityksen	voimavarana	ja	

ihmisten	hyvinvoinnin	lähteenä	on	nostettu	esille	monin	tavoin,	mutta	ylhäältä	johdettu	

aluekehittäminen	ja	paikallisyhteisön	arvot	ja	toiminta	eivät	aina	kohtaa,	vaikka	kaikkien	

osapuolten	intresseissä	voisi	ajatella	olevan	vetovoimaisen	kulttuuriympäristön	ja	paikallisen	

elämänlaadun	kehittäminen.	Aluekehittämisellä	tavoitellaan	tyypillisesti	juuri	sellaisia	

																																																								
607	Kisic	2018,	ks.	myös	Rosanvallon	2008,	s.	179	”Demokratiassa	on	olennaisesti	kyse	intressikonfliktien	ja	
arvostuskiistojen	terveestä	ja	avoimesta	ilmaisusta.”	
608	Kisic	2018	
609	Kisic	2018	
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kerrannaisvaikutuksia,	joita	kulttuuriympäristö	voi	tuottaa:	vetovoimaa,	mainetta,	alueiden	

viihtyisyyttä,	ihmisten	hyvinvointia,	yhteisöllisyyttä	ja	sosiaalista	pääomaa.	

Tapaustutkimuksesta	nousee	esiin,	ettei	kulttuuriympäristön	vaikutusten	hahmottaminen	ole	

päättäjille	selvää,	sen	vaikutuksia	on	hankala	arvioida,	tai	ainakaan	mitata	rahassa.	Päättäjät	

eivät	välttämättä	edes	ajattele	kulttuuriympäristönäkökulmaa	lainkaan,	kuten	myöskään	

kansalaistoimija	ei	aina	omasta	näkökulmastaan	pysty	havaitsemaan	kaikkia	

aluekehityshankkeiden	taustalla	vaikuttavia	seikkoja	tai	huomioimaan	kokonaiskuvaa.	

Toisaalta	nimenomaan	kulttuuriympäristönäkökulmassa	kyse	on	kokonaisuudesta,	yhteiseen	

ympäristöön	kohdistuvien	ratkaisujen	moninaisista	vaikutuksista.	Jos	kansalaisten	esille	

tuomat	kulttuuriympäristöarvot	kutistetaan	ja	yksinkertaistetaan	vaikkapa	museoimisen	

haluksi,	kertoo	se	juuri	kokonaisnäkemyksen	ja	laajempien	vaikutusten	arvioinnin	puutteesta.		

		Kulttuuriympäristövaikutusten	arviointiin	on	jo	olemassa	menetelmiä,	joiden	avulla	voisi	

laajemmin	selvittää	muun	muassa	ympäristön	muutoksensietokykyä	ja	ihmisten	kokemia	

merkityksiä,610	mutta	kaavoitusprosesseissa	on	yhä	yleistä	laatia	lähinnä	irrallisen	oloisia	

inventointiluetteloita,	vaikka	kulttuuriympäristön	hyvän	hoidon	ja	ylläpidon	vaikutukset	

ulottuvat	laajemmalle	kuin	perinteisesti	selvitettäviin	maisemallisiin	tai	

rakennushistoriallisiin	arvoihin.	Myös	kansalaisten	kulttuuriympäristötyö	on	merkityksellistä	

paitsi	toimijoille	itselleen,	myös	paikan	vetovoimatekijöiden	kehittymiselle.	Monet	ilmiöiksi	

kasvaneet	kulttuuriympäristön	kehittymiset	ovat	lähtöisin	ruohonjuuritasolta,611	eivät	

ylhäältä	johdettuna.	Aito	paikallisylpeys	ja	ihmisten	halu	toimia	kulttuuriympäristönsä	

puolesta	viestii	myös	ulospäin	imagoa,	jota	ei	päälle	liimatuin	markkinoinnin	keinoin	voisi	

saavuttaa.		Vastaavasti	yhteisön	kokemat	haasteet	alueensa	asioihin	osallistumisen	ja	

vaikuttamisen	vaikeuksista	voivat	aiheuttaa	kunnalle	negatiivista	mainekuvaa.	Julkiseksi	

nouseva	luottamuspula	ja	yhteistoiminnan	vaikeudet	hallinnon	kanssa	ei	liioin	kasvata	alueen	

vetovoimaa	tai	kuntalaisten	hyvinvointia.			

