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Suunnitteluongelmien kaksinainen 
luonne (Forester 1993)
–Epävarmuus: suunnittelijan 
rajallinen tieto päätöksiin 
vaikuttavista tekijöistä ja tulevista 
vaikutuksista, riittämättömät 
resurssit ja koordinointivaikeudet 
(”rajoitettu rationaalisuus”                  

– Simon 1945)

–Epäselvyys: Eri näkökulmien 
ongelmamääritysten ja tavoitteen-
asetteluiden oikeutettavuuden 
ongelmat. Mistä tulee suunnittelun 
määräävä viitekehys ja millä 
oikeutuksella?

Ovatko väestöennusteet luotettavia?

Ovatko aluevaraukset eri toiminnoille 
riittäviä?

Voidaanko tulvakorkeuden raja-arvoon tai 
liito-oravan pesimäaluerajauksiin luottaa?

…

Miten voin oikeuttaa ne perusteet, joihin 
ehdottamani suunnitteluratkaisut 
pohjaavat?

Mistä kyse: kaupungin väestönkasvun 
hallinnasta, ilmastonmuutoksen tuomien 
tulvariskien minimoinnista, liito-oravan 
suojelusta - vai nykyisten asukkaiden arjen 
viihtyvyyden turvaamisesta, 
kiinteistösijoitusten voiton maksimoinnista, 
kunnallispoliittisten voimasuhteiden 
horjuttamisesta?

…
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(Wicked problems –
Rittel & Webber 1973)

Yhdyskuntasuunnittelun ongelmat
(Christenseniä 1985 mukaillen)
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Yhdyskuntasuunnittelun ongelmat
Esimerkkinä Lahti

•Kaupungin kasvutavoite (>1%)?

•Asunto- ja tonttimarkkinakehitys?

•Ilmastonmuutos ja normikehitys?

•Metropolialueen kehitys?

•Investointien riskit?

•Elinvoimainen keskusta: saavutettavuus 
henkilöautolla vai kävelykaupunki ja 
tehokas joukkoliikenne?

•Metropolin satelliitti vai aluekeskus?

•Rantojen suojelu vai rakentaminen?

•Tiivistäminen vai täydentäminen?

•Tornitalot kaupunkimaisemassa?

•Imagohankkeet vai hyvä arki?



Tapaus Nurmeksen Asemapuisto

 Nurmeksen kaupungin pitkään jatkunut taantumis- ja 
supistumiskehitys (2 %/vuosi 1990-luvun alkupuolelta)

 9000 asukasta, haasteellinen yhdyskuntarakenne
 Nurmeksen Vanhan kauppalan kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan Asemapuiston toiminnallinen hiljeneminen ja 
siirtyminen kaupungin omistukseen Senaatti-
kiinteistöiltä v. 2009 alussa

 EU-aluekehittämishanke vetämään alueen 
kehittämissuunnitelman laadintaa asemakaavoituksen 
pohjaksi

 Alueen kehittämisen strategisena konseptina 
täydennys- ja korjausrakentaa Asemapuiston alueelle 
yrityspuisto ja -yhteisö luovien alojen, tietotyön ja 
vapaiden ammattien yrittäjille, erityisesti etätyöntekijöille

 Monitoimijainen yhteiskehittely (kaupunki, 
Museovirasto, VR, alueen asukkaat, yrittäjät ja 
käsityöläiset, Vanhan Kauppalan asukasyhdistys, Pikes 
Oy, Joensuun yliopisto/Spatia, Oulun 
yliopisto/Puustudio…)

Yhdyskuntasuunnittelun ongelmat
Esimerkkinä Nurmeksen Asemapuisto



Nurmeksen Asemapuiston ilkeät ongelmat
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Nurmeksen elinvoimaisuuden 
edistäminen
Asemapuiston rakennusten ja 
miljöön ylläpitäminen ja viihtyisyyden 
parantaminen
Väestörakenteelliset muutokset 
lyhyellä tähtäimellä (supistuminen, 
ikärakenne)

TEKNINEN 
EPÄVARMUUS
SUURI

•Asemapuisto-hankkeen kysyntä 
ja toteuttajat – taloudelliset riskit?
•Liikennejärjestelyt ja reitit?
•PARAS-hankkeen eteneminen ja 
vaikutukset Nurmekseen?
•Valtion aluepolitiikka?
•(Globaali)talouden & teknologian 
kehitys?
•Yleiset arvomuutokset (mm. 
suhde matkailuun)?
•Venäjä?

