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1 Johdanto 
 

 
Tutkimuksen kohteena on konfliktinratkaisu maantie- ja rautatiehankkeissa. 
Aihetta tarkastellaan kiinteistön omistajan näkökulmasta. Maanteistä ja rauta-
teistä1 käytetään tässä yhteistä nimitystä väylä2.  

 
 

1.1 Väyläverkko ja kiinteistön omistajat 
 
Elinkeinoelämä ja kiinteistön omistajat tarvitsevat toimivaa koko maan katta-
vaa väyläverkkoa (maantie- ja rautatieverkkoa). Hyvin toimivat väylät mahdol-
listavat välillisesti kaikkien suomalaisten toimeentuloa. Asian kääntöpuoli on 
se, että väylien rakentaminen ja ylläpito maksavat. Väylät rahoitetaan verotu-
loilla, joita myös kiinteistön omistajat maksavat.3 
 
Suomessa on maanteitä noin 78 200 kilometriä ja ratoja noin 5 900 kilometriä 
(Tietilasto 2011, kohta 3.2, Suomen rautatietilasto 2012, Vuosi 2011 lyhyesti). 
Maantieverkkomme on rakennettu pääosin toisen maailmasodan jälkeen, jo-
ten täysin uuden tieverkon rakentamiseen ei ole tarvetta. Päärautatieverkko 
puolestaan saatiin valmiiksi ennen toista maailmansotaa (Alameri 1979, s. 9–
24). Väyläverkkomme on kuitenkin osin teknisesti vanhentunut, mikä vaikut-
taa liikenneväylien kapasiteettiin, liikenneturvallisuuteen ja matkustusaikoi-
hin. Väyliä on siksi nykyaikaistettava. On rakennettava uusia moottoriteitä ja 
kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi olemassa olevat päätiet muutetaan usein ko-
konaan tai osin keskikaiteellisiksi.4 Rautateillä on tehtävä peruskorjauksia, 
rakennettava kaksoisraiteita ja oikaisuja sekä poistettava tasoristeyksiä. Sa-
moin ratapihat tulee nykyaikaistaa, ja niille on saatava lisäraiteita. (Tiehallinto 
2008, s. 25–27, Ratahallintokeskus 2006, s. 5, 26–28.)  
 
Väylähanke alkaa suunnittelulla ja jatkuu tiesuunnitelman tai ratasuunnitel-
man hyväksymisen jälkeen toteutustoimilla, joita ovat väylän kiinteistötekni-
nen toteutus maantie- tai ratatoimituksessa taikka muussa kiinteistötoimituk-
sessa5 sekä rakentaminen. Maantien suunnittelu ja rautatiehanke koskee vuo-

                                                   
1 Maantie on yleiseen liikenteeseen luovutettu tie, jonka ylläpitämisestä valtio huoleh-
tii (maantielaki 503/2005, MTL, 4 §.) Rautatiellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
valtion omistuksessa olevaa yksi- tai useampiraiteista rataa, rautatiealuetta sekä sillä 
olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja 
turvaamiseksi (ratalaki 110/2007, RL, 3 §). 
2  Myös liikennevirasto käyttää samaa termiä (Liikennevirasto 2011b, s. 7). 
3 Liikenneviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten budjetti maantie- ja 
rautatiehankkeisiin oli vuonna 2011 noin 371 miljoonaa euroa (Liikennevirasto 2011).  
4 Tällöin väyliä on levennettävä, koska kaiteiden vuoksi olemassa olevat ajokaistat 
jäävät liian kapeiksi. Lisäksi keskikaiteiden lisääminen aiheuttaa sen, että yksityistie-
liittymät poistetaan. Tämä puolestaan johtaa kiinteistöjä koskevien yksityistieoikeuk-
sien muutoksiin. (Korhonen 2010.) 
5 Kiinteistötoimitus on yleisnimitys kiinteistönmuodostamislaeissa säädetyille hallin-
nollisille teknis-oikeudellisille menettelyille (Holma 1995, s. 237). Väylähankkeessa 
voidaan käyttää maatie- ja ratatoimitusten sekä uusjakotoimitusten ohella tai sijaan 
esimerkiksi alueellista yksityistietoimitusta, tilusvaihtoa tai kiinteistönmääritystä. 
Kiinteistönmääritys tehdään esimerkiksi silloin, kun kiinteistörajan paikka ei ole selvä. 
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sittain tuhansia kiinteistöjä. Maantietoimituksia puolestaan toteutetaan vuo-
sittain noin 10 000 kiinteistöllä, joista lunastetaan maita noin 2000 hehtaaria.  
(Tiehallinto 2003, s. 8, Korhonen 2010–2011.) Väylähankkeet ovat tärkeitä 
myös viranomaisille, kuten Maanmittauslaitokselle. Vuosittain 31–37 % 
Maanmittauslaitoksen maksullisista toimitustuotannon tuloista tulee väylä-
hankkeiden kiinteistötoimitusmaksuista (Viitala 2008). Väyläviranomaiset6 
puolestaan ovat Suomen suurimpia alueiden lunastajia. Ne maksavat kiinteis-
tön omistajille vuosittain 20–25 miljoonaa euroa maanteiden ja rautateiden 
maanhankinnasta sekä erilaisten haittojen ja vahinkojen korvaamisesta (Viti-
kainen 2010, s. 26, Korhonen 2010–2011, Allen 2011).   
 
Väylän suunnittelu ja sen kiinteistötekninen7 toteutus kiinteistötoimituksessa 
luetaan Suomessa hallintotoiminnaksi (Holma 1995, s. 237, Hyvönen 1998, s. 
27–28, Pietilä 1974, s. 29)8. Muutokset viranomaisten toiminnan organisoin-
nissa voivat vaikuttaa kuitenkin siihen, kenen kanssa ja miten kiinteistön 
omistajat9 hankkeessa toimivat. Väyläviranomaisten rooli on muuttunut, kun 
toimintoja on yksityistetty. Tästä huolimatta väyläviranomaiset vastaavat hal-
lintoasiana väylien suunnittelusta ja niiden rakentamisesta. Heille kuuluu 
edelleen hankkeiden toteutuksen kokonaisvastuu, joka koskee myös kiinteis-
tön omistajien asemasta huolehtimista. Maantie- ja ratatoimitusten toteutta-
misvastuu on sen sijaan lunastustoimikunnalla ja muissa kiinteistötoimituk-
sissa toimitusmiehillä. (Kotilainen 2004, s. 12.) Maanhankinnasta ja korvauk-
sista voidaan kuitenkin sopia. Tällöin väyläviranomainen ja kiinteistön omis-
taja sopivat asiat keskenään eikä kyse ole hallintomenettelystä. 
 
Hallinnon menettelytapoja voidaan tarkastella sekä muodollisina, laeissa ja 
ohjeissa kuvattuina, että käytössä olevina menettelyinä. Kun menettelyjä tar-
kastellaan muodollisina, viranomaistoiminnassa ja hallintomenettelyssä nou-
datetaan hallintolaissa (434/2003, HL) esitettyjä hyvän hallinnon perusteita. 
Niihin kuuluvat: oikeusturvan, palvelujen laadun ja tuloksellisuuden edistä-
minen, hallinnon oikeusperiaatteet, palveluperiaate ja palvelun asianmukai-
suus, neuvonta, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyö (HL 
1, 6-7, 9-10§:t). Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu myös menettelyjä koske-
via vaatimuksia, jotka on määritelty hallintolain hallintoasian käsittelyä kos-

                                                                                                                                      
Kaikissa toimituksissa on samantyyppinen toimitusmenettely. (MTL 53 §, 63 §, 69 §, 
RL 43 §, 53 §, 59 §, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
603/1977, lunastuslaki, 16 §, kiinteistönmuodostamislaki 554/1995, luvut 8,9 ja 11.)  
6 Väyläviranomaisilla tarkoitetaan tien- ja radanpitoviranomaisia ja Liikennevirastoa. 
Maantiehankkeissa väyläviranomaisia ovat yleensä alueelliset elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset. Merkittävistä maantiehankkeista vastaa kuitenkin Liikenneviras-
to. Lisäksi Liikennevirastolle kuuluvat kaikki rautatiehankkeet, joten se on radanpito-
viranomainen. (Laki Liikennevirastosta 862/2009, liikennevirastolaki, 1–2 §, MTL 11 
§, RL 7 §.) Ratahallintokeskus ja Tiehallinnon keskushallinto yhdistettiin 1.1.2010 
lähtien Liikennevirastoksi (Liikennevirasto 2011). Tässä käytetään jatkossa niitä ni-
miä, jotka viranomaisilla oli kyseisen tutkimusosan tekohetkellä. 
7 Kiinteistötekniikka sisältää kiinteistötoimitusten suorittamisen ja kiinteistöraken-
teen suunnittelun sekä kiinteistöjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen. Määritelmä 
on organisaatioista riippumaton. (Kotilainen 2004, s. 7.) Kiinteistöteknisiin tehtäviin 
luetaan edellisten lisäksi sopimuksiin perustuva maanhankinta ja korvaaminen. 
8 Holman mukaan kiinteistötoimitus on yleisnimitys kiinteistönmuodostamislain mu-
kaisille hallinnollisille teknis-oikeudellisille menettelyille (Holma 1995, s. 237). Hyvö-
nen nimittää kiinteistötoimitusta toimitusmuotoiseksi hallintomenettelyksi, jolle on 
ominaista oikeudenkäyntijärjestystä lähentyvien menettelytapojen täsmällinen nou-
dattaminen (Hyvönen 1998, s. 27–28). 
9 Kiinteistön omistajalla tarkoitetaan lunastuslain 2 §:n mukaisen kiinteän omaisuu-
den omistusoikeuden, erityisen etuuden ja siihen verrattavan oikeuden haltijaa. Tässä 
kiinteistön omistajan veroisena pidetään toisen maalla olevan rakennuksen tai raken-
nelman omistusoikeuden haltijaa ja kiinteistön omistajan valtuuttamaa henkilöä.  
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kevissa säännöksissä. Niitä ovat muiden muassa käsittelyn viivytyksettömyys 
ja esteellisyysperusteiden huomioon ottaminen, asianosaisen oikeus tulla 
kuulluksi ja oikeus saada perusteltu päätös (HL 23, 27–30, 34, 45 §:t). Tätä 
hallintolain määrittelemää laatutasoa voidaan pitää muodollisena hyvän hal-
linnon yleisenä vähimmäistasona.10 (Kulla 2003, s. 69–70, Kotilainen 2004, 
Mäenpää 2008, s. 32–33.) Hyvän hallinnon perusteet kuvaavat sekä yleisiä 
viranomaisen velvollisuuksia että myös menettelyyn liittyviä vaatimuksia. Tä-
mä merkitsee sitä, että yksittäisen viranomaisen eriluontoisissa hallintotehtä-
vissä hyvän hallinnon perusteet ja muut edellä kuvatut tekijät voivat painottua 
eri tavoin. Kaikki tekijät eivät välttämättä tule kyseeseen, kun tarkastelun koh-
teeksi rajataan viranomaisen yksittäinen hallintotehtävä. 
 
Vaikka väylähanke on lähtökohdiltaan hallinnollinen, sen aikana kiinteistön 
omistajalla on sopimisoikeus. Kiinteistötoimituksessa tämä näkyy niin, että 
toimitusinsinöörin on ensimmäisessä kokouksessa tiedusteltava asianosaisten 
mielipiteitä asiasta ja tehtävä sitä koskevia ratkaisuehdotuksia.  Lisäksi hänen 
on varattava asianosaisille – jos heillä on oikeus sopia asiasta – tilaisuus neu-
votella siitä keskenään. (Kiinteistönmuodostamisasetus, KMA, 41 §.) Maantie- 
ja ratatoimituksissa kiinteistön omistaja ja väyläviranomainen voivat sopia 
esimerkiksi lunastuskorvauksista (MTL 70 §, RL 60 §). Lunastusta ei saa toi-
meenpanna, jos sen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla 
tavalla (lunastuslaki 4 §), kuten esimerkiksi sopimalla.  
 
Muodollisten menettelyjen tarkastelun sijaan voidaan tarkastella väylähank-
keessa käytössä olevia menettelyjä. Väylähanke aiheuttaa hankkeen kohteena 
oleviin kiinteistöihin ja ympäristöön muutoksia11, jotka puolestaan vaikuttavat 
ihmisten elinolosuhteisiin, elämäntapoihin ja koettuun elämänlaatuun. Toisin 
sanoen hankkeella on sosiaalisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset heijastuvat 
asenteiden ja arvojen muutoksiin, jotka puolestaan saattavat johtaa ristiriitoi-
hin. (Päivänen, Kohl, Manninen, Sairinen & Kyttä 2005, s. 8.) Ristiriitojen 
syntyminen alkaa hankkeen aikana, jolloin käytännön menettelyillä saattaa 
olla merkitystä niiden syntymiseen. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan risti-
riidoista, niillä tarkoitetaan väylähankkeessa toimivien viranomaisten ja kiin-
teistön omistajien tavoitteiden välisiä konflikteja12. 
 
Tässä tutkimuksessa kiinnostavat ne seikat, joita kehittämällä voidaan taata 
kiinteistön omistajille väylähankkeissa hyvä asema. On tarkasteltava moni-
puolisesti sekä hallinnon toimintaa että sopimista. Hyvät hallinto- ja sopi-
musmenettelyt takaavat sen, että kiinteistön omistajien näkökulma toteutuu 
väylähankkeissa mahdollisimman hyvin ja hän on tyytyväinen. Tämä merkit-
see sitä, että konflikteja ei pääse syntymään tai jos niitä syntyy, kaikki konflik-
tit otetaan käsiteltäväksi. 
 
 

                                                   
10 Hallintolakia ei sovelleta, jos muussa lainsäädännössä on siitä poikkeavia säännök-
siä (HL 5 §). 
11 Kiinteistöjä koskevilla muutoksilla tarkoitetaan yleensä sitä, että kiinteistön alueelli-
nen ulottuvuus muuttuu pakkolunastuksen tai tilusjärjestelyn vuoksi. Kyseeseen voi-
vat kuitenkin tulla myös muutokset, jotka koskevat erityistä oikeutta kiinteistöön sekä 
muuta maa-aluetta tai vesialuetta kuin kiinteistöä. Muutoksen kohde saattaa olla oi-
keus rakennukseen tai rakennelmaan. Kiinteistön omistajalla voi olla oikeuksia toisen 
omistamaan kiinteistöön, alueeseen, rakennukseen ja rakennelmaan, jolloin muutos 
saattaa kohdistua tällaiseen oikeuteen. (Lunastuslaki 2–3 §.) 
12 Konflikti on prosessi, jossa yksi osapuoli katsoo toisen osapuolen vastustavan tai 
muutoin vaikuttavan kielteisesti tavoitteidensa toteuttamiseen. (Wall & Callister 1995, 
s. 517.) Tutkimuksessa käytetty käsite on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 2.3. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja -kysymykset 
 
Kiinteistön omistajat ovat aiempaa tietoisempia oikeuksistaan13 ja suhtautuvat 
kriittisesti moniin yhteiskunnan toimiin.14 He osaavat myös puolustaa omia 
oikeuksiaan aiempaa paremmin. Tässä toimintaympäristössä konfliktiherk-
kyys väylähankkeissa lisääntyy ja saattaa tyytymättömyyden lisäksi johtaa li-
sääntyviin valituksiin.15 Jotta konflikteilta vältyttäisiin, tarvitaan toimintatapo-
jen kehittämistä. Siksi on syytä tutkia sitä, mihin asioihin toiminnassa on 
kiinnitettävä huomiota, jotta kiinteistön omistajan näkökulma toteutuisi mah-
dollisimman hyvin. Tavoitteena on antaa tutkimustietoa viranomaisille, kiin-
teistön omistajille ja muille väylähankkeessa toimiville tahoille seikoista, joilla 
he voivat vähentää väylähankkeista aiheutuvia konfliktilanteita ja näin edistää 
kiinteistön omistajan näkökulman toteutumista hankkeiden eri vaiheissa.  
 
Tutkimusongelma kuuluu seuraavasti: Mitkä ovat väylähankkeiden konflik-
tinratkaisun institutionaaliset kehittämiskohteet eli miten muun muassa kir-
jallisia ohjeita, perinteisiä menettelytapoja ja lainsäädäntöä tulisi kehittää, 
kun asiaa tarkastellaan kiinteistön omistajan näkökulmasta?  
 
Instituutioilla tarkoitetaan tässä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia pelisään-
töjä, jotka ohjaavat ihmisten kanssakäymistä. Ne käsittävät niin lainsäädän-
nön, kirjalliset ohjeet kuin käytännön menettelytavat ja perinteet. Instituution 
käsite on muodostettu Northin instituutio-käsitteen16 pohjalle, mutta se on 
sitä laajempi. Yleensä organisaatioita ei lueta instituutioihin, mutta tässä tut-
kimuksessa myös organisaatioiden omat pelisäännöt luetaan instituutioiksi. 
Syy tähän on se, että myös organisaatioiden omat pelisäännöt saattavat vaikut-
taa kiinteistön omistajan näkökulmaan. Esimerkiksi voidaan ottaa se, että väy-
läviranomaiset ovat muuttaneet omia pelisääntöjään niin, että ne käyttävät 
väylähankkeiden suunnittelussa konsultteja. Rakentamisen tekevät nykyään 
laajat urakoitsija- ja alihankkijaverkostot. Näillä väyläviranomaisten omilla 
pelisäännöillä saattaa olla vaikutusta kiinteistön omistajan tyytyväisyyteen. 
 

                                                   
13 Tämä näkyy esimerkiksi kaavavalituksia tehneiden henkilöiden vaatimuksissa. He 
haluavat uudenlaista osallistumisen ja vuorovaikutuksen kulttuuria, jossa ensinnäkin 
mahdollistetaan heidän osallistumisensa kaavoitusprosessiin aikaisessa vaiheessa ja 
toiseksi heidän näkemyksensä otetaan vakavasti. Näiden näkemysten tulee myös vai-
kuttaa kaavaratkaisuihin. (Peltonen, Tuomisaari & Kanninen 2008, s. 30–31.) 
14 Esimerkiksi Haverinen & Heinonen (2013, s. 57–59) toteavat tuoreessa tutkimuk-
sessaan, että elinympäristöä koskevat naapuruuskiistat ovat asiantuntijoiden mukaan 
lisääntyneet. Haverinen & Kouvon mukaan (2011, s. 22) naapuruuskiistoihin puuttu-
miskynnyksen madaltumiseen vaikuttavat palkkatyössäkäynnin ja omistusasumisen 
lisääntyminen sekä esimerkiksi ihmisten aiempaa korkeampi koulutustaso. 
15 Väylähankkeista oikeuteen tehtyjen valitusten lukumäärä ja todellinen tyytyväisyys 
hankkeeseen eivät välttämättä vastaa toisiaan. Oikeustieteen tutkimuksissa on todet-
tu, että koetuista vääryyksistä vain 2–11 % johtaa siihen, että asiassa käännytään oike-
usistuimen puoleen. (Ervasti 2004, s. 56–57.) Tyytymättömyyskokemukset ovat siis 
paljon yleisempiä kuin oikeusasteisiin viedyt tapaukset. Valittaminen väylähankkeesta 
ja riita-asiassa koetun vääryyden vieminen oikeusistuimeen eivät ole täysin verrannol-
lisia toisiinsa. Väylähankkeessa on asia jo vireillä, kun taas henkilö itse voi joutua pa-
nemaan oikeusjutun vireille. Kuitenkin molemmissa tapauksissa henkilö itse joutuu 
toimimaan aktiivisesti, jotta saisi muutoksen asiaan, johon hän on tyytymätön.  
16 Northin mukaan (1991) instituutiot sisältävät niin lainsäädännön, kirjalliset ohjeet 
kuin käytännön menettelytavat ja -perinteet. North erottaa organisaatiot instituutiois-
ta. Organisaatiot muodostuvat ihmisryhmistä, jotka toteuttavat tiettyä tehtävää. Orga-
nisaatiot ovat syntyneet instituutioiden hoitamiseksi. Organisaatioiden omat säännöt 
eroavat niiden taustalla olevista lainsäädännön, kirjallisten säädösten ja käytännön 
menettelytapojen säännöistä.  (North 1991, s. 97–102; 1993, s. 3–10.) 
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Instituutiot sisältävät sekä väyläviranomaisten että Maanmittauslaitoksen 
kirjalliset määräykset ja ohjeet, jotka koskevat väylähankkeen toimintoja. 
Myös käytännön menettelytavat kuuluvat instituutioihin. Lisäksi instituutioita 
ovat ne perustuslain ja hallintolain säännökset ja mahdolliset oikeusperiaat-
teet sekä kiinteistönmuodostamis-, lunastus- maantie- ja ratalakien säännök-
set, jotka liittyvät kiinteistön omistajan asemaan. Institutionaalinen tarkastelu 
koskee myös konfliktinratkaisumenetelmiä, joita ei käytetä väylähankkeissa. 
Näin saattaa löytyä uusia tapoja konfliktinratkaisuun. 
 
Kiinteistön omistajan näkökulma puolestaan kuvaa sitä, mikä on hänen insti-
tutionaalinen asemansa kiinteistön omistajana väylähankkeessa ja miten hä-
nen tavoitteensa toteutuvat siinä. Kun tavoitteet ovat toteutuneet, hän on tyy-
tyväinen. Tutkimuksessa kiinnostavat kiinteistön omistajan sisäisen kokemuk-
sen tekijät, tyytyväisyyden syyt. Lähtökohta on se, että oikeudenmukaisuusko-
kemuksesta seuraa tyytyväisyyskokemus, koska oikeudenmukaisuuskokemuk-
sia tuottavilla menettelyillä voidaan ratkaista erilaisia konflikteja (Tyler 1997).  
 
Voidaan olettaa, että kiinteistön omistajan ensisijainen tavoite on säilyttää 
omaisuutensa siinä käyttötarkoituksessa kuin se on ennen hanketta. Jos tämä 
on uhattuna, hänen tavoitteensa ovat ristiriidassa väyläviranomaisen tavoit-
teiden kanssa – ja syntyy konflikti. Kiinteistön omistajia koskevissa tutkimuk-
sissa lähtökohtana on ollut perinteisesti se, että kyse on rahallisista tavoitteis-
ta, korvauksista ja niissä esiintyvistä ristiriidoista. Näkökulma on liian rajoit-
tunut. Ihmisten tavoitteet ovat hyvin moninaisia, eivätkä ne välttämättä liity 
mitenkään korvauksiin tai yleensäkään taloudellisiin intresseihin. 
 
Tutkimusongelman selvittäminen vaatii kolmen seikan selvittämistä. Ensin-
näkin tulee tuntea väylähankkeissa esiintyvien konfliktien luonteet. Toiseksi 
pitää tietää väylähankkeissa käytössä olevat ja mahdollisesti käyttökelpoiset 
instituutiot. Kolmanneksi on oltava selvillä niistä konfliktinratkaisun kehittä-
miskohteista, joita kiinteistön omistajat pitävät tärkeinä. Tässä tutkimuksessa 
tieto kokemuksista hankitaan kiinteistön omistajilta itseltään.17  
 
Kaikki kolme selvitettävää asiaa liittyvät toisiinsa. Instituutioiden tulee olla 
sellaisia, että niillä pystytään ratkaisemaan eriluonteiset konfliktit mahdolli-
simman hyvin. Tämän lisäksi instituutiot voivat tukea sitä, että kiinteistön 
omistajien kokemukset ovat myönteisiä eikä konflikteja synny. Toisaalta insti-
tuutiot voivat edesauttaa kielteisten kokemusten syntyä. Institutionaaliset ke-
hittämiskohteet löytyvät näiden kolmen seikan yhteistarkastelun tuloksena. 
Edellä esitetyn pohjalta tutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti: 
  

1) Millaisia konflikteja väylähankkeessa esiintyy? 
2) Millaisia instituutioita liittyy tai voisi liittyä väylähankkeeseen, kun 

hanketta tarkastellaan kiinteistön omistajan näkökulmasta? 
3) Miten kiinteistön omistajat kokevat väylähankkeen eri tehtävät? 