		Yhteiskunnallisesti	erityisen	merkittävän	kulttuuriympäristöstä	tekee,	että	konkreettisena	

elämisympäristönä	tai	vierailukohteena	se	välittää	käsin	kosketeltavasti	ymmärrystä	

aikakausien	jatkumosta.		Kertoessaan	ajasta	ennen	meitä,	kulttuuriympäristö	samalla	

muistuttaa	huomioimaan	myös	tulevien	sukupolvien	oikeudet	ja	päätösten	pidemmän	

aikavälin	vaikutukset.	Kun	valtakunnallisesti	on	asetettu	tahtotila	turvata	rakennetun	

kulttuuriympäristön	ajallinen	ja	alueellinen	monimuotoisuus,	vaalia	sen	ominaisluonnetta	ja	
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erityispiirteitä	sekä	edistää	kestävää	hoitoa	ja	käyttöä,612	tarvittaisiin	myös	konkreettisia	

keinoja	ja	argumentteja,	joilla	olisi	painoarvoa	vallitsevan	lyhytjänteisen	talousajattelun	

rinnalla.	Tämän	tutkielman	tavoitteena	ei	ollut	etsiä	tällaisia	keinoja,	mutta	tutkielmasta	esiin	

nousseet	havainnot	herättävät	jatkokysymyksiä	niihin	liittyen.	Vanhan	Vääksyn	

tapaustutkimuksenkaan	perusteella	pelkkä	tiedon	tuottaminen	ei	riitä.	Vaikka	

kulttuuriympäristön	arvot	ja	kerrannaisvaikutuksetkin	sinänsä	tiedostettaisiin,	ne	on	liian	

helppo	sivuuttaa.	Vaikutuksia	on	vaikeaa	ja	osin	mahdotonta	mitata	ja	asettaa	konkreettisten	

taloudellisten	mittareiden	rinnalle.	Abstraktina	näyttäytyvän	arvon	sijaan	hinta	tai	tuotto	on	

valitettavan	usein	päätöksentekoa	määrittävä	tekijä.	Pelkällä	lyhyen	aikavälin	

kustannustietoisella	ajattelulla	ei	kuitenkaan	voida	saavuttaa	tulevaisuudessa	yhä	

tärkeämmäksi	nousevia	kestävän	kehityksen	tavoitteita.		Muutos	kulttuuriympäristössä	on	

jatkuvaa	ja	juuri	nyt	se	on	välttämätöntä.	Lyhytjänteinen	kertakäyttöajattelu	on	tuottanut	

kestämätöntäkin	ympäristöä	ja	edelleen	se	uhkaa	pyyhkiä	menneisyyttä	monin	paikoin	

näkymättömiin.	Kun	yhteistä	kulttuuriympäristöä	hoidetaan	ja	rakennetaan,	on	pystyttävä	

luopumaan	kestämättömistä	ratkaisuista,	otettava	oppia	virheistä	ja	mallia	kestävistä	

käytännöistä.		

	

Vastuu	kaikilla,	valta	harvoilla	

Vanhan	Vääksyn	tapaustutkimuksessa	yhden	ongelmakohdista	näyttää	muodostavan	myöskin	

se,	jos	kunnan	viranhaltijoista	kenelläkään	ei	ole	kulttuuriympäristöalan	osaamista	eikä	asia	

varsinaisesti	”kuulu”	kenellekään	tai	millekään	lautakunnalle.	Jos	myöskään	viranomaisten	tai	

kansalaisten	asiantuntijuuksia	ei	hyödynnetä,	pahimmillaan	talousorientoituneet	

kunnallispoliitikot	määrittelevät	suunnan.	Silloin	vastuu	kulttuuriympäristöstä	ei	paina.				