Asemapuiston suojelu vs. 
kehittäminen?
Nykyisten asukkaiden ja 
toimijoiden tarpeet ja viihtyvyys vs. 
uusien toimijoiden houkuttelu?
Mihin Nurmeksen 
elinvoimaisuutta edistävät toimet 
kohdennetaan?
Kaupunki toimijana vs. sen 
poliittisen sitoutumisen häilyvyys?



Kuntien strategiatyön institutionaalinen 
epäselvyys
 Aikajänteiltään ja ohjausvaikutuksiltaan toisistaan eroavat strategiat ja 

toimenpideohjelmat sisältävät ristiriitaisia tavoitteita (Lehtimäki 2000; 
Niemenmaa 2005).

 Erityisesti suurissa suomalaisissa kaupungeissa strateginen suunnittelu tuottaa 
monasti lopputulokseksi erilaisten ja eritasoisten strategioiden (koko kunta, 
toimialojen omat strategiat) ja toimenpideohjelmien kudelman, joiden keskinäisiä 
suhteita yksittäisen hallinnon viranhaltijan tai luottamushenkilön on vaikea 
hahmottaa (Bäcklund 2007:140-151).

 Koko hallintoa läpäiseviksi tarkoitettujen kokonaisstrategioiden ongelmana 
niiden välttämätön yleisluontoisuus – jotta ne olisivat sovellettavissa varsin 
erilaisilla tehtäväalueilla – mikä tarkoittaa samalla yhteyden katoamista 
toiminnan suunnitteluun käytännöllisellä tasolla. Tästä aiheutuu ongelmia myös 
strategioiden toteutumisen seurannassa, kun poliittisesti asetetut tavoitteet eivät 
sellaisenaan sovi virastojen hyödynnettäväksi (esim. Helin & Möttönen 1999).

 Strategian abstraktisuus myös arkipolitiikan ja hankelähtöisyyden 
lyhytjänteisyyttä turvaamassa (Möttönen 1997; Flyvbjerg 1998)



LÄHINÄKYMÄ
Välittömät suunnitteluratkaisut 
ja päätökset

KAUKONÄKYMÄ
Toimintamahdollisuudet 

tulevaisuudessa, kehityksen 
toivottu suunta
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Integroituvuus nykyiseen 
yhdyskuntarakenteeseen ja 
elinympäristön kokemustekijöihin 
(vrt. inkrementalismi) –
EHEYTYVÄ YHDYSKUNTA NYT

Strateginen suuntautuneisuus, 
toivotun kehityksen avaaminen, 

ei-toivotun sulkeminen -
KESTÄVÄ KEHITYS 

TULEVAISUUDESSA

PROSESSI
POLIITTINEN 
EPÄSELVYYS

Suunnittelukeskustelun avoimuus 
ja argumentatiivisuus, päätösten 
legitiimisyys
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SUUNNITTELUONGELMAA 
YHTEISENÄ KOHTEENA JA 
KESKUSTELLAAN JA 
KIISTELLÄÄN SIITÄ

Konfliktien käsittelykyky, 
luottamus ja kunnioitus, 

suunnitteluprosessit 
vuorovaikutuskäytäntöjen 

muokkaajina
MUOKATAAN TULEVAN 

YHTEISTYÖN JA 
KOORDINAATION SOS. JA 

POL. EDELLYTYKSIÄ

Strateginen eheyttäminen



Strateginen suunnittelu on:
 ”Syvällistä luotaamista kaupunkikehityksen strategisista kysymyksistä 

erilaisten oletusten joukkojen tai ’skenaarioiden’ puitteissa, keinona 
arvioida potentiaalisia seuraamuksia ja niiden vaikutuksia 
paikallisyhteisöihin, kaupunkien talouteen ja ekologiaan.

 Se on tulevaisuuden tunnustelemista, jotta voitaisiin tehdä viisaampia 
ja informoidumpia päätöksiä nykyhetkessä.

 Siinä tavoite ei olisi ’suunnitelmien’ tuottaminen (ei edes strategisten 
suunnitelmien) vaan näkemyksellisyyden aikaansaaminen 
odotettavissa oleviin muutoksiin ja rohkaiseminen niitä koskevaan 
julkiseen keskusteluun.”

Friedmann (2004):
Spatial planning and the longer range



EPÄSELVYYS: Agonistinen 
rajatyöskentely
 Agonistinen suunnittelu: vuorovaikutteinen suunnittelukäytäntö, jossa 

habermasilaisen konsensus-orientaation sijaan hyväksytään intressien 
osittainen yhteensovittamattomuus ja keskitytään keskinäisen kunnioituksen ja 
luottamuksen ilmapiirin luomiseen, jotta muodostettaisiin kykyä 
intressiristiriitojen ja konfliktien käsittelyyn (Hillier 2002; ks myös Pløger 2004; 
Bäcklund & Mäntysalo 2009).