 
Konflikteja voidaan lähestyä erilaisista teoreettisista näkökulmista. Yksi kes-
keinen tarkastelunäkökulma on tutkia sitä, millaisia konflikteja väylähank-
keissa esiintyy. Tarkastelun avulla voidaan selvittää, mikä konfliktinratkaisu-
menetelmä soveltuu parhaiten kunkin konfliktin ratkaisuun. Konflikteja voi-
daan luokitella eri lailla riippuen siitä, mitä aihepiiriä tutkitaan (esimerkki 
                                                   
17 Vielä 1800-luvulla ajateltiin, että ihmiset eivät itse kykene vastaamaan siihen, mil-
laisia heidän kokemuksensa ovat. Siksi tiedot hankittiin asiantuntijoita. Sen jälkeen 
tietoja ryhdyttiin keräämään ihmisiltä itseltään, mutta he toimivat vain vastaajina. 
Toisen maailmansodan jälkeen vastaajia alettiin pitää kansalaisina, ja tutkimustulok-
sia ryhdyttiin käyttämään julkisessa päätöksenteossa. Nykyään on lähes itsestään sel-
vää, että tiedot hankitaan suoraan ihmisiltä itseltään. (Alastalo 2005, s. 57–60.)  
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oikeustieteistä Ervasti 2004, s. 186–187, esimerkki maankäytön suunnittelus-
ta Peltonen & Villanen 2004, s. 21–25). Koska väylähanke on ympäristöä ja 
maankäyttöä muuttava hanke, on luontevaa etsiä konfliktiluokittelua, jota 
käytetään ympäristöasioissa ja maankäytönsuunnittelussa. Lisäksi haetaan 
vastausta siihen, mitä näiden konfliktien esiintyminen merkitsee kiinteistön 
omistajalle. 
 
Instituutioita on kahdenlaisia, kun otetaan huomioon väylähanke osana yh-
teiskuntaa. Toisaalta löytyy yleisiä yhteiskunnallisia instituutioita, toisaalta 
väylähankkeeseen kiinteästi liittyviä instituutioita. Lisäksi instituutiot voivat 
olla keskenään ristiriitaisia siten, että tämä vaikuttaa kiinteistön omistajien 
asemaan. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi, kun oikeusperiaatteet 
ovat muuttuneet, mutta muutokset eivät toteudu käytännön toiminnassa.  
 
Koko väylähanke on luonteeltaan hallinnollinen, jolloin konfliktinratkaisun 
kehittämismahdollisuuksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon hallinnon 
mahdollisuudet. Vaikka hallinnon näkökulma tulee ilmi oikeusperiaatteiden, 
lainsäädännön ja ohjeiden kautta, päätökset voivat viranomaistoiminnassa 
syntyä monien eri menettelytapojen kautta. Jos ihmiset ovat laajasti tyytymät-
tömiä viranomaistoimintaan, tämä vaikuttaa aikaa myöten kielteisesti sekä 
kyseisen viranomaisen julkisuuskuvaan että yleisesti yhteiskunnan toimivuu-
teen (Tyler 1990, s. 161–169).   
 
Yhteiskunnassamme on viime vuosikymmeninä noussut esille perus- ja ihmis-
oikeusnäkökulma. Asia on tärkeä myös kiinteistön omistajan kannalta. Hal-
linnon tarkoitukseksi voidaan nähdä perus- ja ihmisoikeusnäkökulman toteu-
tumisen varmistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisille turvataan osallis-
tumisoikeus asiansa käsittelyyn, asian käsittelymahdollisuus toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä muutoksenhakuoikeus 
(Suomen perustuslaki 731/1999, perustuslaki, 21 §). Tämän voi johtaa yhteis-
kunnan oikeudellistumiseen, kun asioista tulee olla aina muutoksenhakumah-
dollisuus tuomioistuimessa. Toisaalta kun tarkastellaan kehitystä Suomessa, 
kehityssuuntana on ollut toimintojen yksityistäminen. Se on vastakkainen 
suuntaus perus- ja ihmisoikeusajattelun korostumiselle, jos asiaa tarkastellaan 
hallinnollisena ja oikeudellisena ilmiönä. Kun perus- ja ihmisoikeusajattelua 
tarkastellaan yksityisen kiinteistön omistajan näkökulmasta, asioiden vastak-
kaisuutta ei välttämättä ole. Esimerkkinä voidaan mainita sopiminen maan-
luovutuksesta väylähankkeen yhteydessä. Jotkut kiinteistön omistajat saatta-
vat olla sitä mieltä, että sopiminen tukee heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan, 
koska sovittaessa he voivat toimia oman tahtonsa mukaisesti. Tähän viittaa 
myös se, että muissa maissa korvauksista sovitaan yleisesti (Norell 200718, 
Tomson 201219).  
 

                                                   
18 Suomen ja Tanskan tie- ja rautatiehankkeet ovat hyvin samanlaiset. Molemmissa 
maissa maahankinta tapahtuu lähes aina lunastuksella. Valitukset ovat yleisempiä 
Tanskassa kuin Suomessa. Tanskassa kiinteistön omistajat valittavat 5–10 %:ssa tapa-
uksista, kun Suomessa vastaava luku on 1–2 %. Sen sijaan Norjassa ja Islannissa on 
tavallista sopia maanhankinnasta ja korvauksista. Lunastusta käytetään lähinnä pai-
nostuskeinona. Norjassa, kuten Suomessakin, maan haltuunotosta voidaan sopia erik-
seen ja korvausasiat voidaan erikseen käsitellä viranomaisteitse. Myös Ruotsissa 
maanhankinta ja korvaaminen toteutetaan sopimusteitse tiehankkeissa, mutta rata-
hankkeissa käytetään haltuunotossa toimitusmenettelyä ja korvauksista sovitaan. (No-
rell 2007.)  
19 Virossa käytetään lunastushankkeissa tarvittaessa apuna yksityisiä konsulttifirmoja. 
Ne tarjoavat sovittelupalveluja, joiden avulla lunastajan asiamies ja kiinteistön omista-
jan asiamies voivat sopia korvaukset lunastushankkeissa. Vain yksittäistapauksissa 
korvauksista ei ole sovittu ja asia on edennyt tuomioistuinkäsittelyyn. (Tomson 2012.) 
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Käytännön vastaukset instituutioita koskevaan tutkimuskysymykseen löytyvät 
kolmen asian tarkastelun avulla. Ensinnäkin tietoa yleisistä yhteiskunnallisista 
instituutioista saadaan, kun tutkitaan lainsäädäntöä – erityisesti perusoikeus-
ajattelua ja hyvää hallintoa. Toiseksi analysoidaan väylähankkeeseen kuuluvia 
instituutioita, jolloin tarkastelukohteina ovat väylähankkeessa käytetyt kon-
fliktinratkaisumenetelmät, siinä toimivat osapuolet sekä mahdolliset väliintu-
lijat (teoriasta tarkemmin kohdassa 2.2). Tutkimus esittelee myös mahdolli-
sesti käyttökelpoisia konfliktinratkaisumenetelmiä. Kolmanneksi on tärkeää 
selvittää korvaamisen eri toimintavaihtoehtojen hyvyyttä kiinteistön omistajan 
näkökulmasta katsottuna. Keskeistä on tietää, onko maanhankinnan sopi-
musmenettelyllä etuja verrattuna kiinteistötoimitusinstituutioon eli hallinto-
menettelyyn.  
 
Kolmas tutkimuskysymys koskee kiinteistön omistajien kokemuksia. Tällöin 
konfliktia tarkastellaan pääasiallisesti yksilöllisestä näkökulmasta, jolloin tar-
kastelukohteena ovat yksittäisen kiinteistön omistajan kokemukset. Lisäksi 
tutkimus selvittää sitä, miten konflikteja ehkäistään kiinteistön omistajien 
yhteisissä tilaisuuksissa, jolloin kyseessä on yhteisöllinen näkökulma. Keskei-
seksi nousevat kiinteistön omistajien omat kokemukset väylähankkeista, jol-
loin hankkeissa toimivien viranomaisten kokemukset jäävät taka-alalle. Ko-
kemuksia selvitettäessä mielenkiinnon kohteiksi nousevat kokemukset väylä-
hankkeen eri toiminnoista. Tutkittavia asioita ovat kokemukset hankkeissa 
käytettävistä suunnittelutavoista ja se, mitkä tekijät vaikuttavat tyytyväisyys-
kokemuksen syntyyn kiinteistötoimituksessa ja hankeuusjaossa. Kiinnostavia 
ovat myös kiinteistön omistajien tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät silloin, 
kun maanhankinnassa ja korvaamisessa on päästy sopimukseen. 
 
Tämä tutkimus kuuluu kiinteistötekniikan alaan20. Wiialan mukaan (1969, s. 
245–246) kiinteistötekniikka on lainsäädäntöön perustuvaa kiinteistöjaotuk-
sen inventointia, suunnittelua, toteuttamista ja rekisteröintiä. Kiinteistötek-
niikassa on otettava huomioon yleistä tarkoituksenmukaisuutta edistävät teki-
jät, jotka ovat taloudellisia, liikenteellisiä, sosiaalisia ja maisemallisia. Kiinteis-
tötekniikan merkitys maankäytön suunnittelussa on keskeinen. Se sisältää 
paitsi kiinteistöjaotuksen ajantasallapidon myös sen kehittämisen. Lisäksi 
määritelmä on organisaatiorajoista riippumaton (Kotilainen 2004, s. 7). Tässä 
tutkimuksessa kiinteistöteknisiin tehtäviin luetaan lisäksi sopimuksiin perus-
tuva maanhankinta ja korvaaminen. Merkitystä ei ole sillä, mikä organisaatio 
hoitaa maanhankinnan ja korvaamisen tai suunnittelee kiinteistöjä koskevat 
muutokset, kuten väylän sijainnin tai yksityistieverkon.  
 
 
1.3 Aiempia tutkimuksia 
 
Konflikteja käsitteleviä tutkimuksia on tehty runsaasti eri maissa. Konfliktin-
ratkaisu ei kuitenkaan muodosta omaa tieteenalaansa, vaan siinä käytetään 
apuna monien eri tieteenalojen tutkimuksia. Keskeisiä aloja ovat suunnittelu-
tieteet, psykologia, sosiaalipsykologia, viestinnän ja vuorovaikutuksen tutki-
mus, oikeustiede, oikeussosiologia, filosofia, etiikka sekä politiikan tutkimus. 
Konflikteja ja konfliktinratkaisun vaihtoehtoja koskevia tutkimuksia on tehty 
erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopasta – mukaan lukien Suomi – 

                                                   
20 Yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa on esitetty kannanottoja joiden mukaan 
kokemuksia koskevia tutkimuksia pitäisi tehdä pelkästään yhteiskuntatieteilijöiden, ei 
muiden. Kuitenkin esimerkiksi norjalainen professori Sevatdal (2002) on todennut, 
että maanmittareiden tulee tehdä itse kiinteistötekniikkaa koskevat sosiologiset tut-
kimukset, jotta näiden tutkimusten tuloksista seuraisi käytännön sovelluksia.  
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löytyy konflikteja koskevia tutkimustuloksia. (Peltonen & Villanen 2004, s. 
39–40, 56–61, Ervasti 2004, s. 53–63, Tyler 1998, Deutsch 1973.)  
 
Tutkimusintresseissä ja teorioiden kehittelyssä on alueellisia eroja. Yhdysval-
loissa tutkimukset ovat kohdistuneet erityisesti vaihtoehtoisiin eli tuomiois-
tuinten ulkopuolisiin konfliktinratkaisukeinoihin. Tutkimustoiminta on ollut 
laajaa ja keskittynyt viime vuosikymmeninä oikeustieteisiin. Laaja mielenkiin-
to konfliktiasioihin on merkinnyt sitä, että Yhdysvalloissa on tutkittu myös 
hallinnon mahdollisuuksia konfliktinratkaisussa. (Peltonen & Villanen 2004, 
s. 42, Tyler 1998.) Kiinnostus vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien 
tutkimiseen juontaa juurensa oikeudenkäyntitapaan. Yhdysvalloissa ja Isossa 
Britanniassa vallitsee adversiaalinen eli riitelevä oikeudenkäyntitapa, jossa 
asianajajilla on korostunut rooli. Tapa on todettu kalliiksi. Tämän vuoksi näis-
sä maissa tutkimukset ovat koskeneet oikeudenkäyntien ulkopuolisia halvem-
pia keinoja, kuten vaihtoehtoista konfliktiratkaisua. (Ervasti 2004, s. 91–102, 
Viitanen 2002.) Oikeudenkäyntien ulkopuolinen konfliktiratkaisu sopii hyvin 
yhteen sen kanssa, että Yhdysvalloissa on perinteisesti korostettu yksilön va-
pauksia ja oikeuksia (Ervasti 2004, s. 94). 
 
Suomessa kiinteistötekniikan alalla ei ole tehty aiemmin tutkimuksia, joiden 
nimenomaisena näkökulmana olisi ollut konfliktinratkaisu. Perinteisesti on 
tutkittu taloudellisia ja teknisiä asioita. Teoriat ovat perustuneet taloudelli-
suusajatteluun ja kustannushyötyanalyyseihin (esimerkiksi Myyrä 2001, Kart-
tunen, Mattila, Myyrä ja Uusitalo 2002, Vitikainen 1991; 2003, Hiironen 
2012). Taustalla näyttää olleen käsitys ihmisestä taloudellisena olentona, ho-
mo oeconomicuksena21. Sen sijaan kiinteistösuunnittelusta on tutkittu muita-
kin kuin teknis-taloudellisia seikkoja. Jo 1960-luvulla on todettu, että kiinteis-
tösuunnittelussa tulee ottaa huomioon taloudelliset, liikenteelliset ja mai-
semalliset mutta myös sosiaaliset tekijät. Tunnusmerkeiksi on määritelty 
asukkaiden turvattu toimeentulo, viihtyvyys asumisessa, työssä ja vapaa-ajan 
vietossa. (Wiiala 1969 17, s. 245–263.) Kiinnostuksen kohteena kiinteistö-
suunnittelussa ovat olleet kuitenkin suunnittelun lopputuloksen vaikutukset, 
eivät suunnitteluprosessin vaikutukset. Joidenkin kiinteistötekniikan tutki-
muksien (esimerkiksi Ahllund 2004, Heinonen 2005) taustalla näyttää olleen 
kiinteistön omistajien näkökulma ja tätä kautta konfliktien ehkäiseminen.  
 
Norjassa on tutkittu kiinteistötekniikkaa sivuavia kiinteistöoikeuden22 konflik-
titilanteita ja tuomareiden sovittelukäytöstä. Rognesin ja Skyn tutkimus 
(2005) osoittaa, että sovittelua käytetään kiinteistötehtävissä laajasti. Tuloksia 
saavutetaan parhaiten pienissä, yksinkertaisissa tapauksissa. Sovittelun käyt-
töä puoltavat monet tekijät: sovintoprosentti on suuri, sopimukset ovat usein 
uutta luovia, osapuolet noudattavat sovittelussa syntyneitä oikeudellisia vel-
voitteita ja jatkossa sopijaosapuolten välit voivat parantua. Ajankäyttö ja kus-
tannukset ovat sovittaessa pienemmät kuin oikeudenkäynnissä. Kiinteistöoi-
keuden istunnot pidetään usein epämuodollisessa ympäristössä lähellä kiis-
tanalaista kohdetta. Maastokatselmuksissa sovitellaan kaikkien osapuolten 
läsnä ollen. Sovittelu vaikuttaa myönteisesti osapuolten suhteisiin, samoin 
osapuolten ja sovittelijan suhteeseen. Kun jutut tulevat kiinteistöoikeuteen 
konfliktin alussa, osapuolia voidaan auttaa määrittelemään erimielisyytensä. 
Kiinteistöoikeuden epämuodollinen työskentelytapa ja tekninen ammattitaito 

                                                   
21 Tämän käsitteen on ilmaissut Soile Pohjonen (2001, s. 71) vertaillessaan konfliktin-
ratkaisua oikeusjärjestelmissä ja ihmisten välisissä suhteissa. 
22 Maanjakotoiminta on Norjassa organisoitu erikoistuomioistuimeksi, kiinteistöoi-
keudeksi. Tehtävänä ovat maaseudun maanjaot, rajariidat sekä taajama-alueilla että 
maaseudulla. Lisäksi kiinteistöoikeudet hoitavat lunastusarvioinnit ja maaseudulla 
tilusvaihdot. Kiinteistöoikeuden tuomarit ovat maanmittareita. (Falkgård ym. 2001.) 
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johtavat hyvän sovitteluilmapiirin syntymiseen. (Falkgård, Rognes & Sky 
2001.) 
 
Väylähanke on ympäristöä muuttava hanke. Tämän vuoksi esittelyn arvoinen 
on maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun23 kokeiluhanke (Peltonen, 
Verkasalo, Mynttinen & Kangasoja 2012). Kokeiluhankkeen käynnistämisen 
syynä näyttää olleen sovittelun käyttötilanne maankäytön muutoshankkeissa. 
Maassamme sovittelua ei ollut käytetty kaavoituksessa eikä maankäytön muu-
tosten lupamenettelyissä, vaikka näissä sovittelun käytölle oli arvioidu olevan 
melko hyviä edellytyksiä (Kangas 2010, s. 187–188). Tutkimustulokset osoitta-
vat, että koska ympäristöriidat ovat julkisen sektorin riitoja, niiden sovittelu 
tulisi liittää osaksi virallisia menettelyjä. Tutkijat selvittivät myös sitä, miten 
sovittelua tulisi käytännössä tehdä. Tällöin selvisi, että sovittelussa pitäisi tu-
keutua kommunikatiivisesta suunnittelusta (teoriasta tarkemmin kohta 2.6.4) 
saatuihin kokemuksiin. Liian avoin ihmiskeskeinen sovittelutapa ei kuiten-
kaan sovi näihin kiistoihin. Sen sijaan niin sanottu intressipohjainen fasilita-
tiivinen sovittelu (teoriasta tarkemmin kohta 2.6.5) vaikuttaisi olla avointa 
tapaa toimivampi sovittelutapa. Intressipohjaisessa fasilitatiivisessa sovitte-
lussa yhdistetään asiakeskeinen ja ihmiskeskeinen sovitteluote. Lisäksi tutkijat 
huomauttavat, että sovittelun onnistumisen lähtökohta on osapuolten välille 
syntyvä luottamus.  Se syntyy hyvillä vuorovaikutuksen ja osallistumisen käy-
tännöillä. (Peltonen ym. 2012, s. 131–133.)  
 
Väylähanke on rakentamisprosessi, ja analogioita voidaan hakea rakennusalan 
tutkimuksista. Niissä yhdeksi painopisteeksi näyttää nousseen rakentamispro-
sessin elinkaaritutkimus. Privatisoitumiskehitys lienee vaikuttanut tutkimus-
intressien muuttumiseen. Esimerkiksi maantiehankkeet on ryhdytty kilpailut-
tamaan kokonaisuuksina (Kotilainen 2003, s. 53–54), jolloin niissä käytetään 
monia aliurakoitsijoita. Pekkanen (2005, III) on tutkinut rakennushankkeiden 
menestys- ja uhkatekijöitä. Tulokset osoittavat, että rakennustyön hoitaa laaja 
toimijaverkosto, jolloin hankkeen tilaaja ja rakennuksen loppukäyttäjä tulevat 
eri organisaatioista. Tämä vaikeuttaa toimintaa. Monitoimijaympäristössä 
menestystekijöiksi nousevat osaprosessien yhteensovittaminen sekä kustan-
nus-, aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttaminen. Erityisesti vastuunjaon on 
oltava selkeä. Hankkeen tilaajan tarpeet tulee huomioida, ja toiminnan on 
perustuttava luottamukseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Kokonaisprosessi 
on hallittava aiempaa paremmin.   
 
Myös Keinäsen tutkimus (2009 s. 7, III) on keskittynyt rakennusalan konflik-
tinratkaisun kehittämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin organisaatioiden välisiä 
kaupallisia erimielisyyksiä, ei yksilöiden keskinäisiä tai yksilöiden ja yritysten 
välisiä erimielisyyksiä. Tulokset osoittavat, että konfliktit syntyvät ihmisten 
välisistä ristiriidoista ja huonosta kommunikaatiosta, mutta niitä aiheuttavat 
myös asioiden epäselvyys ja monimutkaisuus. Konfliktit ratkaistaan parhaiten, 
kun ne käsitellään nopeasti. Erimielisyyksiä ei synny, kun asiat dokumentoi-
daan hyvin ja lisätään osapuolten yhteisiä katselmuksia. Lisäksi neuvotteluissa 
tulee käyttää neutraaleja asiantuntijoita. Vastuita ja valtuuksia pitää selkiyttää. 
Konfliktinratkaisun tulee perustua organisaatioiden väliseen luottamukseen, 
jonka luonnissa auttaa se, että kaikilla toimijoilla on vankka ammattitaito.  
 
 

                                                   
23 Sovittelulla tarkoitetaan yleensä vapaaehtoista ja luonteeltaan epävirallista tuomio-
istuimen ulkopuolista prosessia, jossa puolueeton kolmas osapuoli sovittelee osapuol-
ten välistä konfliktia. Sovittelu poikkeaa periaatteiltaan hallinnollis-poliittis-
juridisesta konfliktinratkaisusta. Sitä on kehitetty nimenomaan vaikeiden konfliktien 
ja vuorovaikutustilanteiden käsittelyyn. (Peltonen ym. 2012, s. 11–12, 21.)  
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1.4 Johdatus tutkimuksen lähtökohtiin 
 
Kiinteistötekniset tutkimukset ovat perustuneet pääosin määrällisiin tutki-
musmenetelmiin. Kun aihetta on tutkittu määrällisin menetelmin, vaikuttaa 
siltä, ettei ole ollut tarpeen keskittyä tietämisen ja tiedonkäsitteen (ontologis-
ten asioiden) pohtimiseen. Ontologisia pohdintoja ei siis löydy aiemmista kiin-
teistöteknisistä tutkimuksista. Tämä on ymmärrettävää myös siksi, että näissä 
aiemmissa tutkimuksissa ei ole selvitetty ihmisten kokemuksiin liittyviä asioi-
ta. Koska tämän tutkimuksen kohteena ovat kokemukset, tässä analysoidaan 
myös tiedonkäsitettä. Kysymys on siitä, mitä ihmisten kokemuksista yleensä 
voidaan tietää. Tiedon käsitteen lisäksi seuraavassa esitellään tutkimusmene-
telmien käytön ja tutkimusstrategian teoreettisia perusteita. Samoin kuvataan 
tutkimuksen suhdetta oikeustieteisiin. 
 
Kun tarkastellaan instituutioita ja kokemuksia, halutaan toisaalta tietoja siitä, 
millaisia instituutiot todellisuudessa ovat ja toisaalta millainen on kiinteistön 
omistajien kokemustodellisuus. Oletuksena on, että tutkija pystyy saamaan 
tietoa yksilön ulkoisesta ja sisäisestä kokemustodellisuudesta. Jotkut tutkijat 
ovat sitä mieltä, että tietoa ihmisten kokemuksista voi saada vain sosiaalisten 
tilanteiden avulla. (Ruuskanen 2006, s. 47, Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 
s. 18–23.) Tässä lähtökohtana on kuitenkin se, että yksilöltä voidaan saada 
tietoa kokemuksista muutoinkin kuin vain sosiaalisten tilainteiden kautta.  
 
Tutkimuskohdetta lähestytään analyyttisesti.24  Tämä merkitsee sitä, että koh-
de jaetaan osiin ja kutakin osaa tutkitaan erikseen. Lopuksi tulokset kootaan 
yhteen ja synteesin avulla muodostetaan uusi kokonaisuus. Empiirisissä tut-
kimusosissa on kaksi eri tutkimusstrategiaa. Survey-tutkimusstrategiassa tie-
toa kerätään standardoidussa muodossa ja kohdehenkilöt muodostavat näyt-
teen tietystä perusjoukosta. Toisessa tutkimusstrategiassa käytetään tapaus-
tutkimusmenetelmää. Yhdestä tapauksesta kootaan monipuolisesti tietoa. Ta-
pausta analysoidaan useilla menetelmillä ja suhteessa siihen ympäristöön, 
jonka osa se on. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, s. 120–123, 178–181.) 
Tapaustutkimustulosten on todettu pätevän varmasti tapausten olosuhteissa, 
mutta ne saattavat päteä myös muutoin (Alasuutari 1999, s. 95–113). Tutki-
muksessa ei rajauduta vain tiettyyn aineistoon tai tutkimusmenetelmään. Tut-
kimus perustuu siis pluralismiin eli monimuotoisuuteen menetelmien käytös-
sä. Käytössä ovat sekä määrälliset että laadulliset tutkimusmenetelmät.  
 