Yhdeksi	Suomen	kulttuuriympäristöstrategian	tavoitteista	on	asetettu,	että	julkishallinto	

kantaa	vastuunsa	hoidon	ja	suojelun	resursseista,	mutta	kulttuuriympäristön	vaalimiseen	ei	

ole	valtakunnallisesti	asetettu	keppiä	tai	tarjoiltu	porkkanaa	kunnille,	vaikka	niiden	

päätösvallassa	on	merkittäviä	paikallisia	ja	kansallisiakin	kulttuuriperintökysymyksiä.	On	

monella	tapaa	kestämätöntä,	että	jo	virallisesti	suojellutkin	kulttuuriympäristöt	ovat	milloin	

missäkin	päin	Suomea	uhattuna	paikallistason	päätöksenteossa	(puhumattakaan	niistä	jotka	

vasta	”pelkkä”	paikallisyhteisö	kokee	tai	on	havainnut	arvokkaiksi).	Vaikka	

kulttuuriympäristöön	liittyvät	arvot	eivät	olisi	merkityksellisiä	juuri	niille	päättäjille	jotka	
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tällä	hetkellä	ovat	vallassa,	ovat	ne	sitä	silti	monille	ja	kuuluvat	myös	tulevien	sukupolvien	

oikeuksiin.	Kulttuuriympäristöä	puolustamaan	eivät	useinkaan	riennä	viranomaiset,	vaan	

paikallisyhteisö,	vaikka	kyseessä	saattavat	olla	jopa	valtakunnallisesti	merkittäviin	

kulttuuriympäristöihin	vaikuttavat	kysymykset.	Toisaalta	kulttuuriympäristöstä	vastaavien	

viranomaistenkin	vaikutusmahdollisuudet	näyttäytyvät	vähäisinä	kunnallisen	itsehallinnon	ja	

kaavoitusmonopolin	rinnalla.		

		Kansalaiset	pyrkivät	paikallistasolla	kantamaan	vastuuta	kulttuuriympäristöstään,	mutta	

miten	käy,	jos	vallankäyttäjät	eivät	kanna	vastuutaan	muiden	osapuolten	vastuunkannon	

edellytyksistä?	Kansalaisten	pitkälti	vapaaehtoisuuteen	perustuvalla	toiminnalla	on	rajansa,	

joita	saattaa	lisäksi	varjostaa	päätöksentekijöiden	epäily	kansalaistoimijuuden	oikeutuksesta.	

Sekään	ei	ole	merkityksetöntä,	millaisen	vastaanoton	kansalaisten	osallistuminen	saa.	

Valtakunnallisestikin	kansalaistoiminnalle	asetettujen	odotusten	ja	osallistumisen	oikeuden	

rinnalle	toivoisikin	löytyvän	konkreettisia	työkaluja	niihinkin	tilanteisiin,	jolloin	

paikallistason	kulttuuriympäristöjen	kehittämisessä	on	vastassa	valtaansa	vartioiva	

poliittinen	tai	hallinnollinen	asennemuuri.		