 Strateginen eheyttäminen epäselvyyden hallintana tarkoittaa pitkäjänteistä 
vuorovaikutteisen suunnittelun kulttuurin rakentamista keskinäisen kunnioituksen 
ja luottamuksen perustalle, missä ymmärretään, että kulloinenkin käsillä oleva 
suunnitteluprosessi on ratkaiseva lenkki tälle suunnittelukulttuurin 
rakennustyölle.

 Rajatyöskentely: tarkasteluun mukaan suunnittelun käsitteet ja välineet, joiden 
avulla voidaan hakea suunnittelulle yhteisiä kohteita eri merkitysjärjestelmien ja 
toimintalogiikoiden yhteensovittamattomuudesta huolimatta – vrt. ’trading zone’ 
(Galison 1997; 2009).

->  Miten yhdyskuntasuunnittelu voisi toimia tällaisena rajatyöskentelynä ja 
suunnittelun kohteet ja tuotetut suunnitelmat rajaesineinä?



Agonistinen rajatyöskentely

Taitoa synnyttää rajat ylittävän kommunikoinnin ”kenttä”,
 jossa luodaan yhteensovittavia tapauskohtaisia suunnitteluratkaisuja,
 jotka mahdollistavat eri merkitysjärjestelmien rinnakkainolon ja
 jotka rohkaisevat tämän taidon yhteiseen kehittämiseen edelleen 

yhdyskuntasuunnittelun ”kulttuurienvälisyyden” jaettuna käytäntönä.



Kaupunkiseutujen rakennemallit rajaesineinä?

 Koordinoivina rajaesineinä eri sektoreiden suunnittelun integroinnissa niin, että 
maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden suunnitteluratkaisut sijainti- ja 
mitoituskysymyksineen, toteuttamisen ajoituksineen ym. saadaan yhteen 
sovitettua

 Vuorovaikutteisuus: käsitteiden ja niiden visualisointien avautuminen riittävässä 
määrin myös eri osallisten sosiaalisista maailmoista käsin niin, että nämäkin 
voivat osallistua rakennemallien kehittelytyöhön.

 Friedmann: Rakennemallityön varsinaisena tavoitteena ei itse rakennemallin 
tuottaminen vaan strategisten käytäntöjen mahdollistaminen
kaupunkiseudun ja sen muodostavien kuntien tasoilla.

 Strategisen arvioinnin välineeksi kuntien operatiivisille maankäyttöratkaisuille ja 
lyhyen aikavälin hankkeille

 Miten koordinoitaisiin myös kuntien kilpailua asukkaista ja yrityksistä?
 Miten vältetään rooli kuntien arjen maankäyttöpolitiikoista irrallisena 

”seutuvisiona”, jolla ennemminkin pyritään legitimoimaan seudun kuntien 
maankäyttöpäätösten koordinoimattomuutta kuin edesauttamaan koordinointia.



 Strategisen suunnittelun tehtävä on edesauttaa strategista käytäntöä,
 jossa ajankohtaisia suunnittelupäätöksiä ja maankäyttöpoliittisia toimia 

tehtäisiin ”kaukaa viisaasti” – olevaa ympäristöä tiivistäen ja täydentäen 
ja samalla kestävän kehityksen pitkäjänteisiä valintoja tehden

 jossa maankäytön suunnittelija aktiivisesti luo keinoja, käsitteellisiä ja 
analyyttisiä välineitä sekä konkreettisia kohteita (rajaesineitä) eri 
sektoreiden ja toimijoiden ohjelmien, suunnitelmien ja hankkeiden 
integroinnille, yhteensovittamiselle ja koordinaatiolle (vrt. ‘institutional 
design’ – Salet 2000)

 Vrt. ‘solmutyöskentely’ (Engeström ym. 1999):
 Maankäytön suunnittelija ja hänen suunnitelmansa eivät ole strategisen 

käytännön keskiössä – eikä kukaan muukaan ole -> suunnitelmaan 
sitouttamisesta yhteistyöhön motivointiin

Johtopäätös



”Strategic spatial planning is not a single 
concept, procedure or tool … it is a set of 
concepts, procedures and tools that must be 
tailored carefully to the specific situation.”

- Louis Albrechts 2004)