Tutkimus lähtee ilmiön selittämisestä. Tämä näkyy kokemusten tutkimisessa, 
sillä niitä koskevat tutkimusosat perustuvat ajatukseen syy-seuraussuhteesta. 
Olettamus on, että saattaa olla mahdollista löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat 
yleisesti ihmisten kokemuksiin. Tältä osin tutkimus perustuu positivistiseen 
tieteenkäsitykseen. Silloin kun ihmisten kokemuksia selvittävä tutkimus pe-
rustuu positivistiseen tieteenkäsitykseen, tiedon käsitettä pohtiva filosofia jää 
taka-alalle. Ihmisten kokemuksia koskeva tieto on olemassa ja näistä koke-
muksista voidaan myös saada tietoa, jolloin on kyse vain siitä, millä menetel-
millä tuo tieto löydetään. (Tuomi ja Sarajärvi 2012, s. 43–49, esimerkiksi Tyler 
1990.) Tämä tutkimus perustuu tähän ajattelumalliin siltä osin, kun siinä tut-
kitaan ihmisten kokemuksia. Tutkimus sisältää lisäksi tutkimusosia ja ele-
menttejä ymmärtävästä, merkityksiä luovasta tutkimusotteesta. Tämä näkyy 
erityisesti tässä yhteenvedossa ja osassa artikkelitutkimuksia: määrällisiä tie-
toja analysoidaan eteenpäin laadullisin menetelmin.  
 

                                                   
24 Analyyttistä lähestymistapaa on kiinteistöoikeudellisissa tutkimuksissa käyttänyt 
esimerkiksi Hyvönen (1970; 1998 s. 62–73). Hän on käyttänyt sitä oikeustieteellisissä 
tutkimuksissaan, kun taas tässä sitä sovelletaan kiinteistöteknisessä tutkimuksessa. 
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Koska tavoitteena on löytää käytännön kehittämiskohteita, kahden tutkimus-
perinteen käyttämisen ei katsottu aiheuttavan ristiriitoja. Eri tutkimusperin-
teiden menetelmien käyttämisessä samassa tutkimuksessa on toki omat vaa-
ransa.25 Tässä käytetään yleisenä ohjenuorana Niiniluodon ja Haaparannan 
(1998, s. 76) toteamusta: ”Näyttää siltä, että yhteiskunnalliset ja yleensä ih-
misen toimintaa koskevat säännönmukaisuudet ovat vähemmän lainomaisia, 
historiallisesti muuttuvia ja monimutkaisempia kuin luonnontieteelliset lait.”  
 
Tavoitteena on väylähankkeen kiinteistöteknisten tehtävien analyysi ja kehit-
tämiskohteiden löytäminen niistä, joten kyseessä ei ole lainopin tutkimus26, 
vaikkakin tutkimustulokset voivat sisältää lainsäädännön muutosehdotuksia. 
Sen sijaan tutkimusmenetelmissä on yhtymäkohtia oikeussosiologiaan27, sillä 
siinäkin käytetään yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Hyvien struk-
turoitujen kysymysten laatiminen survey-tutkimukseen vaatii tutkijalta ja var-
sinkin kysymysten testaajalta esiymmärrystä vastaajien kulttuurista. Täten 
harva empiirinen ihmistieteellinen tutkimus on tehty ilman, että niissä olisi 
mukana jonkinlaista vivahdusta hermeneuttisesta ajatusmallista28. Tämä ei 
merkitse aina sitä, että kyseessä olisi oikeustieteellinen tekstihermeneuttinen 
tutkimusmenetelmä29.  
 
 
1.5 Tutkimuskohteen kuvaus ja tutkimusaineistot 
 
 
1.5.1 Väylähanke 
 
KUVA 1 on väylähankeprosessin kuvaus, joka esittelee sen eri vaiheiden tehtä-
viä. Mukana on myös vaiheita, joita tehdään hankkeen ulkopuolella, mutta 
jotka voivat vaikuttaa kiinteistön omistajan asemaan väylähankkeessa. Ne on 
kuvattu katkoviivoilla. Kuvassa hanke etenee ajallisesti vasemmalta oikealle. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja suunnitelmat luovat lähtökohdan 
yksittäisen hankkeen suunnittelulle. Ohjaaviin suunnitelmiin kuuluvat myös 
liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Niissä kuvataan kulkumuotoja, maankäyt-
töä, liikennejärjestelmän vaikutuksia sekä rahoitusta ja yhteistyötapoja. Sa-
moin erilaiset kaavat ohjaavat hankkeen suunnittelua. (Liikennevirasto 2011b, 
s. 7–10, Tiehallinto 2006, s. 30–31.) 

                                                   
25 Eskola ja Suorannan (2003, s. 68–74) mukaan eri menetelmien yhteiskäytössä pää-
asia on se, että tutkija tietää, mitä tekee ja osaa perustella ratkaisunsa. 
26 Lainopin tutkimuksissa pitäydytään voimassa olevaan oikeuteen. Siinä tutkitaan 
lakeja, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeusperiaatteita. Sen jälkeen väitetään jotain oi-
keusnormin sisällöstä. Toinen lainopin tehtävä on systematisoida oikeusnormeja. 
Näin voidaan rakentaa yhtenäistä oikeusjärjestelmää. (Hirvonen 2011, s. 21–26.) 
27 Oikeussosiologia on monitieteinen tutkimusala, joka tutkii oikeutta sosiologian nä-
kökulmasta yhteiskunnallisena ilmiönä ja toiminta-alueena. Se hahmottaa oikeuden ja 
muiden yhteiskunnallisten toiminta-alueiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Oikeusso-
siologia käyttää yhteiskuntatieteiden menetelmiä.  (Hirvonen 2011, s. 28–29, 54.) 
28 Hermeneuttista menetelmää käytetään usein ihmistieteellisissä tutkimuksissa. 
Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkityksen oivaltamista. 
Avainkäsitteet ovat esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Ymmärtämisen pohjana on 
jo aiemmin ymmärretty, johon palataan tutkimuksen aikana ymmärryksen lisäännyt-
tyä. Tarkastelu lähtee siitä, että osia ei voida ymmärtää ilman kokonaisuutta. (Hirvo-
nen 2011, s. 52–53, Ervasti 2004, s. 12–13, Tuomi & Sarajärvi 2012, s. 34–36.) 
29 Lainopin tutkimuksissa käytetään hermeneuttista menetelmää, jossa tutkitaan oi-
keudellisia tekstejä (tekstihermeneuttinen tutkimusmenetelmä). Tutkijalla tulee olla 
esiymmärrys voimassa olevasta oikeudesta ja lainopin traditioista. Lainopin näkökul-
maa oikeustieteisiin on kuvattu sanalla ”sisäinen”, kun taas oikeussosiologian näkö-
kulmaa pidetään ”ulkoisena”. (Hirvonen 2011, s. 52–53, Ervasti 2004, s. 12–13.) 
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 Yksi väylähankkeen ulkopuolinen tehtävä on strateginen maanhankinta. Se on 
pitkän aikavälin maanostotoimintaa, ja hankittuja alueita käytetään vastike-
maina eri hankkeissa eri aikoina. Vastikemaita voidaan täten käyttää myös 
väylähankkeissa. Toimintaa on tehty systemaattisesti vain Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. Muilla alueilla toiminta on 
ollut hankekohtaista tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Jotkut tahot ovat pitäneet 
rahoitusta ongelmana, koska ennen suunnittelua ei ole hankerahoitusta. (Se-
res 2008, Heinonen 2005.)  
 
 

 
 
 
KUVA 1.  Väylähankeprosessin yleiskuvaus (Mukana on myös vaiheita, joita teh-
dään väylähankkeen ulkopuolella. Ne on kuvattu katkoviivoilla.) 
 
 
Ennen väylähankkeen aloitusta tehdään myös esiselvityksiä, joissa tutkitaan 
hankkeen tarvetta, periaatevaihtoehtoja ja ajoitusta. Selvitysten perusteella 
voidaan panna vireille väylähanke tai ehdotukset voidaan toteuttaa osana väy-
lien ylläpitotoimintaa. Esiselvitysten lisäksi voidaan tehdä teemakohtaisia sel-
vityksiä (esimerkiksi liikenneturvallisuus), tarveselvityksiä ja pitkien väyläosi-
en yhteysväliselvityksiä. Tarveselvityksessä tutkitaan tie- ja ratatieverkon osaa. 
Siinä on mahdollista tarkastella yksittäistä liittymää tai tasoristeystä. Tar-
veselvityksen perusteella tehty johtopäätös on väyläviranomaisen sisäinen. 
(Liikennevirasto 2011b, s. 7–10, Ratahallintokeskus 2008, s. 7–8, 43.) Tämä 
tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistajalla ei ole välttämättä tietoa tarveselvi-
tyksestä saati sitten mahdollisuutta valittaa siitä. Tarveselvityksen tyyppisiä 
selvityksiä ovat myös yksityisteiden liittymien poistamiseksi tehdyt yksittäisiä 
kiinteistöjä koskevat yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvitykset, joita on 
tehty eräissä hankkeissa selvityksinä korvaamaan tiesuunnitelmaa (Lääti 1996, 
s. 52–58). Selvityksen jälkeen on siirrytty suoraan kiinteistötoimitukseen.  
 
Väylähankkeen lakisääteinen suunnittelu alkaa yleissuunnitelman laatimisella. 
Lakisääteisyys merkitsee sitä, että kiinteistön omistajalla on suunnittelussa 
osallistumisoikeuden lisäksi valitusmahdollisuus. Yleissuunnittelussa määri-
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tellään väylän likimääräinen sijainti tai sijaintivaihtoehdot. Lisäksi kuvataan 
väylän suhde lähiympäristöön. Yleissuunnittelua seuraa tiesuunnittelu ja rata-
suunnittelu30, jotka ovat väylän yksityiskohtaista liikenneteknistä suunnitte-
lua. Yleissuunnitelman, tiesuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisen aika-
na tehdään vaikutusten arvioinnit, kuten kiinteistövaikutusten arviointi31. 
(Liikennevirasto 2011b, s. 7–10, Ratahallintokeskus 2008, s. 6–13.)   
 
Väylähankkeen kiinteistöteknisellä toteutuksella tarkoittaa maantie- tai rata-
toimitusta, hankeuusjakoa tai muita kiinteistötoimituksia, mutta myös sopi-
mista maahankinnasta ja korvauksista. Kiinteistötekninen toteutus voi alkaa, 
kun tie- tai ratasuunnitelma on lainvoimainen, joskin hankeuusjaon suunnit-
telu ja sopiminen voidaan aloittaa jo aiemmin. Suomessa toimitaan poikkeuk-
sellisesti, koska muissa maissa kiinteistötoimituksen tehtävät eli lunastusme-
nettely korvausten määrittelyineen kuuluu yleensä oikeusistuimen tehtäviin 
(Larsson 2000, s. 9–23).  
 
Toimituksessa tehtyä haltuunottoa seuraa rakentaminen, kunhan ensin on 
saatu hankkeelle rahoituspäätös. Rakennussuunnittelu tehdään vasta hank-
keen toteuttamisajankohdan ja rahoituksen selvittyä. Tämän jälkeen aloite-
taan rakentaminen. (Liikennevirasto 2011b, s. 8.) Rakentamiseen kuuluu sekä 
rakennusten purku- ja korjaustyöt että itse väylän rakentaminen. Väylän yllä-
pitotoiminta ei kuulu väylähankkeeseen, koska se on toistuvaa toimintaa. 
 
 
1.5.2 Viralliset organisaatiot 
 
Koska väylähanke on luonteeltaan hallinnollinen, yhteiskunnan puolelta siinä 
toimivat viralliset organisaatiot. Kiinteistön omistajan asemaan väylähank-
keessa voi vaikuttaa se, miten ja mitkä organisaatiot siinä toimivat. 
 
Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vas-
taavat maantieasioista. Niiden vastuisiin kuuluvat maanteiden suunnittelu, 
rakentaminen, maanhankinta ja ylläpito. Sen sijaan merkittävät maantiehank-
keet hoitaa Liikennevirasto. Sille kuuluu lisäksi vastuu kaikista rautatiehank-
keista. Molemmat organisaatiot tilaavat työt urakoitsijoilta ja muilta toimijoil-
ta, jotka muodostavat verkoston. (Laki liikennevirastosta 862/2009, 1–2 §, 
Kotilainen 2008, luvut 3 ja 4.) Maanmittauslaitoksen 12 maanmittaustoimis-
toa hoitaa väylähankkeiden kiinteistöteknisen toteutuksen. Tämän ohella 
maanmittaustoimistot tekevät väylien suunnittelutoimintoihin kiinteistövai-
kutusten arviointeja (KIVA-prosessiohje 2007, s. 8–12). 
 
 
1.5.3 Tutkimuksen rajaukset 
 
Tutkimus kohdistuu väylähankkeen keskeisiin tehtäviin. Kustakin tehtävästä 
tarkastellaan ensinnäkin sitä, onko kiinteistön omistajalla osallistumisoikeus 
siihen. Tämän jälkeen konfliktinratkaisumenetelmiä tutkitaan niistä tehtävis-
tä, joihin kiinteistön omistaja voi osallistua. Tutkimuksen kohteiksi otetaan 
myös tehtävät, jotka saattavat vaikuttaa kiinteistön omistajan omaisuuteen ja 
täten hänen asemaansa. Edellä esitetyn perusteella tarkasteltaviksi valikoitu-

                                                   
30 Rautatiet lunastettiin ennen vuotta 2008 lunastuslain 603/1977 perusteella, jolloin 
lunastustoimitusta edelsi lunastuslupamenettely. Nykyään ratasuunnitelma vastaa 
lunastuslupaa. (Lunastuslaki 11 §, RL 44 §.) 
31 Kiinteistövaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen vaikutukset kiinteistöraken-
teeseen ja esitellään se, kuinka kiinteistöjen käytölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää. Kiinteistön omistaja ei voi osallistua yleissuunnitteluvaiheen kiin-
teistövaikutusten arviointiin. (KIVA 2010, KIVA-prosessiohje 2007, s. 3–5.) 
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vat selvitys- ja suunnitteluvaiheiden tehtävät sekä hankkeen kiinteistötekni-
nen toteutus. Viimeksi mainittu merkitsee sitä, että sopimuksiin ja kiinteistö-
toimituksiin perustuva maanhankinta ja korvaaminen kuuluvat tutkimukseen. 
Sen sijaan tutkimus ei varsinaisesti koske toimitusten oikeuskäsittelyjä, joskin 
niihin liittyviä asioita sivutaan joissain kohdin. Väylähankeprosessin ulkopuo-
lisista tehtävistä tarkastellaan strategista maanhankintaa, jonka toimivuus 
saattaa vaikuttaa kiinteistön omistajan kokemuksiin väylähankkeesta. 
  
Tutkimuksen kohteena eivät ole valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja 
suunnitelmat, kaavoitus eivätkä liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Väylähank-
keen suunnitteluvaiheen oikeuskäsittelyjä ei myöskään analysoida. Tutkimuk-
sessa ei myöskään käsitellä väylähankkeisiin liittyvää hallintoa eikä asiakas-
palveluja. Siinä ei analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannus-
tehokkuuteen eli tuloksellisuuteen. Edellä kuvatut toiminnot rajataan tutki-
musaiheen ulkopuolelle, jotten tutkimus laajenisi liikaa. 
 
 
1.5.4 Tutkimusaineistot 
 
Pääasiallisina dokumenttiaineistoina tässä tutkimuksessa olivat tutkimusra-
portit ja muu kirjallisuus sekä lainsäädäntö. Konflikteja tutkittaessa käytettiin 
yhdysvaltalaisia sopimus- ja vuorovaikutusteorioita kuvaavia teoksia (Deutsch 
1973, Tyler 1988; 1990; 1997). Eurooppalaisista tutkimuksista keskeisimmät 
olivat Habermasin (1984) kommunikatiivisen toiminnan tutkimus, Ervastin 
(2004) konfliktintutkimus ja Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskes-
kuksen32 maankäytön konfliktiteorioiden julkaisu (Peltonen & Villanen 2004). 
Muita keskeisiä aineistoja olivat haastattelu- ja havainnointimuistiot sekä em-
piiristen kyselyjen33 tulokset. Kyselyaineistoja oli sekä numeerisia että teksti-
muotoisia. Numeeriset yhdistelmätiedot esitellään TAULUKOSSA 1. 
 

 
TAULUKKO 1. Kiinteistön omistajille tehtyjen kyselyjen ja haastattelun numeeri-
set yhdistelmätiedot 

 
Tutkimuskohde Lähetetty 

kyselyjä  
Vastaus-
ten lu-
kumäärä  

Vastaus-
prosentti 

Haastateltu-
jen lukumäärä 

Haastat-
telu- 
prosentti 

Tiesuunnitelma Leppävir-
ta  

     

- teemahaastattelu, 1. 
suunnittelutilaisuus 

   42 53 

- Kysely 2. suunnitelmati-
laisuuteen osallistuneille 

  42 21 50 -   - 

- Kysely  2. suunnitelmati-
laisuuteen osallistumatto-
mille 

75 41 55 - - 

Sopimusperustainen 
maanhankinta ja kor-
vaaminen, koko maa 

659 170 26 - - 

Hankeuusjako 
Seinäjoki, Pajuneva 

46 40 87 - - 

Lunastustoimitus  
Mäntsälä 

234 
   (138 *) 

159 
(92 *) 

68 
(67 *) 

- - 

- esitutkimus Lempäälä 161 40 25 - - 
Kyselyt yhteensä 1217 471  42  

* Tämän osatutkimuksen vastausprosentti laskettiin käyttöyksikköä kohti. 
                                                   
32 Keskus on kuulunut 1.1.2012 alkaen Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitokseen 
(Aalto yliopisto 2012). 
33 Kyselyssä aineistot voidaan kerätä täysin standardoidusti tai kysely voi olla avoin, 
jolloin esitetään vain kyselyn aihe. Kysely voi olla teemamuotoinen, jolloin kysytään 
vastauksia rajattuihin aihepiireihin. (Hirsjärvi ym. 2001, s. 180–191.)  
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Kirjalliset kyselyt koskivat tiesuunnitelman laatimista Leppävirralla, sopimuk-
siin perustuvaa maanhankintaa ja korvaamista koko Suomessa, hankeuusja-
koa Pajunevalla sekä Mäntsälän ja Lempäälän radan lunastushankkeita. Kyse-
lylomakkeita lähti 1 217:lle kiinteistön omistajalle. He palauttivat 471 vastaus-
ta, joissa oli rakenteisten vastausten lisäksi 350 vapaamuotoista kirjoitusta. 
Vastausten numeeriset tiedot eivät anna monitieteisessä tutkimuksessa koko-
naiskuvaa tutkimusaineistoista tai tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkimuk-
seen kuului myös haastatteluja34 ja osallistuvaa havainnointia35. Haastattelut 
kohdistuivat vain Leppävirran tiesuunnitelma-tapauksessa kiinteistön omista-
jiin. Muutoin haastatteluilla hankittiin lisätietoja asiantuntijoilta. Havainnoin-
ti koski tapausta, jossa tutkija halusi selvittää tiesuunnittelussa käytetyn 
suunnittelumenetelmän. Tutkimusaineistoja ja niiden keräämistä esitellään 
yksityiskohtaisesti artikkeleittain luvussa 3.  
 
 
1.6 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimusongelmaan vastaaminen perustui useiden eri tutkimusmenetelmien 
ja -aineistojen käyttöön eli triangulaatioon36. Tarkoituksena oli parantaa tut-
kimuksen uskottavuutta (tarkemmin kohdassa 4.3, Tutkimuksen arviointi). 
Useiden tutkimusmenetelmien soveltamiseen johtivat myös käytännön syyt. 
Empiiristen aineistojen erilaisuus eri tutkimusosissa johti esimerkiksi siihen, 
että tilastollista analyysiä tehtiin kahdella eri tavalla, käytettiin sekä logistista 
että lineaarista regressioanalyysiä37. KUVA 2 esittää tutkimusongelman, tut-
kimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien kytkeytymistä toisiinsa. Menetel-
mien kuvaukset on esitetty jatkossa alaviitteissä. Kuvausten toivotaan helpot-
tavan lukijaa. 
 
Institutionaalista tilannetta selvitettiin analysoimalla yleisesti yhteiskunnan 
instituutioiden muutoksia ja erityisesti väylähankkeen instituutioita. Yhteis-
kunnan muutostilannetta selvitettiin laadullisella aineistolähtöisellä sisällön-
analyysillä38. Väylähankkeen instituutioita analysoitiin laadullisilla menetel-
millä, jotka olivat makroanalyysi39, normivertailu40, aineistolähtöinen sisäl-

                                                   
34 Lomakehaastattelu valmiine vastausvaihtoehtoineen on esimerkki strukturoidusta 
haastattelusta. Strukturoimattoman haastattelun rakenne syntyy haastateltavan eh-
doilla. Strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto on teemahaastat-
telu, jossa käydään läpi tietyt aihepiirit. (Ruusuvuori & Tiitula 2009, s. 9–12.)  
35 Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu elämään tutkittavien ehdoilla, jol-
loin hän pyrkii välttämää tutkittavien häiritsemistä. Osallistavassa havainnoinnissa 
tutkijan tavoite on vaikuttaa toimintaan. (Eskola & Suoranta 2003, s. 98–103.)  
36 Triangulaatiolla tarkoitetaan useiden eri keinojen käyttöä samaan tutkimusongel-
maan vastattaessa. Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia aineistoja, mene-
telmiä tai teorioita tai samaa ilmiötä voi tutkia usea tukija. (Eskola & Suoranta 2003, 
s. 68–74.) 
37 Regressioanalyysillä selvitetään muuttujat, joilla on yhteisvaihtelu selitettävän 
muuttujan kanssa. Lineaarisessa regressioanalyysissä muuttujat saavat jatkuvia arvoja 
(esimerkiksi pinta-ala). Mukana voi olla selittäviä muuttujia, jotka saavat kaksi arvoa. 
Kun selitettävällä muuttujalla on kaksi arvoa (esimerkiksi tyytyväinen-tyytymätön), 
käytetään logistista regressioanalyysiä. (Laininen 2007, s. 1, 85–88, 147–148.)   
38 Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, nähtyjen tai kuultujen sisältöjen ana-
lyysiä. Se on laaja teoreettinen viitekehys. Tässä kyse on tekstien sisällönanalyyseistä. 
Sisällönanalyysissä dokumentit on joko tuotettu tutkimusta varten tai ne ovat olemas-
sa siitä riippumatta. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkija luokittelee ja tee-
moittelee aineiston ja lopuksi muodostaa aineistosta tyypit. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 
s. 109–121; 2011, s. 91–124.) 
39 Makroanalyysissä ollaan kiinnostuneita pääosin tekstissä esiintyvistä kokonaisuuk-
sista, teemoista ja pääaiheista. Siinä poistetaan ensin tekstistä merkityksettömät osat. 
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lönanalyysi ja teorialähtöinen sisällönanalyysi41. Konfliktien löytämisessä käy-
tettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Konfliktien merkitys kiinteistön omis-
tajille selvisi hermeneuttisen tarkastelun avulla. Kiinteistön omistajien koke-
muksia puolestaan tutkittiin ensin määrällisillä menetelmillä, jotka olivat nu-
meeristen faktatietojen laskenta42, logistinen regressio ja lineaarinen regres-
sio. Tämän jälkeen tuloksia täsmennettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. 
Tällöin käytettiin tutkittavasta asiasta riippuen aineistolähtöistä sisällönana-
lyysiä, teorialähtöistä sisällönanalyysia tai molempia. Kun yhdistelmää varten 
analysoitiin tutkimuksen taustoja ja yhteiskunnan muutostilannetta, tutki-
musmenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Määrällisenä mene-
telmänä käytettiin numeeristen faktatietojen laskentaa. Laadullinen analyysi 
perustui triangulaatioon ja hermeneutiikkaan. Tutkimusmenetelmät artikke-
leittain esitellään yksityiskohtaisesti luvussa 3. 
 