	

Kumpi	on	tärkeämpää:	valta	vai	mahdollistaminen?	613	

																																																								
613	Yksi	esimerkki	kulttuuriperintöön	liittyvistä	näkemyseroista	nousevista	poliittisista	dilemmoista.	Kisic	2018.		
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Liite	1:	Haastattelurunko	
	

Yhteisölähtöinen	kulttuuriympäristötyö.	Vanhan	Vääksyn	tapaustutkimus.		
Reetta	Nousiainen,	Kulttuuriympäristön	tutkimuksen	maisteriohjelma,	Jyväskylän	yliopisto	
	
Aineiston	keruu		
Puolistrukturoitu	haastattelu	pvm	
Asiantuntija/Kansalaistoimija/Viranhaltija/Kuntapäättäjä	X	
	
Haastattelurunko	
	
Käsite	
	

1. Mitä	ymmärrät	käsitteellä	kulttuuriympäristö?	Mitä	siihen	sisältyy?	
	

2. Mille	kaikille	tehtäväalueille	kulttuuriympäristöasioita	mielestäsi	liittyy	
paikallistasolla,	millaisissa	tehtävissä	kulttuuriympäristö(vaikutukset)	tulee	
huomioida?	
	

	
Toimijakenttä	ja	yhteistoiminta	
	

3. Kenelle	kulttuuriympäristötehtävät	mielestäsi	kuuluvat	paikallistasolla?		
Ketkä	(kaikki)	niistä	käytännössä	vastaavat	tai	kenen	tulisi	vastata?	
	

4. Kenelle	kuuluu	paikallisen	kulttuuriympäristön	arvojen	tai	kulttuuriperinnöllisesti	
arvokkaiden	asioiden	määritteleminen?	

	
5. Ketkä	voivat	”edustaa”	kulttuuriympäristöä,	puhua	sen	puolesta	tai	toimia	

kulttuuriperinnön	eteen?	
	

6. Minkä	arvelet	aktivoivan	kansalaisia	toimimaan	ympäristönsä	eteen?		
	

7. Mitä	vaikutuksia	kansalaisten	tekemällä	työllä	on?		
a. Entä	jos	kansalaiset	lakkaisivat	toimimasta?	

	
8. Onko	asioita,	joissa	viranomaisten	ja	kansalaisten	yhteistyö	toimii	tai	sitä	tarvitaan?	

a. Onko	asioita,	joissa	yhteistyötä	ei	tarvita?		
	

9. Missä	näet	hyödyntämätöntä	yhteistyöpotentiaalia	ja	mahdollisuuksia?	
	

10. Entä	esteitä	tai	haasteita?		
	

a. Mikä	toisen	yhteistyöosapuolen	toiminnassa	häiritsee?		
b. Entä	omassa?	-	Mitä	tekisit	toisin	jos	voisit?	-	Miksi	et	voi?	
c. Millainen	ilmapiiri	olisi	ihanteellinen,	jotta	yhteistyö	sujuisi?	
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11. Miten	yhteistyön	tulisi	rakentua?	Kenen	toimesta?	
	

12. Vääksyn	kulttuuriympäristöohjelmassa	on	ehdotettu	kulttuuriympäristöryhmän	
perustamista.	Näetkö	sellaiselle	tarvetta?		

a. Paikallinen,	maakunnallinen?		
b. Mitä	sen	tehtäviin	kuuluisi?	
c. Mitä	toimijatahoja	siihen	kuuluisi?	

	
13. Kuinka	paljon	tehtäviä	tai	vastuuta	vapaaehtoistoiminnan	varaan	voi	asettaa?	

Tarvitaanko	jokin	muu	yhteistyömalli?	
	

	
Paikallisyhteisön	osallistuminen	päätöksentekoon	
	

14. Tiedetäänkö	mielestäsi	päättäjien	keskuudessa,	mitkä	asiat	(kulttuuriympäristössä)	
paikallisyhteisölle	ovat	tärkeitä?	

a. Otetaanko	ne	huomioon	päätöksenteossa?		
b. Mitä	ja	miksi	ei	voida	ottaa	huomioon?	
c. Jos	ei	tiedetä,	olisiko	tarpeen	selvittää,	mikä	paikallisille	on	tärkeää?	

	
15. Mitä	ajattelet	kansalaisten	osallistumisesta	ja	vaikuttamisesta	päätöksentekoon?	Mitä	

se	mielestäsi	käytännön	toiminnassa	tarkoittaa?	
	