 

 
 
 
KUVA 2. Tutkimusmenetelmät tutkimuskysymyksiin ja -ongelmaan vastaamisessa 

                                                                                                                                      
Sen jälkeen tehdään yleistys ja lopuksi laaditaan kokonaisuutta kuvaava konstruktio. 
Makroanalyysissä otetaan kuitenkin aina huomioon teksteissä esiintyvät sosiaaliset 
rakenteet ja kulttuuriset kehykset. (Hoikkala 1990, s. 142–151.) Kun tässä tutkimuk-
sessa käytetään nimitystä makroanalyysi, sillä tarkoitetaan makroanalyyttistä tarkas-
telutapaa, ei yksityiskohdissaan Hoikkalan kuvaamaa makroanalyyttistä menetelmää. 
40 Normivertailussa vertailun kohteena ovat toiminnan tavoitteet, toteutus, toiminnan 
tulokset eli tehokkuus ja normiohjaus. Toiminnan tuloksia verrataan tavoitteisiin. Jos 
tulokset eivät vastaa tavoitteita, normiohjausta on muutettava. Muutos voi kohdistua 
tavoitteisiin tai toimintatapaan tai molempiin. (Sjöblom 1990, s. 23, 27–29.) Normeil-
la tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kirjallisesti julkaistuja instituutioita, kuten lain-
säädäntöä, oikeusperusteita ja erilaisia sitovia ohjeita. Normivertailu voidaan nähdä 
evaluaatiotutkimuksen erikoistapauksena. Yleisellä tasolla evaluaatiotutkimus arvioi 
aikaisempien päätösten ja toimenpiteiden tuloksia ja vaikutuksia, jotta jatkossa toi-
mintaa voitaisiin korjata. (Uusitalo 2001, s. 68–69.) 
41 Teorialähtöinen sisällönanalyysi lähtee valmiista teoreettisesta luokittelusta, jota 
testataan aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2006, s. 109–121; 2011, s. 91–124.) 
42 Esimerkiksi Eskola & Suoranta (2003, s. 74) käyttävät tätä termiä kuvatessaan ta-
paa, jolla numeerinen tieto tuotetaan. 
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-numeeristen faktatietojen 
laskenta
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-lineaarinen regressioanalyysi
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Sisällönanalyysi nähdään tässä tutkimuksessa laajana viitekehyksenä, johon 
kuuluvat makroanalyysi, normivertailu, aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja 
teorialähtöinen sisällönanalyysi. Nämä eri sisällönanalyysin lajit eroavat kui-
tenkin toisistaan sekä myös hermeneutiikasta. Aineistolähtöisillä ja teorialäh-
töisillä sisällönanalyyseillä analysoidaan tekstejä, kuten aiempia tutkimuksia, 
kirjallisuutta, tutkimuksen kuluessa kirjoitettuja muistiota tai kiinteistön 
omistajien itse kirjoittamia kuvauksia. Molemmissa sisällönanalyysityypeissä 
pitäydytään ainoastaan ja vain kyseiseen tutkimusaineistoon tulkintoja tehtä-
essä. Aineistolähtöisessä analyysissä luokittelu löytyy aineistosta, kun taas 
teorialähtöisessä sisällönanalyysissä lähtökohtana on aiempi luokittelu, jota 
testataan.  
 
Hermeneutiikka eroaa sisällönanalyysistä, koska hermeneutiikassa käytetään 
tutkijan esiymmärrystä ja hermeneuttista kehää. Mukaan tulee tällöin aineis-
ton ulkopuolisia seikkoja. (Tuomi & Sarajärvi 2006, s. 109–121; 2011, s. 91–
124.) Hermeneutiikka näkyy tutkimuksessa esimerkiksi siinä, että kiinteistön 
omistajien kokemusten perusteella tutkija oivaltaa asian uuden merkityksen, 
jota hän ei voi johtaa induktiivisesti kiinteistön omistajien kuvauksista.  
 
Makroanalyysissä otetaan huomioon teksteissä esiintyvät sosiaaliset rakenteet 
ja kulttuuriset kehykset (Hoikkala 1990, s. 145–146), jotka jäävät aineistoläh-
töisissä ja teorialähtöisissä sisällönanalyyseissä tarkastelun ulkopuolelle. Mak-
roanalyysissa tarkasteluun ei vaikuta tutkijan tekstin ulkopuolinen esiymmär-
rys, joka erottaa makroanalyysin tekstihermeneutiikasta. Makroanalyyttinen 
tapa analysoida aineistoja näkyi tutkimuksessa esimerkiksi silloin, kun selvi-
tettiin ihmis- ja perusoikeusajattelua. Aihetta analysoitiin Euroopan unionin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmis- ja perusoikeussopimusten perustalta si-
ten, että tutkittiin niiden soveltamista suomalaisessa ympäristössä.  
 
Normivertailussa kohteina ovat toiminnan tavoitteiden, toteutuksen, toimin-
nan tulosten ja normiohjauksen vertailut. Vertailun tuloksena voi olla se, että 
on muutettava normeja tai käytännön toimintatapoja. Näin ollen normivertai-
lua voitiin käyttää tässä tutkimuksessa vain lakien, lainvalmisteluasiakirjojen 
ja kirjallisuudesta saatujen normeja koskevien tietojen vertailuissa.  
 
 
1.7 Täydennykset 
 
Artikkeleissa kuvattujen tutkimustulosten täydennyksenä tässä yhdistelmässä 
esitetään lisätietoja. Luvussa 1 kuvataan tutkimuksen tarkoitusta, tiedon käsi-
tettä sekä tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja artikkeleita perusteellisemmin. 
Teoriaa konfliktien ratkaisumenetelmistä on lisätty lukuun 2. Lukuun 3 on 
lisätty artikkeleittain yksityiskohtaiset tiedot tutkimusmenetelmistä ja -
aineistoista ja aineistojen keräämisestä. Luvussa 4 on lisäyksiä, jotka erottuvat 
siitä, että niissä on viitattu uusiin, tieteellisten artikkeleiden lähdeviittausten 
ulkopuolisiin lähteisiin. Liitteessä 8 on kuvattuna Mäntsälän lunastustoimi-
tusartikkelin (artikkeli n:o 6) esitutkimus. Sitä ei voitu kuvata artikkelissa, 
koska artikkelista olisi tullut liian laaja. Syynä täydennyksiin oli osittain myös 
se, että ohjeistus oli muuttunut tai sitä oli tullut lisää tutkimusosien teon jäl-
keen. Esimerkiksi kiinteistövaikutusten arviointiohjeet on otettu käyttöön tut-
kimuksen teon aikana.  
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1.8 Tutkimusraportin rakenne 
 
KUVASSA 3 esitellään tutkimusraportin rakenne. 
 
 

 
 
 
  KUVA 3. Tutkimusraportin rakenne 

 
1 JOHDANNOSSA esitellään tutkimuskohde, tutkimuksen tavoitteet, tutki-
musongelma ja tutkimuskysymykset. Kohdassa kuvataan myös tutkimuksen 
lähtökohdat sekä tutkimusaiheen liittyminen aikaisempaan tutkimusperintee-
seen. Lisäksi esitellään tutkimusmenetelmät ja – aineistot.  
 
2 KONFLIKTEISTA JA NIIDEN RATKAISUMENETELMISTÄ VÄYLÄHANK-
KEISSA -osassa kuvataan ensin lyhyesti konfliktinratkaisutapoja eri maissa, 
jonka jälkeen esitellään teoreettiset näkökulmat, joista tutkimusaihetta lähes-
tytään. Sen jälkeen seuraa perusasiat konflikteista, konfliktien luokittelusta ja 
konfliktinratkaisumenetelmistä.  
 
3 ARTIKKELEIDEN YHTEENVEDOT -osa esittelee artikkeleittain tutkimus-
kysymysten ja -ongelman selvittämistä.  
 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET -osa esittelee väylähankkeen insti-
tutionaalisten ratkaisujen kehittämiskohteet eli vastaa tutkimusongelmaan. 
Vastaus saadaan analysoimalla yhdistelmän aikaisemmissa osissa (1-3) esitetyt 
tiedot. Johtopäätöksiin on liitetty myös aiempien tutkimusten tuloksia, jotka 
tukevat tässä tutkimuksessa esitettyjä johtopäätöksiä. Osan lopussa tutkimus-
ta arvioidaan sekä esitellään suosituksia käytännön toimintaan.  
 
5 YHTEENVETO JA POHDINTA kokoaa yhteen tutkimustulokset. Osassa tut-
kimus liitetään yhteiskunnan tilanteeseen ja kiinteistötekniikan tutkimuspe-
rinteeseen.  
  

1  JOHDANTO

3 ARTIKKELEIDEN 
YHTEENVEDOT

5  YHTEENVETO JA POHDINTA

2 KONFLIKTEISTA JA 
NIIDEN 

RATKAISUMENETELMISTÄ 
VÄYLÄHANKKEISSA

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
SUOSITUKSET 
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2. Konflikteista ja niiden ratkaisumene-

telmistä väylähankkeissa 
 
 
2.1 Konfliktinratkaisusta eri maissa 
 
Kuten edellä kuvattiin (kohta 1.3), Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa vallit-
see adversiaalinen eli riitelevä oikeudenkäyntitapa, jolla pyritään ratkaise-
maan oikeudelliset konfliktit eli riidat. Asianajajilla on siinä korostunut rooli, 
ja toimintatapa on kallis. Manner-Euroopassa sen sijaan käytetään byrokraat-
tista järjestelmää, jossa tuomioistuin on pääosassa. Tämäkään järjestelmä ei 
ole ongelmaton, vaan esimerkiksi Lariviere on todennut, että Ranskassa on 
paljon tyytymättömyyttä siviilioikeutta koskeviin oikeusprosesseihin. Tämä 
johtuu siitä, että käsittelyaikoja pidetään liian pitkinä. (Lariviere 1996.) Sa-
moin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut eräässä Itävaltaa koske-
neessa päätöksessään, että maanjakomenettely oli kestänyt liian pitkään (Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 30.10.1999 A 213 Wiesinger v. 
Austria).  
 
Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa käytetään Manner-Euroopan ta-
paan oikeudellisten konfliktien ratkaisussa byrokraattista järjestelmää. Suo-
malaisessa oikeusjärjestelmässä on kuitenkin omat kehityspiirteensä verrattu-
na Manner-Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin. Tuomioistuintoiminnan 
puolella meiltä ovat puuttuneet mannereurooppalaiset elitistiset piirteet ja 
asianajokulttuuri. Tuomioistuimissa on käytössä erilaisia konfliktinratkaisu-
vaihtoehtoja, minkä lisäksi oikeudenkäyntejä on korvattu muilla toimintata-
voilla. Kiinteistötoimitus eli toimitusmuotoinen hallintomenettely on tästä 
yksi esimerkki. Asioiden hoitaminen toimituksessa on järjestetty niin, että 
asianosainen pystyy itse hoitamaan asioitaan ja valvomaan etuansa (Hyvönen 
1998, s. 27, 37, Viitanen 2002.) Yleensäkin Suomessa konfliktinratkaisussa 
toimii monia eri tahoja. Esimerkkejä ovat kunnalliset kuluttajaneuvojat ja val-
tion yleiset oikeusaputoimistot. Myös erilaiset valtuutetut ja asiamiehet, kuten 
tasa-arvovaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies, ovat tyypillisiä oikeusjär-
jestelmässämme. Yleisesti voidaan todeta, että tuomioistuimen ulkopuoliset 
konfliktinratkaisutavat liittyvät erityisesti hallintoon. (Ervasti 2004, s. 121–
127.) 
 
Edellä on esitelty julkisen vallan konfliktinratkaisuinstituutioita. Niiden lisäksi 
Suomesta löytyy runsaasti myös erilaisia yksityisiä instituutioita, jotka toimi-
vat konfliktinratkaisijoina. Esimerkiksi ammattiliitoilla ja erilaisilla järjestöillä 
on omia konfliktinratkaisussa auttavia palveluja. (Ervasti 2004, s. 122.) Monet 
suomalaiset toimintatavat ovat lähestyneet eurooppalaisia toimintatapoja sil-
loin, kun on kyse oikeuden privatisoitumiskehityksestä. Privatisoitumisen on 
katsottu liittyvän siihen, että hallintopainotteisesta hyvinvointiyhteiskunnasta 
on siirrytty jälkimoderniin yhteiskuntaan. (Ervasti 2004, s. 91–102.)  
 
Eroavuudet eri maiden tavoissa ratkaista konflikteja eivät kuitenkaan vaikuta 
siihen, millä teorioilla konfliktiasioita voidaan tarkastella. Sen sijaan eri teori-
oiden ja menetelmien soveltuvuus saattaa olla erilainen eri maissa. Yhdysval-
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loissa on perinteisesti korostettu yksilön vapauksia ja oikeuksia. Tämä tutki-
mus käsittelee yksilön - kiinteistön omistajan näkökulmaa, joten oli luontevaa 
käyttää työhypoteeseina pääosin yhdysvaltalaisia teorioita.  
 
 
2.2 Tarkastelunäkökulmia konfliktien ratkaisemiseksi 
 
Kuten kohdassa 1.3 kerrottiin, konfliktinratkaisussa käytetään apuna eri tie-
teenalojen tutkimuksia – niin tässäkin tutkimuksessa. Tämän vuoksi tutki-
mukseen tarvittiin apuväline, jolla voitiin esitellä ja analysoida eri tieteenalo-
jen teorioita sidottuna institutionaalisen konfliktinratkaisun näkökulmaan.  
 
Ervastilta (2004, s. 185) löytyi täksi työkaluksi konfliktin eri tarkastelunäkö-
kulmia eli elementtejä esittävä kuvaus. Elementit ovat konflikti, osapuolet ja 
väliintulija, ympäristö sekä menetelmä.  
 

Konfliktin luonne on erilainen, kun sen taustalla on intressiristiriita kuin jos 
taustalta löytyy arvoristiriita. Lisäksi konflikti voi olla vaikea tai syvä. Sen laa-
juus on eri tapauksissa erilainen (yksilöiden välinen, kansallinen, kansainväli-
nen, globaali). Lisäksi konfliktin kesto vaihtelee. Konfliktia määrittelee myös 
sen sisältö, joka voi olla esimerkiksi kauppaan tai tekijänoikeuksiin liittyvä. 
Konfliktin arvolla ja sen tärkeydellä yksilön kannalta on myös oma merkityk-
sensä. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita konfliktin reaalisten vaikutusten 
laajuus, suuri symbolinen arvo tai sen suuri merkitys yksilön kannalta. (Ervas-
ti 2004, s. 186–187.) 
 
Osapuolet ja väliintulijat vaikuttavat myös konfliktinratkaisussa. Keskeisessä 
asemassa voivat tällöin olla osapuolten ja välintulijoiden persoonalliset piir-
teet, kuten esimerkiksi henkilöiden toimintakyky ja älykkyys. Konfliktinrat-
kaisuun vaikuttavat myös osapuolten ja väliintulijoiden asenteet ja arvot sekä 
heidän emotionaalinen tilansa, kuten esimerkiksi masentuneisuus. Osapuol-
ten erilaiset valta-asemat ja käytettävissä olevat resurssit (esimerkiksi varalli-
suusasema) ovat myös osaltaan vaikuttamassa konflikteihin ja niiden ratkai-
semiseen. Konfliktinratkaisuun saattaa merkittävästi vaikuttaa myös se, mil-
lainen asema väliintulijalla on. Hän voi olla esimerkiksi tuomari tai maallik-
kosovittelija. Väliintulijalla on mahdollisuus olla monenlaisia rooleja, jotka 
liittyvät hänen päätösvaltaansa. (Ervasti 2004, s. 188–192.) 
 
Ympäristöllä Ervasti tarkoittaa ensinnäkin oikeudellista ympäristöä eli oike-
ussääntöjä ja oikeudellisia käytäntöjä. Konfliktinratkaisussa on vaikutuksensa 
myös yhteiskuntakulttuurisella ympäristöllä eli sillä että eri yhteiskunnissa ja 
kulttuureissa suositaan erilaisia konfliktinratkaisutapoja. Konfliktinratkaisua 
ja sen käyttökelpoisuutta määrittää myös se, onko tarjolla kilpailevia konflikti-
ratkaisumenetelmiä ja jos on, millaisia ne ovat. (Ervasti 2004, s. 193–194.) 
 
Konfliktiratkaisumenetelmän ideologiset ja teoreettiset taustat vaikuttavat 
siihen, millaiseksi konfliktiratkaisu muodostuu. Esimerkiksi normatiivinen 
konfliktinratkaisu poikkeaa sovittelusta. Lisäksi vaikuttaa se, onko menetel-
män luonne kilpaileva tai yhteistoiminnallinen. Ervasti erottelee konfliktin-
ratkaisumenetelmistä konfliktinratkaisutekniikat, joita ovat esimerkiksi pai-
nostavat ja yhteistoiminnalliset tekniikat. (Ervasti 2004, s. 192–193.) 

 
Myös Wehr (1979, s. 18–22) on kartoittanut konfliktin sääntelyyn liittyviä nä-
kökulmia. Peltonen ja Kangasoja (2009) testasivat tämän Wehrin kehittämän 
kartoituksen toimivuutta Suomessa yhdyskuntasuunnittelun ympäristössä. He 
totesivat, että Wehrin tutkimustulokset soveltuivat monelta osin Suomen olo-
suhteisiin. (Peltonen & Kangasoja 2009, s. 95–96.) Wehrin mukaan konflik-
tinratkaisussa on otettava huomioon seitsemän elementtiä: historia, ympäris-
tö, osapuolet, riitakysymykset, dynamiikka, vaihtoehtoiset polut konfliktinrat-
kaisuun sekä konfliktin sääntelyn mahdollisuudet (Wehr 1979, s. 18–22). 
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Historia tarkoittaa sitä, että tiedetään sekä konfliktin tausta että keskeisim-
mät aiemmat tapahtumat kyseisessä tilanteessa. 
 
Ympäristöllä Wehr tarkoittaa toimintaympäristöä, jossa konfliktia ratkais-
taan.  Kyse on erilaisista menettelyllisistä ja poliittisista ympäristöistä sekä 
erilaisista valtasuhteista eri toimintaympäristöissä. 
 
Osapuolet ovat konfliktissa joko suoria tai epäsuoria. Lisäksi voi olla kolman-
sia osapuolia. Konflikti ratkaiseminen palvelee heidän etujaan. 
 
Riitakysymykset luokitellaan sen mukaan, mikä konfliktin saa aikaan. Erimie-
lisyden voi aiheuttaa erilaiset tiedot, arvot ja intressit. Lisäksi aikaansaava te-
kijä voi olla vuorovaikutustapa, tiedon laatu ja fyysinen toimintaympäristö. 
 
Dynamiikalla Wehr tarkoittaa sitä, että konfliktinratkaisun aikana dynamii-
kan systemaattisella käytöllä tulisi ratkaista konflikti tai ainakin hallita sitä. 
Konfliktin laajeneminen uusiin sisällöllisiin kysymyksiin, konfliktin kärjisty-
minen sekä polarisaation synty osapuolten välille tulisi estää. Osapuolet voivat 
herkästi luoda toisistaan stereotypioita. Niiden syntyä tulisi ehkäistä.  
 
Vaihtoehtoiset polut konfliktin ratkaisemiseen eli konfliktin ratkaisuvaih-
toehdot on Wehrin mukaan aina selvitettävä.  
 
Konfliktin sääntelyn mahdollisuuksilla tarkoitetaan henkilöiden omia vah-
vuuksia, kuten arvoja ja asenteita. Mahdollisuuksia voivat tarjoa myös ulkoiset 
tekijät, kuten mahdollisuus auktoriteetin päätöksellä ratkaista konflikti. Myös 
puolueettomien kolmansien osapuolten käyttö saattaa ratkaista konfliktin. 
Konfliktinratkaisussa auttavat myös erilaiset menetelmät, kuten esimerkiksi 
sovittelu. Joskus konfliktinratkaisua voi edesauttaa aikarajan asettaminen. 

 
Wehrin ja Ervastin analyysivälineet ovat sisällöltään varsin samanlaisia, joskin 
osin jaottelut poikkeavat toisistaan. Molemmissa luokitteluissa kyse on itse 
konfliktista, konfliktin ulkopuolisesta ympäristöstä, konfliktin osapuolista, 
väliintulijoista ja konfliktinratkaisumenetelmistä. Näin ollen tässä tutkimuk-
sessa lähdettiin siitä, että konflikti, ympäristö, osapuolet ja väliintulija ja me-
netelmä muodostavat konfliktinratkaisun tarkastelunäkökulmat (KUVA 4). Eri 
elementit vaikuttavat toisiinsa, minkä lisäksi eri tapauksissa painottuvat eri 
elementit (Ervasti 2004, s. 185). Seuraavaksi kuvataan elementit sisältöineen. 
Ne on muotoiltu tätä tutkimusta varten. Työssä tarkastellaan kaikkia viittä 
elementtiä, mutta yksityiskohtaisesti paneudutaan konflikteihin ja menetel-
miin.  
 
 

 
 
 
KUVA 4. Konfliktinratkaisun tarkastelunäkökulmat (Ervasti 2004, s. 185). 
 
 
 

Konfilkti

MenetelmäYmpäristö

Osapuolet Väliintulija
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2.3 Konflikti 
 
Konfliktit on tapana jaotella neljään kategoriaan sen mukaan, millä tasolla 
konflikti esiintyy. Ensimmäisen kategorian muodostaa ihmisen henkilökoh-
tainen konflikti. Henkilön toiminnan ja hänen arvojensa välillä voi esimerkiksi 
vallita konflikti. Henkilö ei edes aina tiedosta näitä sisäisiä konfliktejaan. Toi-
sessa kategoriassa henkilöllä on konflikti toisen henkilön tai henkilöiden kans-
sa. Kolmanneksi konflikti voi esiintyä erilaisten ihmisryhmien välillä. Neljän-
nen kategorian muodostaa kansojen välillä oleva kansainvälinen konflikti. 
(Wall & Callister 1995, s. 516.) 

Tässä konfliktin määritellään niin, että siinä on kyse väylähankkeessa toimivi-
en viranomaisten ja kiinteistön omistajan tavoitteiden ristiriidasta (lähtökoh-
dat määritelmälle: Wall & Callister 1995, s. 517). Määritelmään kuuluu se, että 
kiinteistön omistaja tiedostaa tavoitteidensa ristiriidan ja sen aiheuttaman 
tyytymättömyyden, mutta väylähankkeessa toimiva viranomainen aina tiedä 
tyytymättömyydestä. Kiinteistön omistajan tyytyväisyys tai tyytymättömyys ei 
riipu siitä, tietääkö viranomainen siitä vai ei.  
 
Konflikti voi olla erilainen eri tehtävissä. Väylähankkeessa konflikti liittyy ym-
päristön ja erityisesti maankäytön muutokseen. Sen vuoksi tässä esitellään 
ensin ympäristökonflikti ja maankäytön konflikti ja sen jälkeen kuvataan kiin-
teistöteknistä konfliktia. Konflikti voi olla yhteisöllinen, kuten ympäristökon-
fliktit ja maankäytön konfliktit yleensä ovat. Ympäristökonfliktit koskevat ym-
päristön muuttamista (Kettunen 1998, s. 72). Niitä tutkittaessa konfliktit luo-
kitellaan yleensä intressi-, tieto- ja arvokonflikteihin. (Dietz, Stern & Rycroft 
1989, s. 63, Sairinen 1994, s. 25–28, Peltonen ja Villanen 2004, s. 21–26.)  
 

Intressikonflikti on vastakkainasettelu kahden tai useamman sellaisen toimi-
jan välillä, jotka pyrkivät kontrolloimaan samoja resursseja. Intressi voi olla 
taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen tai esteettinen etu. Kyse saattaa olla 
voitonjaosta, mutta usein toisen voitto on toisen tappio. Intressikonfliktissa 
on tavallisesti selkeä neuvottelutavoite. (Dietz, Stern & Rycroft 1989, s. 63, 
Sairinen 1994, s. 25–28, Peltonen ja Villanen 2004, s. 21–23.) 

 
Arvokonfliktissa yksilön perusarvot ovat konfliktissa mukana, jolloin sen rat-
kaisusta tulee hankalaa, koska arvot ovat kiinni ihmisen identiteetissä. Arvo-
konflikteja ei yleensä voida ratkaista kaupankäynnillä tai kompromisseilla. 
Riittävät keskustelut saattavat auttaa ratkaisemisessa. Yksilöiden lisäksi arvo-
ja voivat puolustaa organisaatiot ja muut tahot. (Dietz, Stern & Rycroft 1989, 
s. 63, Sairinen 1994, s. 25–28, Peltonen ja Villanen 2004, s. 24–25.) 

 
Tietokonfliktissa osapuolten tiedon tasossa voi olla eroja. Asiassa voi esiintyä 
väärinymmärryksiä, tai käytettävissä oleva tieto saattaa olla epävarmaa. Kaik-
ki osapuolet eivät välttämättä tiedä kaikkia tarpeellisia asioita. Myös osapuol-
ten maailmakuvat voivat olla erilaisia, jolloin tiedot ympäristöstä suodattuvat 
heille eri lailla. Tärkeää on luoda keskustelun pohja hankkimalla tiedot yhtei-
sesti. (Dietz, Stern & Rycroft 1989, s. 63, Sairinen 1994, s. 25–28, Peltonen ja 
Villanen 2004, s. 23–24.) 

 
Ylläesitettyä luokittelua käytettiin apuna tässä tutkimuksessa ensinnäkin siksi, 
että luokittelu lähtee ihmisten tavoitteista ja arvoista. Toinen syy luokittelun 
käyttöön on se, että myös väylähanke on ympäristöä muuttava hanke. 
 
Maankäytön konflikteihin liittyy erimielisyyksiä alueen käytöstä, osapuolten 
välisiä ristiriitoja, niihin liittyvää strategista toimintaa ja ristiriitojen kärjisty-
mistä. Tämä konflikti ei ole aina ympäristökonflikti. Esimerkiksi liikakalastus-
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ta koskevat konfliktit ovat ympäristökonflikteja mutta eivät ole maankäytön 
konflikteja. Peltonen ja Villanen määrittelevät maankäytön konfliktin vain 
maankäytönsuunnittelun konfliktiksi. (Peltonen & Villanen 2004, s. 9–12.)  
 
Kiinteistön omistajaa koskeva konflikti voi liittyä hänen oikeuksiinsa. Tällai-
nen kiinteistötekninen konflikti on oikeudellinen, useimmiten paikkaan sidot-
tu kahden tai useamman kiinteistön omistajan välinen tai kiinteistön omista-
jan ja muun tahon välinen riita. Väylän suunnittelussa tämä tarkoittaa riitaa 
kiinteistöjaotuksen ja yksityisteiden suunnittelussa. Toteutuksessa se tarkoit-
taa haltuunotto-, kompensaatio- ja/tai kiinteistön omistus- ja käyttöoikeusasi-
oihin liittyvää riitaa. (Kotilainen 2007, s. 44.) Maankäytön konfliktista kiin-
teistötekninen konflikti eroaa siinä, että yksi kiinteistön omistaja on siinä sa-
manarvoinen osapuoli kuin ryhmä kiinteistön omistajia. Jokaisen oikeuksista 
on pidettävä huolta, jolloin konfliktin vakavuus ei riipu konfliktiin osallistuvi-
en määrästä. Tässä yhteenvedossa kiinteistön omistajien konflikteja tarkastel-
laan laajasti. Tämä merkitsee sitä, että muutkin kiinteistön omistajien konflik-
tit kuin oikeudelliset kiinteistötekniset riidat ovat tutkimuskohteina. 
 
Havaittu konflikti ei välttämättä ole sama kuin piilevä konflikti. Osapuolen 
saattaa olla helpompi kiistellä muusta asiasta kuin konfliktista, jolloin varsi-
nainen konflikti jää taka-alalle. Tällöin voi käydä niin, että piilevä konflikti jää 
ratkaisematta. Piilevällä konfliktilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa myös 
sitä tilannetta, että muut kuin kiinteistön omistaja itse eivät tiedä konfliktin 
olemassaolosta. Tällöin kiinteistön omistaja ei ole julkituonut sitä, että hänen 
tavoitteensa ovat ristiriidassa väyläviranomaisen tavoitteiden kanssa. Konflikti 
voi myös ilmetä paikassa, johon se ei kuulu. (Deutsch 1973, s. 13.) Tätä vää-
rään paikkaan joutunutta konfliktia voidaan havainnollistaa esimerkillä. Kiin-
teistön omistaja esitti kovaa kritiikkiä tiesuunnitelman rajauksesta, vaikka 
rajaus oli asemakaavan mukainen. Hänen olisi pitänyt valvoa etuaan jo kaa-
voituksessa. Näin konflikti esiintyi väärässä paikassa. 
 
 
2.4 Ympäristö 
 
Tässä mielenkiinnon kohteena ovat yksilöt, mutta aihetta tarkastellaan myös 
yhteiskunnallisten rakenteiden (instituutioiden) eli ympäristön tasolla. (Pelto-
nen & Villanen 2004, s. 14–20.) Ympäristöllä tarkoitetaan erilaisten yhteis-
kuntien konfliktinratkaisutapoja, mutta myös yksittäistä konfliktilannetta 
edeltävien ja seuraavien vaiheiden tehtäviä. Konfliktia voidaankin tarkastella 
ympäristön näkökulmasta prosessina, kuten esimerkiksi Wehr (1979) on teh-
nyt. Konflikti on prosessi, johon kuuluvat: 1) konfliktin synty ja edeltävät olo-
suhteet, 2) näkyvä konflikti ja 3) konfliktin jälkinäytös ja vaikutukset (Filley 
1975, s. 7–18). Edeltävät olosuhteet vaikuttavat piilevän konfliktin syntyyn, 
jonka jälkeen konflikti muuttuu näkyväksi. Näkyvän konfliktin jälkeen seuraa-
vat sen vaikutukset. Kun myöhemmin kehittyy uusi konflikti, edellisen konflik-
tin vaikutukset muodostavat uuden konfliktin edeltävät olosuhteet. Näin syn-
tyy syklinen prosessi. Tässä tutkimuksessa kussakin artikkelissa tarkastellaan 
hankkeen tiettyä tehtävää, jonka ulkopuoliset tehtävät ovat kunkin artikkelin 
näkökulmasta ympäristöä. 
 
Ympäristöön kuuluvat myös lainsäädäntö kuten perustuslaki ja hallintolaki 
sekä oikeusperiaatteet, yleisesti yhteiskunnassa käytetyt menettelytavat ja pe-
rinteet sekä organisaatiot, koska ne muodostavat yhteisen ympäristön konflik-
titilanteille. Myös tieteelliset tutkimusintressit kuvaavat ympäristöä. Ympäris-
töön ei sen sijaan kuulu erityislainsäädäntö, kuten maantie-, rata- tai lunastus-
lait, kirjalliset ohjeet tai käytännön menettelytavat, joita väylähankkeissa käy-
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tetään. Ne liitetään tarkasteluihin, jotka koskevat konfliktinratkaisunmene-
telmiä, osapuolia ja väliintulijoita.  
 
 
2.5 Osapuolet ja väliintulijat 
 
Osapuolilla tarkoitetaan tahoja, joiden välillä konflikti esiintyy. Väliintulija 
osallistuu konfliktinratkaisuun ulkopuolisena tahona. Konfliktinratkaisussa 
osapuolilla ja väliintulijoilla on merkityksensä, koska heillä on omat persoo-
nalliset piirteensä, arvonsa ja asenteensa. Heidän intressinsä, valta-asemansa 
ja resurssinsa voivat erota toisistaan. Konfliktinratkaisumahdollisuudet saat-
tavat olla erilaiset myös sen mukaan, käyttääkö osapuoli edustajaa vai toimiiko 
hän itse. Väliintulijan muodollinen asema voi parantaa tai vaikeuttaa ratkai-
semista. Esimerkkinä voidaan mainita tuomarin asemaan liittyvä auktoriteetti, 
joka saattaa helpottaa konfliktin ratkaisemista. (Ervasti 2004, s. 188–192.) 
TAULUKKO 2 kuvaa eri väliintulijatyypejä. 
 
 
TAULUKKO 2. Väliintulijatyypit (Ervasti 2004, s. 191–192) 

 
Väliintulijatyyppi  Tehtävät 
autokraatti valvoo prosessia, lopputulosta, tiedon jakelua ja tulkintaa, 

päättää asian 
välimies valvoo prosessia ja lopputulosta, tekee sitovan päätöksen 
sovittelija, fasilitaattori saattaa osapuolet yhteen 
sovittelija,  
evaluaattori 

saattaa osapuolet yhteen, asiasisällön sovittelija, antaa so-
vintoehdotuksen 

motivaattori kannustaa osapuolia oman ratkaisun löytämiseen 
organisoija avustaa sopimuksen syntymisessä,   

pitää huolta siitä, että osapuolet eivät jatkossa ole keske-
nään tekemisissä 

neuvonantaja antaa (tosiasia)tietoja, neuvoo 
tutkija vaikuttaa tutkimustyöllään prosessin aikana 

 
 

Väliintulija voi olla autokraatti, joka päättää asian. Hän kontrolloi prosessia ja 
lopputulosta sekä tiedon jakelua ja sen tulkintaa. Jos väliintulija on välimies, 
on hän osapuolten valitsema. Välimies päättää asiasta yleensä sitovasti, jolloin 
hän vastaa päätöskontrollista. Hänelle sen sijaan ei kuulu tiedonjakaminen tai 
sen tulkinta. Sovittelija pyrkii sovinnolliseen osapuolia tyydyttävään ratkai-
suun. Hän voi toimia fasilitaattorina, jolloin hän saattaa osapuolet yhteen, tai 
hän voi toimia evaluaattorina, jolloin hän yhteen saattamisen lisäksi toimii itse 
asiasisällön sovittelijana. (Sovittelutavoista tarkemmin kohdassa 2.6.5.) Moti-
vaattorina väliintulija vain kannustaa osapuolia löytämään ratkaisun konflik-
tiin itse. Väliintulija voi toimia organisaattorina, jonka avustuksella sopimus 
syntyy ja niin, että osapuolten ei enää tulevaisuudessa tarvitse olla tekemisissä 
keskenään. Väliintulija voi olla myös neuvonantaja tai tutkija. Neuvonantaja 
on henkilö, joka antaa tosiasiatietojen lisäksi neuvoja ja näin edistää konflik-
tinratkaisua. Tutkijaa pidetään väliintulijana, joka voi haastatteluillaan ja ky-
selyillään vaikuttaa asiaan. (Ervasti 2004, s. 191–192.)  
 
 
2.6 Menetelmät – konfliktinratkaisun kuvaukset 
 
 
2.6.1 Oikeus osallistua konfliktinratkaisuun 
 
Jotta konflikti voidaan ratkaista tai sitä voidaan hallita, kiinteistön omistajalla 
tulee olla mahdollisuus osallistua oman konfliktinsa käsittelyyn. Oikeustieteis-
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sä lähestymistavasta käytetään nimitystä ”Access to Justice”. Yhdysvaltalaiset 
ovat olleet erityisesti kiinnostuneita käsitteestä, jota siellä on käytetty kuvaa-
maan sekä yhteiskunnallista uudistusliikettä että teoreettista lähestymistapaa. 
Nykyään käsite koskee kaikkia menettelyjä, joilla oikeus saada oikeutta toteu-
tetaan – ei ainoastaan tuomioistuimen lainkäyttöä. (Ervasti 2004, s. 27–30.) 
Tämän tutkimuksen lähtökohta on, että vasta osallistumisoikeuden varmistut-
tua voidaan tarkastella, mitkä ovat konfliktinratkaisumenetelmät ja konflik-
tinhallintamenetelmät. 
 
Oikeudensaantimahdollisuudet liittyvät perusoikeusajatteluumme. Samaan 
aikaan perusoikeuksien merkityksen kasvun kanssa tapahtuu toisensuuntaista 
kehitystä. Sitä leimaa oikeuden privatisoituminen. Muutos merkitsee toisaalta 
julkisten tehtävien siirtoa yksityissektorille, toisaalta yksityissektorin käsittely-
tapojen siirtymistä julkiselle sektorille. Privatisoitumiskehityksen kielteinen 
puoli on se, että erilaisia menettelytapoja (esimerkiksi tuomitseminen, sovin-
non edistäminen) käytetään sekavasti ja hallitsemattomasti. Osapuolet eivät 
voi olla varmoja siitä, mikä on menettely, kun he turvautuvat tuomiois-
tuimeen. (Ervasti 2011, s. 347, 352–358.)  
 
Väylähankkeissa privatisoituminen näkyy siinä, että niiden suunnittelu ja ra-
kentaminen on siirretty yksityisille yrityksille. Pyrkimys on suuriin kokonais-
valtaisiin tilauksiin, joissa hankkeen eri vaiheita yhdistetään. (Kotilainen 
2003, s. 53–54.) Jos privatisoitumiskehitys jatkuu, myös väylähankkeiden 
maanhankintatoimintaakin saatetaan yksityistää. Kyse olisi sopimustoimin-
nan laajenemisesta. Pohtia voidaan sitä, kuuluuko kiinteistön omistajan pe-
rusoikeuksiin oikeus sopimusmenettelyyn väylähankkeissa eli onko hänellä 
oikeus osallistua keskusteluun, jolla päätetään hänen oman konfliktinsa rat-
kaisumenetelmästä. Jos oikeus oikeudensaantiin käsitetään laajasti, kiinteis-
tön omistajalla tulee olla keskusteluoikeus asiassa. Jos taas oikeus oikeuden-
saantiin nähdään suppeana asiana, viranomainen ilmoittaa konfliktinratkai-
sumenetelmän, jolloin kiinteistön omistajalle jää vain osallistumisoikeus me-
nettelyyn. 
 
Kiinteistön omistajan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia43 voidaan 
tarkastella niin, että kohdistetaan mielenkiinto osallistumisen muotoihin, pää-
tösvaltaan ja vuorovaikukseen. Tällöin vuorovaikutusta voidaan analysoida 
vuorovaikutuksen portailla (TAULUKKO 3), jotka kuvaavat osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien eri tasoja. Mattsson (1985, s. 12–19) on käyttä-
nyt portaita, kun hän tutki asianosaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia detaljikaavoituksessa Ruotsissa. Tutkimuksen lähtökohtana oli yhdys-
valtalaisen Arnsteinin (1969) teoria. Myös suomalaisissa kiinteistöteknisissä 
tutkimuksissa on sovellettu vuorovaikutuksen portaita. Niillä on tutkittu niin 
kaavoitusta ja maanhankintaa (Viitanen 1996, s. 6–7) kuin tilusjärjestelyjäkin 
(Ahllund 2004, s. 37–38, 167–169). Lääti (2006, s. 13) on käyttänyt niitä 
maantiehankkeita koskevassa opinnäytetyössään. 

 
Vuorovaikutuksen kolme porrasta ovat ”Ei vaikuttamismahdollisuutta”, ”Vai-
kuttamisoikeus” ja ”Päätösoikeus”. Vaikka ei olisi vaikuttamismahdollisuutta, 
voi saada tietoa ennen tai jälkeen päätöksenteon. Vaikuttamisoikeus voi olla 
neuvottelu- tai sopimisoikeutta. Päätösoikeus jakautuu oikeuteen jättäytyä 
hankkeen tai sen osan ulkopuolelle, oikeuteen lopettaa hanke tai sen osa sekä 
täyteen päätösoikeuteen. (Mattsson 1985, s. 12–19.) Tässä tutkimuksessa vuo-
rovaikutuksen portailla analysoitiin sitä, oliko kiinteistön omistajalla osallis-
tumismahdollisuus, vaikuttamismahdollisuus tai jopa täysi päätösvalta.  
 

                                                   
43 Vaikuttaminen on sitä, että voi vaikuttaa asian käsittelyssä. Osallistuminen puoles-
taan on oikeutta olla jollakin tavoin mukana käsittelyssä. (Mattsson 1985, s. 12.) 
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TAULUKKO 3. Vuorovaikutuksen portaat väylähankkeissa (lähtökohdat Mattsson 
1985, s. 12–19, Viitanen 1996, Ahllund 2004, s. 38 ja Lääti 2006, s. 13) 
 

 
 

 
2.6.2 Konfliktinratkaisu ja -hallinta 
 
Konfliktinratkaisulle tai konfliktinhallinnalle ei ole olemassa yleisesti hyväk-
syttyjä määritelmiä, jolloin esimerkiksi konfliktinratkaisumenetelminä on pi-
detty hyvin erilaisia toimintavaihtoehtoja. Ääriesimerkkeinä voidaan mainita 
poliittinen päätöksenteko ja toisaalta kaksintaistelu. (Ervasti 2009, s. 1073.)  
 
Tässä tutkimuksessa konfliktinratkaisun ja -hallinnan määritelmien pohjana 
on itse konfliktin määritelmä (kohta 2.3). Sen mukaan kyse on väylähankkees-
sa toimivien viranomaisten ja kiinteistön omistajan tavoitteiden ristiriidasta. 
Ainakin kiinteistön omistaja tiedostaa tavoitteiden ristiriidan, joka johtaa sii-
hen, että hän on tyytymätön. Tähän lähtökohtaan pohjautuen konfliktinhallin-
ta väylähankkeen kiinteistöteknisissä tehtävissä tarkoittaa sitä, että konfliktit 
käsitellään loppuun saakka. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pyritään 
estämään konfliktin synty (konfliktin ennaltaehkäisy). Samoin on tarkoitukse-
na käsitellä julkitullut konflikti ja saada tähän konfliktiin viranomaispäätös tai 
muu ratkaisu. Näin ollen vaikka väylähankkeen konfliktinhallinta onnistuisi, 
kiinteistön omistaja voi olla lopputulokseen tyytyväinen tai tyytymätön. Tyy-
tymättömyys ilmenee siten, että hän tekee valituksen, mutta hän voi myös 
mukautua hiljaisesti tilanteeseen.  
 
Konfliktinratkaisulla on tarkoitettu usein oikeustieteissä sitä, että tuomiois-
tuin on ratkaissut päätöksellään oikeudellisen riidan. Tällöin on kuitenkin 
voinut käydä niin, että asiassa on pohjimmiltaan tai lisäksi ollut kyse jostain 
muusta kuin oikeudellisesta riidasta. Tuomioistuimen ratkaisu on voinut tyy-
dyttää osapuolta, jolloin hänen osaltaan konflikti on ratkennut. Sen sijaan, 
ratkaisu on saattanut olla epätyydyttävä jonkin mielestä riippumatta siitä, on-
ko tämä osapuoli tehnyt asiasta valituksen tai muutoin ilmaissut tyytymättö-
myytensä. Tällaisen henkilön osalta konflikti ei ole ratkennut. (Ervasti 2004, s. 
48–52.) Samantyyppinen konfliktinratkaisutapa on tyypillistä myös hallinto-
toiminnalle, koska hallintopäätöksen tulee täyttää säädösten vaatimukset. 
 
Jos konfliktinratkaisu määritellään oikeudellisen riidan ratkaisuksi, konflikti 
käsitteenä rajataan liian suppeaksi tämän tutkimuksen näkökulmasta. Näin 
sen vuoksi, että esimerkiksi kiinteistöteknisen konfliktin oikeudellinen ratkai-
su ei välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi saavuttanut todelliset tavoit-

Vuorovaikutus-
porras 

   Käytännön merkitys 

Ei vaikuttamis-
mahdollisuutta 

Ei kuulla. 

 Kuullaan päätöksenteon jälkeen. 
 Kuullaan ennen päätöksen tekoa. 
Vaikuttamisoikeus Kiinteistön omistajalla on 

neuvottelumahdollisuus.  
 Kiinteistön omistajilla on keskinäinen 

neuvottelumahdollisuus. 
 Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus 

neuvotella viranomaisten kanssa. 
 Kiinteistön omistajalla on rajoitettu 

päätösvalta. 
Päätösoikeus Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus 

vetäytyä hankkeesta tai sen osasta. 
 Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus 

pysäyttää hanke tai sen osa. 
 Kiinteistön omistajalla on täysi päätösoikeus. 
 

Osallistuminen 

Vaikuttaminen 
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teensa ja olisi tyytyväinen. Konflikti voi jäädä elämään, vaikka oikeudellinen 
riita päättyy. Konfliktinratkaisulla tarkoitetaan tässä menetelmiä, joilla kiin-
teistön omistaja saadaan tyytyväiseksi eli hänen tavoitteensa ja väylähankkeen 
tavoitteet eivät ole konfliktinratkaisun jälkeen ristiriidassa tosiaan kohtaan. 
Tällöin konfliktinratkaisu sisältää konfliktin ennaltaehkäisyn, julkitulleen kon-
fliktin arvioinnin ja tämän konfliktin ratkaisun niin, että kiinteistön omistaja 
on tyytyväinen. Konfliktin ennaltaehkäisy tarkoittaa sitä, ettei pääse synty-
mään edes piileviä konflikteja saati sitten julkitulleita konflikteja. Konfliktin 
arviointi puolestaan merkitsee sitä, että konfliktia analysoidaan systemaatti-
sesti ja sen perusteella tehdään päätös konfliktinratkaisumenetelmästä (tar-
kemmin Ervasti 2012). Konfliktinratkaisu on määritelty siis siten, että se on 
osa konfliktinhallintaa. 
 
 
2.6.3 Konfliktinratkaisumenetelmien luokittelu 
 
Erilaiset konfliktinratkaisun luokittelut ja menetelmävaihtoehdot on tarkoitet-
tu käytettäviksi eri tilanteissa ja eri tarkastelutasoilla. Kaikki konfliktinratkai-
sumenetelmien luokittelut eivät ota huomioon julkisen vallan (hallinnon ja 
tuomioistuinten) käyttämiä konfliktinratkaisumenetelmiä. Ervasti (2009, 
2011a) on tehnyt Suomessa konfliktinratkaisumenetelmien luokitteluja, jotka 
käsittelevät sekä tuomioistuintoimintaa että sovittelua. Julkisen vallan kon-
fliktinratkaisumenetelmiä ja luokittelua ovat selvittäneet myös yhdysvaltalai-
set Susskind ja Crukshank (1987) ja Singer (1994).  
 
Singerin (1994) luokittelun lähtökohdan muodostaa Thibautin ja Walkerin 
luokittelu (Thibaut ja Walker 1975, s. 11–1344). Singerin luokittelu vaikuttaa 
paremmin sopivalta suomalaiseen ympäristöön kuin Thibautin ja Walkerin 
luokittelu. Singerillä pääjaottelun muodostavat avustamaton neuvottelu, avus-
tettu neuvottelu ja tuomio. Avustamattomassa neuvottelussa osapuolet ratkai-
sevat konfliktin ilman väliintulijaa, kun sen sijaan avustetussa neuvottelussa 
on mukana väliintulija.  Tuomio jaetaan oikeuden tuomioon, välimiesoikeuden 
päätökseen sekä viranomaispäätökseen. (Singer 1994, s. 15–29.)  
 