16. Mihin	kaikkeen	(ympäristöön	liittyvään)	päätöksentekoon	kansalaisten	tulisi	saada	
osallistua?	Mihin	ei?	
	

17. Miten	osallistumisen	ja	vuorovaikutuksen	tulisi	tapahtua?		
a. Millaisia	osallistumisen	tapoja	tarvitaan?	Millaisia	ei?	

	
Kulttuuriympäristöasioissa	yleisin	virallisen	osallistumisen	muoto	liittyy	kaavoitus-prosesseihin,	
seuraavissa	kysymyksissä	käsitellään	osallisuutta	niihin	liittyen.			
(Esimerkkinä	voidaan	ajatella	jotakin	kaavaa,	jonka	alueelle	liittyy	kulttuuriperintöarvoja,	esim.	
Telakkaranta,	Anianketo)	
	

18. Onko	mielestäsi	keskustelu	kaavoituksen	lähtökohdista	(mitä	kaavoitetaan	ja	miksi)	
avointa	ja	läpinäkyvää?	
	

19. Millaiset	näkökulmat	kaavoituksen	lähtökohdista	huomioidaan	ja	ketkä	voivat	
osallistua	tähän	keskusteluun?	Miten	ja	missä	vaiheessa?	

a. Kenen	kaikkien	ääntä	kuullaan	ja	huomioidaan?		
b. Ketä	ei	(haluta)	kuulla?	

	
20. Vertaillaanko	erilaisia	vaihtoehtoja	ja	ketkä	voivat	osallistua	tähän	keskusteluun?	

Miten	ja	missä	vaiheessa?	
	

21. Missä	vaiheessa	kansalaisosallistumisen/vuorovaikutuksen	tulisi	mielestäsi	tapahtua?	
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a. Missä	vaiheessa,	kenelle	ja	mitä	tietoa	annetaan	tai	pitäisi	antaa?	
	

	
22. Ymmärtääkö	kansalainen	mistä	kaavoituksessa	on	kyse?		

a. Ymmärtääkö	kuntapäättäjä?		
b. Mitä	näkökulmia	asiassa	ei	ymmärretä	tai	osata	huomioida?	
c. Onko	valinnat	ja	päätökset	perusteltu	niin,	että	kaikki	ymmärtävät?	

	
23. Onko	eri	toimijoilla	erilaiset	odotukset	esim.	avoimuudesta,	läpinäkyvyydestä,	

osallistumisen	merkityksestä	tai	yhdessä	toimimisesta?	
	

24. Onko	jollakin	toimijalla	mielestäsi	liikaa	vaikutusvaltaa	kaavoitukseen	ja	
päätöksentekoon?	Entä	liian	vähän?	

	
	
Ristiriidat	kulttuuriympäristössä	
	

25. Millaiset	asiat	tai	aihepiirit	oman	kokemuksesi	mukaan	aiheuttavat	ristiriitoja	
kulttuuriympäristöasioihin	liittyen?		
	

26. Mistä	se	mielestäsi	johtuu?		
	

27. Millaisia	vaikutuksia	ristiriitaan	ajautumisesta	mielestäsi	aiheutuu?		
a. Jos	kunta	on	kuntalaisia	varten,	niin	mistä	kunnan	ja	kuntalaisten	välinen	kiista	

kertoo?	Kunnan	mainekuvan	kannalta?	
	

28. Jos	jossain	asiassa	on	syntynyt	ristiriita,	miten	sitä	pyritään	ratkaisemaan?	
	

29. Kaavoituksen	lähtökohtien	vaihtoehdottomuus	voi	aiheuttaa	ristiriidan	kun	prosessi	
edellyttää	avoimuutta	ja	osallisuutta.	Miksi	tällä	tavoin	silti	toimitaan?		
	