Susskind ja Crukshankin (1987) ajattelun lähtökohtana on se, että julkisen 
vallan konfliktinratkaisun tavoitteena on kaikkien osapuolten tyytyväisyys. 
Tämä ei merkitse ainoastaan sitä, että osapuolen omat tavoitteet toteutuvat. 
Osapuolen tulee ymmärtää, että hän saavuttaa omat tavoitteensa vain niin, 
että myös toinen osapuoli saavuttaa omat tavoitteensa. Tällaisessa tilanteessa 
hyvä toimintatapa on yhteisymmärryksen kautta saavutettu sopimus. (s. 238–
239.) Lisäksi julkisen vallan käsittelemissä konflikteissa on usein kyse hyvin 
monimutkaisista, useita asioita sisältävistä konflikteista. Kun kyseessä ovat 
monimutkaiset konfliktitilanteet ja halukkuutta sopimiseen on, on syytä neu-
votella niin, että mukana on avustaja.45 Tällöin voidaan käyttää fasilitointia 
                                                   
44 Thibaut ja Walker luokittelevat menettelyt autokraattiseen, välimiesmenettelyyn, 
sovitteluun, menettelyyn, jossa osapuolet sopivat asian auktoriteetin tuella sekä me-
nettelyyn, jossa osapuolet sopivat asian keskenään (Thibaut & Walker 1975, s. 11–13).  
45 Susskind ja Crukshankin mukaan on olemassa useita syitä, miksi julkisen vallan 
konfliktien ratkaisemisessa ei käytetä avustettua neuvottelua. Ensinnäkin vastuuvi-
ranomainen ei hyväksy toimintatapaa, koska se ei halua luopua vastuustaan eikä pää-
tösvallastaan. Kun avustettu neuvottelu toteutetaan avoimesti, viranomaisen valta 
vain lisääntyy ihmisten mielissä. Toinen vastustava mielipide on se, että vallan epäta-
sapainon vuoksi konflikteissa ei ole sopivaa käyttää sovittelumenettelyjä. Menettelyjen 
käyttö päinvastoin pienentää vallan epätasapainoa, sillä sovittelumenettelyistä voi 
aina siirtyä käyttämään viranomaismenettelyä. Kolmas peruste olla käyttämättä sopi-
mukseen johtavia menettelyjä on julkisen vallan hankkeen tiukat aikataulut. Tällöin 
unohdetaan se, että nopeasti tehty viranomaispäätös ei tyydytä läheskään aina kaikkia 
osapuolia, jolloin konfliktien käsittely vain siirtyy toiselle areenalle. Neljäs avustettuja 
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(kirjoittajan huomio: fasilitatiivista sovittelua), sovittelua (kirjoittajan huomio: 
evaluatiivista sovittelua), ei-sitovaa välimiesmenettelyä tai intressipohjaista 
fasilitatiivista sovittelua. (Susskind ja Crukshank 1987, s. 239–241.) Fasilitatii-
visesta, evaluatiivisesta ja intressipohjaisesta fasilitatiivisesta sovittelusta sekä 
ei-sitovasta välimiesmenettelystä kerrotaan lisää tietoja kohdassa 2.6.5. 
 
TAULUKKO 4 esittelee yleiskuvauksen siitä, mitä tässä tutkimuksessa käsite-
tään konfliktinratkaisumenetelmillä ja miten ne luokitellaan. Menetelmillä 
pitää pystyä sekä ennaltaehkäisemään konflikteja että ratkaisemaan julkitul-
leet konfliktit. Taulukossa on kaksi dimensiota. Toinen jakaa menetelmät kon-
fliktinratkaisuinstituution mukaan (julkinen valta, yksityinen), toinen menet-
telyn luonteen mukaan (toteutetaan säädösten mukainen aineellinen oikeus, 
toteutetaan säädösten mukainen aineellinen oikeus ja ihmisten tarpeet ja ta-
voitteet, toteutetaan ihmisten tarpeet ja tavoitteet). Lähtökohdat TAULUKKO 
4:ään on saatu Ervastin (2009, s. 1073–1085; 2011a, s. 5–8), Peltosen ym., 
(2012, s. 25, 132–133) ja Susskind & Crukshankin (1987, s. 240) luokitteluista. 
Niitä on sovellettu ottaen huomioon se, että kyse on väylähankeprosessista. 
 
 
TAULUKKO 4. Konfliktinratkaisumenetelmien teoreettiset vaihtoehdot väylä-
hankkeissa (lähtökohdat Ervasti 2009, s. 1073–1085; 2011a, s. 5–8, Peltonen ym., 
2012, s. 25, 132–133  ja Susskind & Crukshank 1987, s. 240) 
 

Konfliktinratkaisuinstituution luonne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menet-
telyn 

luonne 

 Julkinen valta (Hallinto 
ja tuomitseminen) 

Yksityinen 

Toteutetaan 
säädösten mu-
kainen aineelli-
nen oikeus 

Viranomaispäätös: suun-
nittelu, kiinteistötoimitus; 
lautakunta/ toimitusmie-
het, rakentaminen  
Tuomio: 
Oikeuden tuomio (vali-
tuksen johdosta) 
 Sovinnon edistäminen: 
suunnittelu, kiinteistö-
toimitus, rakentaminen, 
oikeusprosessi 

Välimiesmenettely 
- ei-sitova 

Välimuoto: 
Toteutetaan 
säädösten mu-
kainen aineelli-
nen oikeus ja 
ihmisten tarpeet 
ja tavoitteet 

 Sovitteluun perustuva neu-
vottelu (sovittelu):  
- evaluatiivinen  
 

Toteutus perus-
tuu ihmisten 
tarpeisiin ja 
tavoitteisiin  

 
 

Avustamaton neuvottelu 
tai avustettu neuvottelu(ei-
sovitteluperustainen) 
Sovitteluun perustuva  
neuvottelu (sovittelu): 
- kompromissin hakemi-
nen 
Sovitteluun perustuva neu-
vottelu (sovittelu):  
- fasilitatiivinen 
- intressipohjainen fasilita-
tiivinen 

                                                                                                                                      
neuvotteluja vastaan esitetty väite liittyy vastustajaryhmien syntyyn. Tässä tilanteessa 
on huomattava se, että sopimuksen ei täydy olla täydellinen, vaan vain vähän parempi 
vaihtoehto kuin viranomaispäätös. (Susskind ja Crukshank 1987, s. 241–246.) 
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2.6.4 Julkisen vallan konfliktinratkaisumenetelmät 
 
Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että ennaltaehkäisevinä konfliktinratkai-
sumenetelminä toimivat kaikki ne julkisen vallan käyttämät menetelmät, jotka 
takaavat kiinteistön omistajan tyytyväisyyskokemuksen väylähankkeessa. Li-
säksi näillä menetelmillä voidaan ratkaista julkitulleita konflikteja.46 Kyse on 
toimintatavoista, joilta käytetään väylän suunnittelussa ja kiinteistötoimituk-
sissa. Seuraavassa esitellään tarkemmin näitä konfliktinratkaisumenetelmiä – 
osin erityisesti niiden teoreettisia peruslähtökohtia.  
 
Kommunikatiivisen toiminnan teoria konfliktinratkaisussa  
Häklin (2002, s. 110–124) mukaan suomalainen maankäytön suunnittelume-
netelmä perustuu Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan, jossa 
analysoidaan kielenkäyttöä suunnittelutilanteessa. Habermasin teoriaan kuu-
luu kaksi osaa: filosofinen elämismaailma ja empiirinen systeemien maailma 
(Habermas 1984, s. v–vii). Kyse on vuorovaikutteisesta suunnittelusta. 
 
Vastaus elämismaailman tavoitteisiin löytyy kielenkäytöstä yhteisöllisessä 
toiminnassa, jolloin kieli palvelee yhteisymmärryksen muodostamista. Kyvyk-
kyydellä kommunikoida on maailmanlaajuinen, kaikille ihmisille yhteinen 
ydin. Kun puhumme, viestimme maailmalle aikeistamme, tuntemuksistamme 
ja haluistamme. Teemme väitteitä puhumamme ja olettamamme oikeutettuu-
desta, ymmärrettävyydestä ja totuudenmukaisuudesta. Vertaamme näitä asi-
oita yhteisiin arvoihimme ja normeihin. Lisäksi tarkastelemme jatkuvasti sitä, 
onko puheemme vilpitöntä verrattuna aikeisiimme ja tunteisiimme. Näin syn-
tyy kommunikatiivisen toiminnan teoria. (Habermas 1984, s. 8-12, 286, Taylor 
1998, s. 122–125.) Toinen elementti elämismaailman rinnalla on systeemien 
maailma (kirjoittajan huomautus: virallisten organisaatioiden toiminta). Elä-
mismaailma kytketään systeemien maailmaan käyttäen apuna ideaalista puhe-
tilannetta (Habermas 1984, s. xxiii–xxxvii). 
 
Habermasin teorian ongelmaksi on nähty juuri se, miten elämismaailma käy-
tännössä kytketään systeemien maailmaan. Tähän on tehnyt sovelluksen 
maankäytön suunnittelua varten Forester. Yhteisymmärryksen saavuttaminen 
maankäytön suunnittelussa edellyttää sitä, että suunnittelutilanteessa kaikki 
osapuolet ymmärtävät puheen. Puheen tulee olla myös vilpitöntä, moraalisesti 
oikeutettua ja paikkansapitävää. (Forester 1989, s. 137–145.) Jotta elämismaa-
ilma kytkeytyisi systeemien maailmaan, suunnitteluun tulee osallistua kansa-
laisten lisäksi myös niiden viranomaisten, joihin se vaikuttaa. Näin itse suun-
nittelua ei voida erottaa suunnittelun loppuunsaattamisesta, jolloin elämis-
maailma ja systeemien maailma ovat liittyneet toisiinsa. (Sairinen 1994, s. 40–
47.) Suomalaista maankäytön suunnittelumenetelmää on paranneltu edellä 
kuvatulla Foresterin teorialla (Häkli 2002, s. 110–124). 

 
Konfliktinratkaisu viranomaispäätöksellä ja tuomiolla 
Väylähankkeen suunnittelutehtävät ja kiinteistötoimitukset ovat hallinnollista 
sääntelyä47. Sen tarkoituksena on toteuttaa yleistä etua, jota voidaan luonneh-
tia yhteiskunnan ja kansalaisten kokonaiseduksi. Tämä merkitsee sitä, että 
                                                   
46 Myös Haverinen & Heinonen pitävät julkisen vallan lakisääteisiä menettelyjä kon-
fliktinratkaisumenetelminä (2013, s. 85). 
47 Mäenpään (2003, s. 2–6) mukaan hallinnolla on neljä päätehtävää: hallinnollinen 
sääntely, palvelujen tarjoaminen ja etujen jako, julkishallinnon harjoittama taloudelli-
nen toiminta ja hallinnon sisäinen, pääosin julkishallintoa ylläpitävä toiminta. Ryh-
mittely päätehtäviin ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä. 
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päätöksentekoon voi sisältyä erilaisten eturistiriitojen ratkaisemista ja yhteen-
sovittamista. Yleensä lainsäädäntö määrittelee sekä hallintoviranomaisen toi-
mivallan että sääntelyn pääasiallisen sisällön. Sääntelyn sisällön määrittelyn 
tarkkuus vaihtelee kuitenkin erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Toiminnas-
sa sovelletaan myös oikeusperiaatteita, jolloin lähtökohtina ovat esimerkiksi 
puolueettomuus ja absoluuttinen tasapuolisuus. Periaatteessa päätökset teh-
dään yksipuolisesti, mutta käytännössä tärkeitä asioita tulisi olla asianosaisten 
kuuleminen, viranomaisten tiedottamisvelvollisuus sekä julkisuusperiaatteen 
soveltaminen. (Mäenpää 2003, s. 6–9, 22–24, 47–48.) 
 
Hallintoon ja tuomitsemiseen liittyvien konfliktinratkaisun teorioiden kannal-
ta tärkeä tutkija on yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Tyler, koska häntä ovat 
kiinnostaneet ihmisten kokemukset hallinto- ja oikeusviranomaisista (Tyler 
1988; 1990, s. 71–74). Konfliktin ratkaisutapa antaa ihmiselle tietoa hänen 
asemastaan yhteiskunnassa. Hyvä toimintatapa merkitsee sitä, että viran-
omainen kunnioittaa ihmistä ja kohtelee häntä hyvin. Viranomaisen toimin-
taan tyytyväiset kokevat toiminnan olevan oikeudenmukaista. Tyytyväisyyttä 
tuottavilla menettelyillä voidaan ratkaista konflikteja aikaisempaa paremmin. 
(Tyler 1997.) Tyler päätyy siihen, että tyytyväisyyteen vaikuttavat vuorovaiku-
tus- ja osallistumismahdollisuus, viranomaisen luotettavuus, viranomaisen 
eettinen toiminta, viranomaisen puolueettomuus, lopputuloksen laadukkuus 
ja valitusmahdollisuuden olemassaolo. 
 
Vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus merkitsee mahdollisuutta saada 
tietoa, mutta myös mahdollisuutta kertoa näkökulmansa. Ihmiset haluavat 
osallistua päätöksiä koskeviin keskusteluihin, mutta eivät pidä välttämättö-
mänä päätösoikeutta. Lisäksi ihmiset haluavat toisen osapuolen kuulevan hei-
dän näkökantansa. Luotettava viranomainen kohtelee osapuolia tasavertaises-
ti suosimatta ketään. Lisäksi tämä viranomainen harkitsee heidän näkökulmi-
aan. Viranomaisen eettinen toiminta merkitsee kohteliasta, arvostavaa ja kun-
nioittavaa käytöstä. Eettisyys tarkoittaa sitä, että viranomainen selvittää osa-
puolten tarpeet ja oikeudet. Viranomaisen puolueettomuus näkyy rehellisyy-
tenä ja asiallisuutena. Lisäksi ihmiset pitävät tärkeänä virheetöntä ja oikeu-
denmukaista lopputulosta, joka vastaa odotuksia. Asiasta pitää olla valitus-
mahdollisuus. (Tyler 1988; 1990, s. 115–164; 1997.)  
 
Konfliktinratkaisu sovintoa edistämällä 
Sovinnon edistämisen käsite liitetään Suomessa usein yleisten tuomioistuinten 
toimintaan. Tuomareiden on selvitettävä riita-asiassa, onko asiassa edellytyk-
siä sovinnolle sekä pyrittävä asian sovinnolliseen ratkaisuun. Kyse on osapuol-
ten oikeuksista. Näin olleen menettelyssä ei ole kyse sovittelusta, koska tavoit-
teena on säädösten mukainen lopputulos - aineellinen oikeus. (Ervasti 2011a, 
s. 11–12).  
 
Myös väylähankkeen kiinteistötoimituksen valitusprosessissa (käräjäoikeuden 
maaoikeudessa) käytetään sovinnon edistämistä työtapana (Mikkola 2011, 
Sillanpää 2011). Sen sijaan väylän rakentamisessa ja suunnitteluvaiheen hal-
linnollisissa säännöksissä ei esiinny termiä sovinnon edistäminen. Näyttää 
siltä, että itse väylän suunnittelutavan – kommunikatiivisen, vuorovaikuttei-
sen suunnittelun – on tarkoitus edesauttaa sovinnon syntyä suunnitteluvai-
heessa. Tässä toimintatavasta on käytetty myös nimitystä avustettu neuvottelu 
(ei-sovitteluperustainen.) Sen sijaan kiinteistötoimitusmenettelyyn liittyy so-
vinnon edistämiseen selvästi viittaava normi. Toimitusinsinöörin on ensim-
mäisessä toimituskokouksessa tiedusteltava asianosaisten mielipiteitä asiasta 
ja tehtävä sitä koskevia ratkaisuehdotuksia.  Lisäksi hänen on varattava asian-
osaisille – jos heillä on oikeus sopia asiasta – tilaisuus neuvotella siitä keske-
nään. (Kiinteistönmuodostamisasetus, KMA, 41 §.)  



31 
 
 
 
2.6.5 Yksityiset konfliktinratkaisumenetelmät 
 
Avustamaton neuvottelu 
Yksi ennalta konflikteja ehkäisevä menetelmä väylähankkeissa on sopiminen, 
ja siihen liittyy neuvotteluja. Seuraavassa kuvataan asioita, jotka vaikuttavat 
neuvottelutilanteessa konfliktinratkaisuun. Luokittelussa on mukana myös 
ihmisten ominaisuuksiin liittyviä asioita, jotka ilmenevät jo ennen neuvottelu-
tilannetta.  
 
Deutschin mukaan konfliktit ovat joko tuhoavia (destructive) tai rakentavia 
(constructive). Konflikti on tuhoava silloin, kun osapuolet ovat tyytymättömiä 
ja kokevat menettäneensä jotakin. Konflikti on rakentava, jos osapuolet ovat 
lopussa tyytyväisiä. Kun tilanne on yhteistoiminnallinen, osapuoli voi saavut-
taa omat tavoitteensa vain, jos toinen osapuoli saavuttaa omat tavoitteensa. 
Tilannetta kutsutaan positiivisen riippuvuuden tilanteeksi (promotive inter-
dependence situation). Sen sijaan, jos tilanne on kilpaileva, osapuolten välillä 
on vastakkainasettelun tilanne (contrariwise interdependent situation). 
Useimmissa tilanteissa on monia eri tavoitteita, jolloin osapuolet voivat olla 
joidenkin tavoitteiden osalta positiivisesti riippuvaisia toisistaan tai joidenkin 
tavoitteiden osalta voi vallita vastakkainasettelun tilanne. Osapuolten toimin-
taan vaikuttavat sekä tilanne että menettelytavat. Menettelytavat liittyvät ti-
lanteeseen orientoitumiseen, asenteisiin toisia kohtaan, havaintoihin ja vuoro-
vaikutukseen. Kyse on sosiaalisen prosessin tekijöistä. (Deutsch 1973, s. 11, 
17–223, 65–369.)  
 

Positiivisen riippuvuuden tilanteessa tunnustetaan toisten intressit ja tarpeet. 
Osapuolten kykyjä käytetään hyväksi siten, että vältytään päällekkäistyöltä. 
Osapuolet luottavat toisiinsa ja ovat ystävällisiä. Heille on tärkeää toisen osa-
puolen hyvinvointi. Tämä lisää valmiutta vastata auttavaisesti toisen pyyntöi-
hin. Tilanteessa havaitaan hyvin yhteiset tarpeet, mikä johtaa siihen, että yh-
teiset uskomukset ja arvot vahvistuvat. Lisäksi tässä positiivisen riippuvuuden 
tilanteessa vuorovaikutus on avointa ja rehellistä. Kaikki osapuolet sekä jaka-
vat tietoa että ottavat sitä vastaan. (Deutsch, 1973, s. 29–31, 365–368.) 
 
Vastakkaisasettelun tilanteessa osapuolet minimoivat toisensa vallan ja ta-
voitteet. Konflikti muuttuu periaatteelliseksi eikä koske enää kyseistä asiaa. 
Tästä seuraa se, että osapuolten asenteet muuttuvat epäileviksi ja vihamieli-
siksi. Se lisää valmiutta kieltää toisen osapuolen tarpeet. Tällöin etsitään toi-
sen osapuolen heikkouksia ja suhtaudutaan kielteisesti hänen ehdotuksiinsa. 
Tilanteessa ollaan herkkiä vastakkaisille intresseille, uhille ja valtaeroille. 
Vuorovaikutus on vähäistä. Jokainen osapuoli hakee tietoa mutta harhaanjoh-
taa ja vähättelee toista osapuolta. (Deutsch, 1973, s. 29–31, 365–368.) 

 
Deutsch myöntää, että myös sosiaalisen prosessin ulkopuolelta löytyy tekijöitä, 
joilla on vaikutusta konfliktissa. Nämä tekijät ovat osapuolten luonteenpiir-
teet, konfliktin luonne, kolmannet osapuolet, osapuolten aiempi suhde sekä 
arvio onnistumismahdollisuuksista konfliktissa.  (Deutsch 1973, s. 367–376.) 
 
Ei-sitova välimiesmenettely 
Yksi tapa käsitellä konflikteja yksityisellä areenalla on ei-sitova välimiesme-
nettely. Päätökseen johtavaa välimiesmenettelyä ei sen sijaan voida käyttää 
julkisen vallan konfliktien ratkaisussa apuna, koska viranomaisen päätäntäval-
taa ei voida luovuttaa välimiehille. Ei-sitovassa välimiesmenettelyssä osapuo-
let itse valitsevat välimiehen. Osapuolet haluavat tämän konfliktinratkaisume-
netelmän avulla välimieheltä selvän vastauksen konfliktin ratkaisuksi. Jotta 
välimies voisi esittää toimivan ja hyvän ratkaisun, hänen tulee tuntea hyvin 
konfliktin asiallinen sisältö ja myös asiaa koskeva lainsäädäntö. Sovintoehdo-
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tuksen tuleekin olla säädösten mukainen. (Susskind ja Cruikshank 1987, 
s.175–178.) 
 
Konfliktinratkaisu sovittelemalla (sovitteluperustainen avustettu neu-
vottelu) 
Kuten kohdassa 1.3 kerrottiin, sovittelulla tarkoitetaan vapaaehtoista ja luon-
teeltaan epävirallista yksityistä prosessia, jossa puolueeton kolmas osapuoli 
sovittelee osapuolten välistä konfliktia. Sovittelu poikkeaa periaatteiltaan hal-
linnollis-poliittis-juridisesta konfliktinratkaisusta. Sitä on kehitetty vaikeiden 
konfliktien ja vuorovaikutustilanteiden käsittelyyn. (Peltonen ym. 2012, s. 11–
12, 21.) On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, mikä menettelytapa voidaan lu-
kea sovitteluksi, mikä ei. Tässä tutkimuksessa sovittelumenelminä pidetään 
evaluointia, fasilitointia, intressipohjaista fasilitointia sekä kompromissin ha-
kemista (julkitulleessa) konfliktitilanteessa.  
 
Evaluointi on yksi tapa, jota sovittelija voi käyttää. Tässä tavassa sovittelija 
(evaluaattori) osallistuu konfliktin sisällöllisiin asioihin, ja hänen on mahdol-
lista antaa myös sovintoehdotus. Tämä edellyttää sitä, että evaluaattorilla on 
tietämystä konfliktin sisällöllisistä asioista. Sovittelijan tulee myös havaita 
mitkä asiat - ihmisten tarpeet ja tavoitteet - ovat sellaisia, joiden pohjalle so-
vinto voi syntyä. Haastavaa tällaisessa sovittelutavassa on se, että evaluaattori 
pystyy olemaan puolueeton. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen on tässä 
toimintatavassa sekä evaluaattorin että osapuolten yhteinen asia. (Susskind ja 
Cruikshank 1987, s.162–164.) Ervasti on todennut evaluoinnista, että sen läh-
tökohtana ovat osapuolten lailliset oikeudet. Evaluoinnissa sovittelija on usein 
autoratorinen asiantuntija. Tämä saattaa herkästi johtaa tilanteeseen, jossa 
sekoittuu sovittelun perusidea osapuolten välisestä sovinnosta kolmannen 
osapuolen päätökseen. Kaikki eivät pidäkään evaluointia varsinaisena sovitte-
luna. (Ervasti 2009, 1083–1084.) 
 
Fasilitointi on yksinkertaisin sovittelun muoto. Siinä kolmas osapuoli keskit-
tyy sovitteluprosessin läpivientiin. Hän sopii tapaamispaikat, - ajankohdat ja 
pitää huolta kokouspaikkajärjestelyistä. Samoin hänen tehtävänään on huo-
lehtia siitä, että tapaamisten aikataulut pitävät. Lisäksi fasilitaattori pitää yllä 
keskustelun hyvää laatua ja puuttuu keskusteluun kysymyksillä, jotka edistä-
vät yhteisymmärrykseen pääsemistä. (Esimerkkinä: ”Oletteko varmoja siitä, 
että olette huomanneet sen, mikä on teille tärkeintä tässä asiassa?”)  On tärke-
ää huomata, että fasilitaattori ei esittele omia ideoitaan, jotka koskevat sovitel-
tavaa asiaa. (Susskind ja Cruikshank 1987, s. 152.) 
 
Kolmas konfliktinratkaisumenetelmä on intressipohjainen fasilitointi. Mene-
telmä on ollut viime vuosikymmeninä yleisin sovittelun menetelmä oikeuslai-
toksessa - sovittelun perusmalli (Ervasti 2009, s. 1076). Sovittelija pyrkii sii-
hen, että osapuolet ymmärtävät sekä omat intressinsä asiassa, samoin kuin 
toisen osapuolen tarpeet ja tavoitteet. Kyse on hyvästä kommunikoinnista. Jos 
osapuolet ovat tämän jälkeen edelleen erimieltä, sovittelijan tehtävänä on löy-
tää uusia yhteisiä tavoitteita, joiden pohjalle konfliktinratkaisu voi syntyä. Mi-
käli yhteisiä tavoitteita ei löydy, asiasta etsitään seikkoja, joita osapuolet ar-
vostavat erilailla. Tähän konfliktinratkaisutapaan liittyy kuitenkin se ongelma, 
että toinen osapuoli voi saada ratkaisusta enemmän hyötyä kuin toinen osa-
puoli. (Susskind ja Cruikshank 1987, s.178–181.) Menetelmässä on tärkeää, 
että siinä pyritään eroon asemiin perustuvista vaatimuksista. Näin ollen se ei 
sovellu käytettäväksi sovinnon edistämisessä. Lisäksi sovinnon edistämisessä 
on kyse osapuolten oikeuksista, ei osapuolten tavoitteista eikä tarpeista. (Er-
vasti 2009, s. 1079.) 
 
Kompromissin hakemista (julkitulleessa) konfliktitilanteessa voidaan pitää 
neljäntenä sovittelutapana. Sitä voitaisiin pitää myös edellä tässä kohdassa 
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kuvatun neuvottelun erityistapauksena (vastakkainasettelun tilanne). Komp-
romissin hakeminen on strategista kaupankäyntiä ja tinkimistä. Lähtökohtana 
ovat osapuolten vaatimukset. Menettelyyn liittyy usein tarjouksia ja vastatar-
jouksia, jolloin lopputulos asettuu tyypillisesti vaatimusten puoliväliin. Menet-
tely eroaa esimerkiksi fasilitatiivisesta sovittelusta siinä, että kompromissin 
hakemisessa keskitytään lopputuloksen saavuttamiseen, ei sovitteluprosessiin. 
Sovittelija ei myöskään pyri selvittämään vaatimusten takana olevia intressejä 
eikä tarpeita, toisin kuin intressipohjaisessa fasilitatiivisessa sovittelussa teh-
dään. Lisäksi fasilitatiivisessa sovittelussa pyritään siihen, että kaikki osapuo-
let saavat sovinnosta etua, kun taas kompromissia haettaessa osapuolet jaka-
vat voitot ja häviöt. (Ervasti 2009, s.1080–1081.) 
 
Edellä tässä kappaleessa esitellyistä konfliktinratkaisumenetelmistä on huo-
mattava se, että konfliktinratkaisu voi syntyä käyttämällä sekä ”pehmeitä” että 
”kovia” neuvottelutyylejä. Kumpikaan tapa ei välttämättä ole toistaan parempi, 
kunhan osapuolet ovat lopputulokseen tyytyväisiä. (Susskind ja Cruikshank 
1987, s.181–182.) Lisäksi eri sovittelumenetelmissä voidaan käyttää apuna 
erillisneuvotteluja, joissa konfliktin osapuolia tavataan erikseen. Erillisneuvot-
telujen ongelmaksi on katsottu se, että ne voivat heikentää sovittelijaan koh-
distunutta luottamusta. Tätä tulee ehkäistä hyvällä viestinnällä sekä neuvotte-
luissa että sitä ennen. Ennen neuvottelujen alkua on kerrottava siitä, mistä 
erillisneuvotteluissa on todellisuudessa kyse. Erillisneuvottelut ovat käyttökel-
poisia erittäin vaikeissa konflikteissa. (Ervasti 2009, s. 1085–1086.) 

 
 

2.6.6 Muita teoreettisia tarkasteluja 
 
Konfliktinratkaisumenetelmien vertailut 
Kiinteistön omistajan on tärkeää tietää, onko maanhankinnasta tai muista 
korvauksista sopimisella etuja verrattuna lunastustoimituksessa tehtävään 
korvausten määräämiseen. Menkel-Meadow on tutkinut erilaisia tilanteita, 
joissa asia voidaan ratkaista oikeudenkäynnin sijaan neuvottelemalla. (Men-
kel-Meadow 1984, s. 755–758, 764–766.)  
 
Kun neuvotteluja käydään ”oikeuden varjossa”, oletetaan ensimmäiseksi, että 
osapuolet haluavat samoja asioita ja että heillä on sama arvomaailma. Toiseksi 
oletetaan, että neuvotella voidaan vain tietyistä rajoitetuista asioista.  Yleensä 
ajatellaan, että neuvotellaan rahasta. Lisäksi oletetaan, että molemmat osa-
puolet ovat yhtä lailla ja ainoastaan kiinnostuneita siitä, että he selviävät neu-
votteluista voittajina. Ajatellaan että kun oikeus julistaa päätöksensä, toinen 
osapuoli voittaa, toinen häviää. Kun neuvottelut käydään edellä kuvatuilla 
oletuksilla, neuvottelutapaa kutsutaan perinteiseksi eli riiteleväksi. (Menkel-
Meadow 1984, s. 764–766, 783–784.) Oletus siitä, että neuvotteluissa käyte-
tään perinteistä neuvottelutapaa, vaikuttaa siihen, miten osapuolten oletetaan 
käyttäytyvän. Tämä puolestaan johtaa tavanomaisiin lopputuloksiin, ei räätä-
löityihin ratkaisuihin. Erityisesti pyritään ”riita puoliksi” -ratkaisuihin, vaikka 
ne ovat molempien osapuolten kannalta epätyydyttäviä. Kun sopimukset teh-
dään samoin periaattein kuin oikeus olisi tehnyt, ne eivät ole mikään todelli-
nen vaihtoehto oikeudenkäynneille. (Menkel-Meadow 1984, s. 766, 768–775.) 
 
Perinteinen tapa menettää merkityksensä, kun neuvotellaan useammasta kuin 
yhdestä asiasta. Menkel-Meadow kutsuu tätä uutta mallia tarpeiden malliksi, 
koska se perustuu osapuolten todellisiin tarpeisiin. Mallin aikaansaamiseksi 
vastataan viiteen kysymykseen: mitä, kuinka paljon, milloin, miten ja kenen 
toimesta. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia korvaukseksi muuta kuin rahaa 
(mitä-kysymys). Molemmat osapuolet voivat hyötyä myös siitä, että korvaus 
laitetaan joksikin aikaa pankkiin kasvamaan korkoa (kuinka paljon -kysymys). 
Maksun ajoitus voi olla toiselle osapuolelle tärkeä, muttei toiselle (milloin-
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kysymys). Korvauksen toimitusprosessi voi olla sellainen, että molemmat osa-
puolet hyötyvät siitä (miten-kysymys). Käytettävissä olevia resursseja voidaan 
laajentaa, kun käytetään sopimisessa esimerkiksi puolueettomia kolmansia 
osapuolia (kenen toimesta -kysymys). Menkel-Meadowin tarpeiden mallin 
avulla voidaan näin laukaista riitatilanne ja päästä molempia osapuolia tyydyt-
tävään sopimukseen. (Menkel-Meadow 1984, s. 784–813.) 

 
Konfliktin molempien osapuolten tyytyväisyyttä kuvaava malli 
Vaikka tämä tutkimus selvittää kiinteistön omistajien näkökulmaa, käytännön 
toiminnassa tulisi saavuttaa tulos, joka palvelee myös väyläviranomaisen nä-
kökulmaa. Lewicki ja Litterer ovat tutkineet neuvottelutilanteissa käytettäviä 
menettelyjä ja sitä, millä menettelyillä molemmat osapuolet saavuttavat ta-
voitteensa. Ensinnäkin he toteavat, että neuvottelun tulos riippuu konfliktiti-
lanteesta ja käytetystä neuvottelutyylistä (Lewicki & Litterer 1985, s. 43–45). 
 
Konfliktitilanteita on kahdenlaisia. Toisessa osapuolten tavoitteet ovat ristirii-
dassa keskenään. Osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia, mutta resurssit ovat 
rajatut. Tällöin he neuvottelevat mutta puolustavat etujansa ja minimoivat 
menetyksiään. Tilannetta kutsutaan distributiiviseksi neuvottelutilanteeksi 
(win-lose-tilanne). Toisessa tilanteessa tunnistetaan yhteinen tai jaettu tavoite 
ja menettely sen saavuttamiseksi. Neuvottelut tyydyttävät osapuolten tavoit-
teet. Kyseessä on integroiva neuvottelutilanne (win-win-tilanne). Win-lose-
tilanteet ovat harvinaisia. Esimerkiksi jos vain toiselle osapuolelle on tärkeää 
nopea maksaminen, tilanne muuttuu win-lose-tilanteesta win-win-tilanteeksi. 
(Lewicki & Litterer 1985, s. 76, 101–102, Menkel-Meadow 1984 , s. 783–789.) 
 
Osapuolet hallitsevat konfliktitilanteita eri neuvottelutyyleillä. On olemassa 
kilpaileva, mukautuva, kompromissihakuinen, yhteistoiminnallinen ja vältte-
levä tyyli. Kilpailtaessa osapuolet ovat kiinnostuneita omista tavoitteistaan, 
kun taas mukautuvassa tyylissä heidän tavoitteenaan on tyydyttää toisen osa-
puolen tavoitteet. Kompromissihakuisessa tyylissä kumpikaan osapuoli ei voi-
ta eikä häviä, mutta kumpikaan ei saavuta kokonaan omia tavoitteitaan. Toi-
mittaessa yhteistoiminnallisesti osapuolet optimoivat yhteisen tavoitteensa. 
Kun kyse on välttelystä, kumpikaan osapuoli ei edistä omia tavoitteitaan tai 
ole kiinnostunut toisen tavoitteista. (Lewicki & Litterer 1985, s. 102–103.) 
KUVASSA 6 neuvottelutyylit ja konfliktitilanteet on yhdistetty The Dual Con-
cern Model -mallilla (Lewicki & Litterer 1985, s. 103–106, myös Filley 1975, s. 
48–59, Blake & Mouton 1970, Filleyn mukaan Hall 1969).  
 
 

 
 
KUVA 6. The Dual Concern Model (Lewicki & Litterer 1985, s. 104, käännökset 
kirjoittajan). 
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KUVASSA 6 on kaksi ulottuvuutta. Toinen kuvaa oman tavoitteen, toinen toi-
sen osapuolen tavoitteen toteutumisastetta. Kun mallissa vedetään halkaisija 
ylemmästä vasemmasta kulmasta alempaan oikeaan alakulmaan, viiva edustaa 
distributiivista neuvottelutilannetta. Osapuoli voi hävitä mukautuvalla käytök-
sellä, voittaa kilpailemalla tai tehdä kompromissin. Halkaisija vasemmasta 
alakulmasta oikeaan yläkulmaan kuvaa integroivaa neuvottelutilannetta. Osa-
puolet voivat vältellä konfliktia, sopia jostain vähemmästä kuin maksimista eli 
tehdä kompromissin. He voivat myös optimoida lopputuloksensa yhdessä yh-
teistoiminnallisesti. (Lewicki & Litterer 1985, s.103–106.) 
 
Paras neuvottelutulos saavutetaan, kun neuvottelutilanne on integroiva ja käy-
tetään yhteistoiminnallista neuvottelutyyliä. Tällaisen neuvottelun ennak-
koedellytykset ovat yhteinen tavoite tai osatavoite, usko omaan ongelman-
ratkaisukykyyn, motivaatio ja sitoutuminen yhdessä työskentelyyn, hyvä vies-
tintä sekä luottamus siihen, että vastapuolen asenteet, viestintä ja toiveet ovat 
paikkansapitäviä ja aitoja. (Lewicki & Litterer 1985, s. 99–100, 111–114.) On 
kuitenkin huomattava, että Lewicki ja Litterer tutkivat sopimusneuvotteluja. 
Tästä syystä ei ole selvää, voidaanko heidän muotoilemiaan neuvottelutyylejä 
käyttää hallintomenettelyssä ja jos voidaan, niin kaikkia vai vain osaa niistä. 
 
 
2.7 Konfliktinratkaisu – tavoitteena tyytyväisyys 
 
Kun tarkastellaan ihmisten tyytyväisyyttä viranomaistoiminnan konfliktinrat-
kaisuun, kiinnostavia ovat tämän tutkimuksen näkökulmasta ihmisten sisäi-
sen kokemuksen tekijät, tyytyväisyyden syyt. Viranomaisen toimintaan tyyty-
väiset kokevat toiminnan olevan oikeudenmukaista. Tyler yhdistää tämän oi-
keudenmukaisuuskokemuksen konfliktinratkaisuun. Tyytyväisyyttä tuottavil-
la, oikeudenmukaisuuskokemuksen tarjoavilla menettelyillä voidaan ratkaista 
erilaisia konflikteja aikaisempaa paremmin. (Tyler 1997.)  
 
Tyler on luonut kokonaisvaltaisen mallin, jolla voidaan arvioida kokemuksia 
(Tyler 1990, s. 76–77, mallin suomennokset Ervastilta; 2004, s. 168–176). Pää-
jaotteluna mallissa (KUVA 7) on lopputulos ja prosessi. Molemmat voidaan 
jakaa edelleen sen mukaan, onko kyse oikeudenmukaisuudesta vai ei. 
 

  

 
 
 
KUVA 7. Käyttäytymisen ja arvioinnin mahdolliset perusteet (Tyler 1990, s. 74–75, 
käännös Ervasti 2004, s. 175) 
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tarpeet, kyvyt tai asema. Ihminen on voinut asettaa odotuksia lopputulokselle. 
Odotusten särkyminen on toinen oikeudenmukaisuudesta riippumaton tekijä. 
Lopputuloksen oikeudenmukaisuus sen sijaan tarkoittaa reilua resurssien ja-
koa. Sen alatekijät ovat lopputuloksen kohtuus, tasa-arvo ja ihmisten erilaisten 
tarpeiden huomioiminen. Prosessin oikeudenmukaisuudesta riippumattomia 
tekijöitä ovat tehokkuus ja nopeus. Proseduraalinen oikeudenmukaisuus mer-
kitsee oikeudenmukaisia menettelyjä. Sen alatekijät ovat yhtenäisyys, puolu-
eellisuus ja eettisyys. (Tyler 1990, s. 74–77, Ervasti 2004, s. 174–176.)  

Tyler päätyi siihen, että kun selvitetään ihmisten kokemuksia hallinnosta ja 
oikeusviranomaisista, tarkastellaan menettelyn (prosessin) koettua oikeu-
denmukaisuutta. Tällöin esimerkiksi prosessin lopputulos voidaan räätälöidä 
tapauskohtaisesti. Lisäksi jos ihmiset kokevat menettelyn oikeudenmukaisek-
si, he samaistuvat voimakkaasti yhteiskuntaan ja noudattavat vapaaehtoisesti 
sen toimintatapoja. (Tyler 1997, s. 873, 894–898; 1988, s. 131–132.)  
 
Yksityiset konfliktinratkaisumenetelmät (kohta 2.6.5) vaikuttavat olevan niitä 
menetelmiä, joilla koetun oikeudenmukaisuuden vaatimus voidaan toteuttaa. 
Tällöin on ainakin teoriassa saavutettavissa lopputulos, joka vastaa kiinteistön 
omistajan yksilöllistä käsitystä koetusta oikeudenmukaisuudesta. Sen sijaan 
julkisen vallan konfliktinratkaisumenetelmillä saattaa olla vaikeaa saavuttaa 
lopputulosta, joka toteuttaisi yksilöllisesti koetun oikeudenmukaisuuden vaa-
timuksen.  
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3. Artikkeleiden yhteenvedot 
 
 
 
3.1 Artikkeli 1: ”Hyvän hallinnon perusteista ja perusoikeuksista 

väylähankkeissa – havaintoja kiinteistöteknisestä nä-
kökulmasta”  

 
Artikkeli 1 koskee instituutioita ja näin se vastaa artikkelin aiheen osalta tut-
kimuskysymykseen numero 2. Artikkelin teon jälkeen on astunut voimaan 
ratalaki 110/2007, joka on yhtenäistänyt maantie- ja rautatiehankkeiden toi-
mintatapoja. Tästä yhteenvedosta on jätetty pois ne artikkelissa esitellyt kehit-
tämiskohteet, jotka ratalain voimaantulo on jo ratkaissut.  
 
Artikkeli selvittää sitä, tukeeko väylien hallintotoimintaa koskeva lainsäädäntö 
hyvän hallinnon perusteiden toteutusta väylähankkeissa, kun asiaa tarkastel-
laan kiinteistön omistajan näkökulmasta. Teoreettisesti tarkasteltuna tämä 
tarkoittaa sitä, että artikkelissa tutkittiin olivatko eri instituutiot ristiriidassa 
toistensa kanssa. Jos ristiriitoja esiintyi, selvitettiin niiden poistamismahdolli-
suuksia. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että analysoitiin uudistuneiden pe-
rustuslain ja hallintolain säädöksiä kiinteistön omistajan kannalta. Kyse oli 
siitä, aiheuttivatko nämä uudistukset muutostarpeita toimintatapoihin tai väy-
lähankkeita koskeviin erityislakeihin, kuten maantielakiin, lunastuslakiin, 
maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kiinteistönmuodostamislakiin.  

 
Artikkelin taustateksti syntyi kirjallisuudesta, tutkimusraporteista, lainsää-
dännöstä, muista säännöksistä ja säännösten valmisteluasiakirjoista saatujen 
faktatietojen perusteella. Kun haettiin vastausta itse artikkelin tutkimuskysy-
mykseen, tutkimusmenetelminä käytettiin makroanalyysiä ja normivertailua. 
Makroanalyysillä selvitettiin laeista, lakien valmisteluasiakirjoista ja kirjalli-
suudesta keskeisimmät oikeusperiaatteet, jotka tuli ottaa huomioon. Normi-
vertailua käytettiin, kun tutkittiin sitä, pitikö perusoikeusajattelun ja hyvän 
hallinnon mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi muuttaa kirjallisia normeja 
vai käytännön menettelyjä. Aineistoina käytettiin tällöin kirjallisuutta, tutki-
musraportteja, lainsäädäntöä, muita säännöksiä ja säännösten valmistelu-
asiakirjoja. 
 

Perusoikeuksien merkityksen kasvu on johtanut siihen, että vuonna 2004 on 
otettu käyttöön uusi hallintolaki. Siihen on kirjattu hyvän hallinnon perusteet, 
jotka asettavat viranomaistoiminnalle minimitavoitteet. Keskeisiksi väylä-
hankkeissa osoittautuivat ne hyvän hallinnon perusteet, jotka koskevat osallis-
tumisoikeutta ja oikeusturvaa, yhdenvertaisuutta sekä vuorovaikutusta viran-
omaisten kesken. Myös tuloksellisuus määriteltiin yhdeksi perusteeksi, mutta 
sen tarkempi selvittäminen ei ole tämän tutkimuksen kohteena. 
 
Kun tarkastellaan kiinteistön omistajien osallistumisoikeutta kiinteistöjään 
koskevien maanteiden suunnitteluun, tärkeä on maantielain 27 §. Sen mukaan 
yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asian-
osaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunni-
telma saattaa vaikuttaa, varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman val-
misteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
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sesti mielipiteensä asiassa. Maantielain 27 §:ssä ei kerrota varsinaisesti sitä, 
kuinka osallistumisoikeus tulee toteuttaa.48 Siinä kerrotaan sen sijaan, että 
tarkemmat säännökset maantiehankkeessa noudatettavasta vuorovaikutus-
muodosta annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Vuorovaikutusmuodon ja 
tiedotustavan jättäminen pois laista vaikuttaa olevan ristiriidassa perustuslain 
21 §:n kanssa, jonka mukaan oikeus tulla kuulluksi turvataan lailla. Kyse on 
tosiasiallisesta osallistumisoikeudesta. Asian mainitseminen asetuksessa ei 
riitä, sillä se ei anna riittävää oikeusturvaa kiinteistön omistajalle. Tilanteen 
parantamiseksi artikkeli määrittelee hyväksi vuorovaikutusmuodoksi toimin-
tatavan, jossa asianosaisilla on yhtäaikainen kommunikaatiomahdollisuus. 
 
Maantielain 28 § koskee vähäistä maantien parantamista. Sitä suunniteltaessa 
ei tarvitse kuulla kiinteistön omistajaa. Kiinteistön omistajalla on kuitenkin 
mahdollisuus muistuttaa valmiista suunnitelmasta. Laissa tai sen perusteluis-
sa ei selitetä ”muita vähäisiä vaikutuksia”. Vaikutukset voivat olla yleensä vä-
häisiä, mutta jonkin kiinteistön osalta merkittäviä. Vähäisyyden määrittämi-
nen jää tapauskohtaiseksi, jolloin se saattaa johtaa kiinteistön omistajan oike-
usturvan loukkaukseen – ennakollisen osallistumisoikeuden ja tätä kautta 
todellisen vaikutusmahdollisuuden menettämiseen. 
 
Hallintolakiin kirjatun viranomaisten yhteistyöperiaatteen (HL 10 §) tarkoi-
tuksena on parantaa hallinnon toimivuutta erityisesti laajavaikutteisissa asi-
oissa, jollaisia väylähankkeetkin ovat. Tienpitoviranomaisen onkin pyydettävä 
yleis- ja tiesuunnitelmasta lausunto niiltä maakunnan liitoilta ja kunnilta, joi-
den alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunnitelman vaikutuk-
set muutoin ilmenevät. Lisäksi sen on annettava muulle viranomaiselle lau-
suntomahdollisuus, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Jos tienpitoviran-
omainen on muu kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös siltä on 
pyydettävä lausunto. (MTL 27 §.) Tienpitoviranomainen harkitsee siis sitä, 
pyytääkö se suunnittelusta lausuntoa maanmittaustoimistolta. Tällä saattaa 
olla merkitystä kiinteistön omistajalle, koska kiinteistörakenteen suunnittelun 
näkökulma ei välttämättä näy suunnittelussa, jos maanmittausviranomainen 
ei ole saanut lausua kantaansa asiaan. Lainsäädäntö ei näytä tukevan parhaal-
la mahdollisella tavalla viranomaisten keskinäinen yhteistyön toteutusta. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että väylähankkeissa käytössä olevien instituuti-
oiden välillä on ristiriitoja. Toimintatavat eivät ole olleet aina perustuslain tai 
hallintolain hengen mukaisia. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hankkei-
ta koskevia erityislakeja tulisi kaikilta osin muuttaa. Osin perustuslain ja hal-
lintolain henki voidaan toteuttaa varmistamalla se, että käytännön toimintata-
vat vastaavat perusoikeusajattelun periaatteita. Ensimmäinen varmistus tulee 
tehdä siinä, että väylähankkeeseen osallistuvat viranomaiset toimivat aktiivi-
sesti perusoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Toiseksi tavallista lakia on 
aina sovellettava siten, ettei tulkinta ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Tä-
mä merkitsee sitä, että viranomaisten on aktiivisesti pidettävä huolta kiinteis-
tön omistajien osallistumisoikeuden turvaamisesta hankkeen suunnitteluvai-
heessa. Jotta tähän päästäisiin väylähankkeiden tiedottamista koskevia lakeja 
tulisi täydentää niin, että niissä määriteltäisiin vuorovaikutusmuoto, jolla 
suunnittelun aikainen hyvä vuorovaikutus kiinteistön omistajien kanssa tur-
vattaisiin. Lisäksi Maanmittauslaitoksen ja väylähankeviranomaisen yhteis-
työn on oltava suunnitteluvaiheessa lakisääteistä, erityisesti silloin kun on 
kyse kiinteistörakenteen muutoksia koskevista asioista.  
 
 

                                                   
48 Säännös on samantyyppinen kuin maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 (MRL) 
kaavoitusmenettelyssä. Pykälä on lähes identtinen MRL:n 62 §:n kanssa. 
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3.2 Artikkeli 2: “Public Roads and Readjustments of Real Proper-
ties and Private Access Roads. A Case Study of Planning 
Procedures.” 

 
Artikkeli 2 esittelee ja analysoi instituutiota eli suunnittelumenetelmää, jolla 
ratkaistaan ja hallitaan maantiehankeen suunnitteluvaiheen konflikteja Lep-
pävirralla. Siinä tutkitaan myös kiinteistön omistajien kokemuksia tiesuunni-
telman laatimisesta. Näin artikkeli vastaa artikkelin aiheen osalta tutkimusky-
symyksiin 2 ja 3. Artikkelin perustana oli tapaustutkimus Leppävirralla, jolloin 
käytössä olleita instituutioita analysointiin hyvin monilla eri tavoilla ja mones-
ta eri näkökulmasta. Tässä artikkeliyhteenvedossa on kuvattu ne institutionaa-
liset tutkimustulokset, joilla on keskeinen merkitys väitöskirjan yhteenvedon 
kannalta. 
 