30. 	Miten	eri	osapuolten	keskinäistä	luottamusta	voitaisiin	mielestäsi	parantaa?	
	

31. Miten	vallassa	olevien	päättäjien	vastuunkanto	kulttuuriperinnöstä	toteutuu	
(perustuslaki	20)?		

	
32. Esitykset	purkaa	suojelurakennuksia	aiheuttavat	ristiriidan	suhteessa	vastuunkantoon	

kulttuuriperinnöstä	ja	kestävään	kehitykseen.	Mitä	ajattelet,	millä	perusteella	se	silti	
oikeutetaan?	

a. Esim.	taloudelliset	tavoitteet	vs.	suojelutavoitteet		
b. Toteutuuko	siinä	oikeudenmukaisuus?	(suojellut	kohteet	ovat	myös	menneiden	

ja	tulevien	sukupolvien	omaisuutta)	
c. Miten	lainsäädäntöön	pitäisi	suhtautua	tällaisessa	tilanteessa?	

(oikeusvaikutteinen	rakennussuojelu)	
	

33. Millainen	ilmapiiri	olisi	ihanteellinen,	jotta	ristiriitatilanteet	eivät	pääsisi	
kärjistymään?		

a. Mitä	se	vaatisi,	miten	eri	osapuolten	tulisi	toimia?		
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b. Käytetäänkö	ristiriidan	synnyttänyt	tilanne	mahdollisuutena	toimia	jatkossa	
toisin?		

	
	
Elinvoima,	vetovoima,	pitovoima:	aluekehitys,	imago		
	
Asikkalan	kuntastrategiassa	ja	muun	muassa	kunnan	matkailumarkkinoinnissa	Vanhan	
Vääksyn	kulttuuriympäristön	vetovoimatekijät	on	tunnistettu.	Sekä	kansalaistoimijoiden	että	
kunnan	tavoitteena	on	elinvoimaisuuden	ja	hyvinvoinnin,	yhteisöllisyyden	kohentaminen.	
Elinvoimaisuuden	kasvattamisen	voisi	nähdä	yhteisenä	nimittäjänä,	vaikka	eri	toimijoiden	
näkemykset	siitä,	mikä	on	paikallisesti	vetovoimaista	ja	miten	sitä	kehitetään,	eroaisivatkin	
toisistaan.	
	

34. Osataanko	aluekehittämiseen	ja	maankäyttöön	liittyvässä	päätöksenteossa	huomioida	
ympäristön	vetovoimaisuuden	kehittyminen?		

a. Miten	vaikutuksia	arvioidaan?	(välilliset	vaikutukset/	arvonluonti/	
kokonaistaloudellisuus)	

b. Kenelle	arviointitehtävä	kuuluu?	Ketkä	keskusteluun	voivat	osallistua?	
	

35. Millaisella	aikajänteellä	kulttuuriympäristöön	vaikuttavien	päätösten	vaikutuksia	
arvioidaan/tulisi	arvioida?	Suunnitelmallisuus	ja	pitkäjänteisyys?	

	
36. Kohtaavatko	strategiat	ja	”markkinointikuvasto”,	ja	käytännön	toiminta?	(Esim.	

puistojenhoitoon,	rakennetun	ympäristön	ylläpitoon,	matkailutoimeen	ja	
kulttuuritoimeen	varatut	resurssit,	maankäyttö)	
	

37. Näetkö	mahdollisuuksia	viranomaisten	ja	kansalaisten	yhteistoimintaan	elinvoimaisen	
kulttuuriympäristön	kehittämisen	eteen?	

a. Onko	yhteistoimintaan	halua?	-	Jos	ei,	mikä	on	esteenä?	
b. Miten	aiheesta	voitaisiin	käydä	avointa	keskustelua?	
c. Mitä	se	merkitsee,	jos	kansalaiset	kokevat,	ettei	heille	merkittäviä	asioita	

huomioida?	
d. Kulttuurisuunnittelun	menetelmä?	Millä	edellytyksin?	

	
	
	