Artikkelin taustan ja teoriaosan tekstit syntyivät kirjallisuudesta, tutkimusra-
porteista, lainsäädännöstä, lakien valmisteluasiakirjoista ja Internet-sivulta 
saatujen faktatietojen perusteella. Tutkimusmenetelmänä oli aineistolähtöi-
nen sisällönanalyysi. 
 
Kun artikkelissa haettiin vastausta siihen, mitä suunnittelumenetelmää Lep-
pävirralla käytettiin, tutkimusaineistona oli suunnitteluteorioita koskeva kir-
jallisuus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, 
jonka perusteella selvisi, millaisia suunnittelumenetelmiä voidaan yleensä 
käyttää. Samoin selvisi se, että suunnitelman teossa tulisi käyttää Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan teorian tyylistä suunnittelumenetelmää (teoria 
kohdassa 2.6.4). Eri suunnittelumenetelmävaihtoehtojen pohjalta tutkija ha-
vainnoi suunnittelutilaisuuksia. Havaintomuistiinpanot hän analysoi teo-
rialähtöisellä sisällönanalyysillä. 
 
Kun artikkelissa haettiin vastausta kiinteistön omistajien kokemuksiin suun-
nittelusta, selvitettiin aluksi tien suunnitteluun liittyvän materiaalin avulla 
hankkeen ja kiinteistön omistajien faktatiedot. Nämä ja teorian tiedot auttoi-
vat kirjallisten kyselyjen sisällön laadinnassa.49 Kirjallisia kyselyjä tehtiin kak-
si. Ensimmäisen kyselyn tavoitteena oli hankkia tietoa toisen suunnittelutilai-
suuden onnistuneisuudesta. Kyselyssä oli strukturoituja eli rakenteisia kysy-
myksiä sekä vapaamuotoisesti vastattavaksi tarkoitettuja teemakysymyksiä. 
Aluksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajan taustatiedot ja mahdollinen aiempi 
osallistuminen hankkeeseen. Hankkeen merkitystä, suunnitelman kehittymis-
tä suunnittelutilaisuudessa, maanmittausalan asiantuntijan osallistumistar-
vetta ja kuulemistilaisuuksia koskeneissa kysymyksissä oli kolme luokkaa, 
joista saattoi valita sopivaksi katsomansa vaihtoehdon. Likert-asteikolla käy-
tetään usein viisiluokkaista vastausmahdollisuutta, mutta se ei ole mikään 
standardiluokitus. Tässä päädyttiin kolmiportaiseen asteikkoon, koska sen 
oletettiin nopeuttavan ja helpottavan vastaamista. Lopuksi vastaajat saivat 
kuvailla kuulemistilaisuutta vapaamuotoisesti. Kysely jaettiin toisen suunnit-
telutilaisuuden päätteeksi kaikille 42 osallistujille, jotka olivat vielä tuolloin 
läsnä tilaisuudessa. Kaksi osallistujaa ehti poistua tilaisuudesta ennen sen 
loppua. Strukturoitujen kyselyvastausten analyysissä käytettiin numeerista 
laskentaa, kun oli kyse tyytyväisyyden selvittämisestä. Vapaamuotoiset tekstit 
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysin avulla saatiin 
numeerista tietoa tarkempia tietoja kiinteistön omistajien käsityksistä. Ne tu-
kivat osaltaan numeerisesti saatuja tutkimustuloksia. 
 
Toinen kysely lähetettiin suunnittelutilaisuuksien jälkeen niille kiinteistön 
omistajille, jotka eivät olleet osallistuneet tilaisuuksiin. Kyselyn tavoitteena oli 
selvittää syitä osallistumattomuuteen. Erityisesti kaivattiin tietoa siitä, olisiko 
osallistumattomuuden syynä ollut tyytymättömyys suunnittelun toteutusta-
paan. Jos siis käytetty suunnittelutapa yhteistilaisuuksineen ei olisi tyydyttä-
nyt, se olisi tullut ilmi. Syiden selvittämiseksi oli mahdollisuus vastata struk-

                                                   
49 Kaksi kiinteistön omistajaa testasi kyselylomakkeet ennen niiden lähettämistä. 
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turoituihin kysymyksiin, jotka olivat osin kolmeportaisia. Lomakkeeseen saat-
toi kirjoittaa osallistumattomuuden syyn vapaamuotoisesti. Lisäksi lomak-
keessa tiedusteltiin vastaajan taustatietoja. Strukturoitujen kyselyvastausten 
analyysissä käytettiin numeerista faktatietojen laskentaa, kun oli kyse tyyty-
väisyyden selvittämisestä. Vapaamuotoiset tekstit analysoitiin aineistolähtöi-
sellä sisällönanalyysillä. Tällä oli tarkoitus saada numeerista tietoa tarkempia 
tietoja kiinteistön omistajien käsityksistä. Nämä tiedot tukivat osaltaan nu-
meerisesti saatuja tutkimustuloksia. 
 
Lisäksi teemahaastateltiin (teema: Miltä suunnittelun kuulemistapa oli vai-
kuttanut?) ensimmäiseen suunnittelutilaisuuteen osallistuneita kiinteistön 
omistajia. Haastattelut toteutettiin ovensuuhaastatteluina, kun osallistujat 
olivat poistumassa ensimmäisestä suunnittelutilaisuudesta. Tulokset kirjattiin 
ylös. Haastattelumuistiinpanot ja vapaamuotoiset kyselyvastaukset analysoi-
tiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sillä saatiin numeerista tietoa tar-
kempaa tietoa tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden taustalla olevista asioista.  
 
Kyselyjen toteutuksen jälkeen otettiin sähköpostitse yhteyttä tiesuunnitelma-
hankkeen projektipäällikköön. Häneltä kysyttiin sitä, oliko suunnitelmatilai-
suuden jälkeen ilmennyt tyytymättömyyttä suunnitteluun. Ei ollut ilmennyt. 
Tällä varmistettiin kyselytutkimustulosten luotettavuutta. 

 
Tutkimustulokset osoittivat, että suunnitelman teossa käytettiin Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan teorian tyylistä suunnittelumenetelmää (teoria 
kohdassa 2.6.4). Haastateltavat kertoivat, että suunnittelutapa oli ollut hyvä. 
Käytyjä keskusteluja voitiin luonnehtia oikeutetuiksi, ymmärrettäviksi, totuu-
denmukaisiksi ja vilpittömiksi. Kiinteistön omistajat saavuttivat suunnittelu-
tavalla hyvin omat tavoitteensa. Yhteensä noin 95 prosenttia kirjalliseen kyse-
lyyn vastanneista oli tyytyväisiä tiedonsaantiin ja keskustelu- ja neuvottelu-
mahdollisuuksiinsa. Kun ottaa huomioon haastattelut, havainnot ja kirjallisten 
kyselyjen vastaukset, lähes kaikki olivat tyytyväisiä. Yleisesti positiiviseksi 
asiaksi koettiin se, että myös yksityisteitä käyttävät kiinteistön omistajat saivat 
henkilökohtaisen kutsun suunnittelukokouksiin. Vain suunnitteluun liittyvät 
rakennustekniset ja liikenneturvallisuutta koskevat asiat estivät joidenkin ta-
voitteiden saavuttamisen. Lisäksi pidettiin tarpeellisena maanmittaustoimis-
ton virkamiehen osallistumista suunnittelukokouksiin.  
 
Kokemukset Leppävirralta tukevat sitä, että väylähankkeissa on hyvä käyttää 
kommunikatiivisen toiminnan teorian mukaista suunnittelumenetelmää, jolla 
hallitaan sekä intressi- että arvokonflikteja hyvin. Muutama osallistuja koki 
kuitenkin, että viranomainen ei tiennyt hänen tavoitteitaan vaan pyrki vuoro-
vaikutteisella suunnittelulla siirtämään omaa päätösvastuutaan muille osa-
puolille. Kyseessä oli vastakkainen diskurssi sille keskustelulle, joissa suunnit-
telutapaa pidettiin hyvänä. Artikkelin mukaan kommunikatiivinen suunnitte-
lumenetelmä toimii yleisesti hyvin tilanteissa, joissa on kyse liikenneturvalli-
suuden parantamisesta ja yksityisteiden järjestelyistä. Se saattaa olla hyvä 
menetelmä yleensä suunnittelutilanteessa, joka on kiinteistön omistajalle tär-
keä. Tämän suunnittelutilanteen pitää kuitenkin olla sellainen, että siinä kiin-
teistön omistajilla on todelliset vaikutusmahdollisuudet. 
  
 
3.3 Artikkeli 3: “Institutions in Conflict Management of Highway 

and Railway Projects in Finland – General Analysis and the 
Property Owner’s Perspective”  

 
Artikkeli 3 esittelee ja analysoi yleisesti instituutioita, joilla ratkaistaan ja halli-
taan maantie- ja rautatiehankkeiden konflikteja. Näin se vastaa artikkelin ai-
heen osalta tutkimuskysymykseen numero 2.  
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Teoreettisesti tarkasteltuna artikkelissa tutkitaan sitä, ovatko eri instituutiot 
ristiriidassa toistensa kanssa. Käytännön tasolla selvitetään sitä mitä tulisi 
tehdä ristiriitojen poistamiseksi. Artikkelissa hyödynnettiin kohdassa 2.2 ku-
vattua jaottelua konfliktinratkaisun elementeistä. Tarkasteltavina olivat osa-
puolet ja väliintulija sekä menetelmä. Mattssonin vuorovaikutuksen portaiden 
(kohta 2.6.1.) avulla analysoitiin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuk-
sia. Valitusprosesseja vain sivutaan tässä artikkelin yhteenvedossa, koska ne 
eivät olleet tutkimuksen varsinaisena kohteena.  
 

Kun artikkelissa kuvattiin taustaa ja teorioita, käytössä olivat faktatiedot kir-
jallisuudesta, tutkimusraporteista ja laeista. Sen jälkeen samoja aineistoja ja 
lakien valmisteluasiakirjoja analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. 
Tavoitteena oli löytää vastaukset tutkimuskysymykseen käyttämällä apuna 
valmiita teoreettisia jaotteluja, jotka koskivat osapuolia, väliintulijoita ja kon-
fliktinratkaisumenetelmiä. Kehittämistarpeiden löytämiseksi aineistoja analy-
soitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  

 
Ensin oli selvitettävä, mitä osapuolia, väliintulijoita ja konfliktinratkaisumene-
telmiä löytyi hankkeen eri vaiheiden tehtävistä. Lisäksi tuli tietää se, miten 
tarkoin lainsäädäntö ja muut normit säätelivät näitä asioita.  
 
Väylähankkeissa on monia osapuolia ja osapuolet vaihtelevat hankkeen eri 
tehtävissä. Selvitysvaiheessa osapuolia ovat liikenneviranomainen ja mahdol-
liset muut viranomaiset, ei kiinteistön omistaja. Suunnittelukonsultit tekevät 
selvitykset ja toimivat täten väliintulijoina. Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien 
laatimisvaiheessa osapuolina ovat liikenneviranomainen, muut viranomaiset, 
kiinteistön omistaja ja muu asianosainen kuten alueen asukas sekä kunta. Vä-
liintulijoina toimivat jälleen suunnittelukonsultit. Suunnitteluhankkeella saat-
taa olla myös johtoryhmä, joka sekin toimii väliintulijana ja antaa suuntaviivat 
suunnittelulle. Suunnitelmavaihe päättyy viranomaispäätökseen. Kiinteistön 
omistaja on osapuoli tässä vaiheessa, koska hän voi muistuttaa valmiista 
suunnitelmasta. Maanhankinta- ja korvaussopimusneuvotteluissa osapuolina 
ovat liikenneviranomainen sekä kiinteistön omistaja. Liikenneviranomaisen 
apuna käytännön sopimisen voi hoitaa maanhankintakonsultti, joka on täten 
väliintulijan roolissa. Tarvittaessa voidaan käyttää väliintulijana ulkopuolista 
arviointiasiantuntijaa. Maantie- ja ratatoimituksessa osapuolina ovat liikenne-
viranomainen, kiinteistön omistaja ja mahdollisesti muu asianosainen. Väliin-
tulijana toimii lunastustoimikunta, joka tekee viranomaispäätökset. Toimituk-
sessa on mahdollista käyttää myös asiantuntijoita, jotka toimivat väliintulijan 
roolissa. Väylän rakentamisen osapuolia ovat liikenneviranomainen, raken-
nuttaja ja urakoitsijat. 
 
Lainsäädäntö määrittelee tarkoin kiinteistötoimitusten osapuolet ja väliintuli-
jan roolin. Samoin se säätelee suunnitteluvaiheen eri tehtävien osapuolet, 
mutta ei vaiheessa väliintulijoina toimivien konsulttien tehtäviä. Sen sijaan 
selvitysvaiheen osapuolia ei lainsäädäntö normita mitenkään. Kun kyseessä on 
sopiminen maanhankinnasta ja korvaamisesta, sopimiseen saattavat osallistua 
osapuolten lisäksi väliintulijoina maanhankintakonsultit. Lainsäädäntö ei kui-
tenkaan säätele sitä, ketkä voivat osallistua sopimusneuvotteluihin sopija-
osapuolten lisäksi.  
 
Singerin konfliktinratkaisun ja -hallinnan päämenetelmät (avustamaton neu-
vottelu, avustettu neuvottelu, viranomaispäätös ja oikeuden tuomio, tarkem-
min kohta 2.6.3) löytyvät väylähankkeista (TAULUKKO 5) yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta. Välimiesoikeuden päätöksiä ei käytetä niissä väylähankeen 
tehtävissä, joita tutkimus koskee.  
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TAULUKKO 5. Konfliktinratkaisun ja -hallinnan menetelmät väylähankkeissa 
 

Väylähankkeen tehtävä Konfliktinratkaisun tai -
hallinnan menetelmä 

Selvitykset  Avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen) 

Tarveselvitys, yleissuunnittelu ja tiesuunnittel-
ma/ratasuunnitelma 

Avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen) 

Tiesuunnitelman/ratasuunnitelman hyväksyntä Viranomaispäätös 
Tiesuunnitelma-/ratasuunnitelmavalitukset Oikeuden tuomio 
Sopimukseen perustuva maanhankinta ja korvaaminen Avustamaton neuvottelu, 

avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen) 

Maantietoimitus/Ratatoimitus/Muu kiinteistötoimitus Viranomaispäätös, osin 
avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen) 

Toimituksista tehdyt valitukset Oikeuden tuomio 
Maantien/rautatien rakentaminen Viranomaispäätös 

 
 
Kun selvityksissä ja suunnittelussa käytetään kommunikatiivista suunnittelu-
menetelmää, kyseessä on avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen). Jos 
käytännön suunnittelutyö ei ratkaise suunnitteluvaiheen konfliktia, se ratkais-
taan tai se hallitaan viranomaispäätöksellä tai oikeuden tuomiolla. Sopimus-
menettelyllä on mahdollista ratkaista osa maanhankintakonflikteista. Vaihto-
ehtoisesti ne voidaan pyrkiä ratkaisemaan viranomaispäätöksin kiinteistötoi-
mituksessa. Tilus- tai yksityistiejärjestelyjen osalta kiinteistötoimitus voi olla 
avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen), koska osapuolet sopivat pitkälti 
näistä järjestelyistä. Jos konflikti jää kiinteistötoimituksessa ratkaisematta, 
sen ratkaisua voidaan yrittää maaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. 
Väylän rakentamispäätös on viranomaispäätös. Instituutiot määrittelevät 
maantietoimituksen ja oikeudenkäynnin menettelytavat hyvin yksityiskohtai-
sesti. Suunnittelun menettelytavoista vain menettelyn vuorovaikutteinen 
luonne ja valmiin suunnitelman hallinnollinen käsittely ovat säädeltyjä. Sopi-
mistilanteessa osapuolet voivat vapaasti valita neuvottelutavan. 
 
Kehittämistarpeita löytyy ensinnäkin maanteiden tarveselvitysmenettelyistä, 
joilla yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksiä tehdään. Näiden selvitysten 
tarkoituksena on vähentää yksityisteiden liittymiä, jolloin niissä saatetaan 
kuvata yksityiskohtaisesti kiinteistölle suunniteltuja muutoksia. Kiinteistön 
omistajat ovat tyytymättömiä näihin selvityksiin, koska niillä on vaikutusta 
heidän asemaansa, mutta heillä ei ole osallistumisoikeutta selvityksiin. Asiaa 
tutkittiin siinä vaiheessa kun selvitysten jälkeen oli siirrytty suoraan kiinteistö-
toimituksiin. (Lääti 2006, s. 18, 29–30, 52–55.) Edellä esitetty merkitsee sitä, 
että kiinteistön omistajille on taattava todellinen osallistumisoikeus yksityis-
teiden ja tilusten järjestelyselvityksissä.  
 
Toinen kehittämiskohde liittyy tie-, rata- ja yleissuunnitelmien valmisteluun. 
Lainsäädäntö ei määrittele yksityiskohtaisesti vuorovaikutustapaa, jolla kiin-
teistön omistajaa informoidaan suunnittelun alkamisesta. Hän ei aina saa 
henkilökohtaista kutsua edes suunnittelun alkuvaiheessa pidettäviin kuule-
mistilaisuuksiin, koska lainsäädännössä ei kuvata tiedottamistapaa. Tiedotta-
mistapana voi olla lehti-ilmoitus. Jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että kiinteistön omistajat eivät ole aina tienneet suunnittelusta mitään. Tämä 
epäkohta sinällään voi aiheuttaa konfliktin syntymisen väylähankkeen myö-
hemmässä vaiheessa. Tiedottamismenettelyä tulee kehittää niin, että kiinteis-
tön omistajien on mahdollista myös todellisuudessa osallistua suunnitelmien 
valmisteluun. Kehittäminen vaatii perustakseen tiedottamisen lainsäädäntö-
muutosta. 
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Kolmas kehittämistarve koskee tiedottamissäännöksiä valmiista suunnitelmis-
ta. Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien nähtäville panosta tiedotetaan kuten kun-
nallisista ilmoituksista. Sama tiedottamistapa koskee muistutusmahdollisuut-
ta suunnittelusta. Lisäksi julkaistaan vähintään yhdessä vaikutusalueella ylei-
sesti leviävässä sanomalehdessä ilmoitus. Henkilökohtaisesti tiedotetaan vain 
niille ulkopaikkakuntalaisille kiinteistön omistajille, joiden asuinpaikka on 
tiedossa ja jotka on asiakirjoissa mainittu tai muutoin tunnettu. Tiedostustavat 
eivät ole täten samanlaisia paikkakunnalla asuville ja muualla asuville. Menet-
tely voi johtaa siihen, että joillakin kiinteistön omistajilla ei ole todellista osal-
listumismahdollisuutta – toisilla taas on. Menettelyjen yhtenäistäminen vaatii 
perustakseen tiedottamisen lainsäädäntömuutosta. 
 
Neljäs kehittämisen kohde on sopimusmenettelyn käyttö. Tieviranomainen 
päättää sen, ilmoittaako se kiinteistön omistajalle maanhankinnan ja korvaa-
misen sopimismahdollisuudesta. Tämä johtaa siihen, että korvausasia saate-
taan käsitellä kiinteistötoimituksessa, vaikka asiasta ei riidellä. Konfliktin 
saattaa aiheuttaa juuri se, ettei joillekin kiinteistön omistajille anneta mahdol-
lisuutta aloittaa sopimusneuvotteluja.  
 
 
3.4 Artikkeli 4: “A Study on the Experiences of Arable Land Own-

ers on Land Rearrangement – Project-Related Land Consoli-
dation with a Public Road Project at Pajuneva in Finland.” 

 
Artikkeli 4 selvitti kiinteistön omistajien kokemuksia uusjaon eli tilusjärjeste-
lyn käytöstä väylähankkeen kiinteistöteknisenä toteutustapana. Näin se vastasi 
artikkelin aiheen osalta tutkimuskysymykseen 3.  
 
Uusjaon toimitusmenettely on samanlainen kuin lunastustoimituksessa (kohta 
1.1). Näin kokemuksia voitiin testata samalla työhypoteesilla kuin radan lunas-
tustoimituksessa (Tylerin teoria tarkemmin kohdassa 2.6.4). Tylerin teorian 
yksityiskohdat kuitenkin räätälöitiin tutkimusosaa varten. Empiirisenä tutki-
muskohteena oli maantien hankeuusjako Pajunevalla Seinäjoen kaupunkikes-
kuksen lähellä. 
 

Kirjallisuuden, tutkimusraporttien, Internet-sivujen ja lainsäädännön perus-
teella luotiin tutkimusosan tausta, testattava työhypoteesi ja kuvattiin tutki-
muskohde, jotka kaikki aineistot vaikuttivat myös kyselyn sisältöön.50 Kyselyn 
muotoilussa päädyttiin osin kaksi- ja osin kolmiportaiseen vastausmahdolli-
suusasteikkoon, kun kyse oli kokemusten selvittämisestä. Näin kyselystä ha-
luttiin mahdollisimman nopeasti vastattava ja yksinkertainen. Lisäksi kysyt-
tiin vastaajien taustatietoja. Kyselylomake lähetettiin kaikille hankkeen kanssa 
tekemisissä olleille kiinteistön omistajille. Aluksi tarkastelukohteena olivat ky-
selyjen rakenteiset vastaukset. Lineaarinen regressioanalyysi oli niiden ana-
lysoinnin tutkimusmenetelmänä.51 Varsinaista katoanalyysiä ei tehty, koska 
vastausprosentti oli korkea, 87 prosenttia. Regressioanalyysillä tehtyä määräl-
listä tarkastelua täsmennettiin ja täydennettiin laadullisella tutkimusmene-
telmällä, aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sillä analysoitiin vastausten 
vapaamuotoiset osiot. Aineistolähtöisellä analyysillä oli mahdollista löytää 
myös kokonaan uusia tekijöitä, jotka vastaajien mukaan vaikuttivat tyytyväi-
syyskokemuksen syntyyn. Vapaamuotoisten tekstien laadullisen analyysin 
toinen tavoite oli syventää tilastollisessa analyysissä saatuja tuloksia, koska 
tekstit kertoivat käytännön syitä tilastollisen analyysin tuloksiin.  

                                                   
50 Kyselyn mallina käytettiin norjalaisten kyselylomaketta (Knoff 2001). Lisäksi kaksi 
kiinteistön omistajaa testasi lomakkeen ennen kuin se lähetettiin vastattavaksi. 
51 Tilastollisen analyysin perusjoukkona oli Pajunevan hanke ja kaikki tulevaisuudessa 
väylähankkeiden yhteydessä tehtävät tilusjärjestelyt. Tutkimus perustui näytteeseen 
eli Pajunevan hankkeeseen. 
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Haastateltaviksi valittiin yksi tiehallinnon asiantuntija ja kaksi Maanmittaus-
laitoksen asiantuntijaa, joita haastateltiin yhteisessä tilaisuudessa. Maanmit-
tauslaitoksen haastateltavilla oli kummallakin pitkä työkokemus hankeuusja-
oista. Toinen heistä oli tehnyt Pajunevan hankkeen tilusjärjestelytoimituksen. 
Toinen puolestaan oli tekemässä opinnäytetyötään hankkeesta. Tiehallinnon 
haastateltava oli toiminut vuosikymmeniä maanhankinta-asioista vastaavana 
Pohjanmaalla. Hän oli myös osallistunut tiehallinnon toiminnan kehittämi-
seen koko Suomessa. Hänellä oli täten hyvä näkemys siitä, olisivatko tulokset 
sovellettavissa muilla alueilla Suomessa. Asiantuntijoiden haastattelulla var-
mistettiin tilastollisen analyysin luotettavuutta ja tutkittiin tulosten yleistettä-
vyyttä. Asiantuntijahaastattelun teemana oli: ”Voidaanko muissakin maantie-
hankkeissa käyttää samaa toimintatapaa kuin Pajunevalla?”  

 
Kiinteistön omistajat olivat erittäin tyytyväisiä uusjaon menettelyihin ja loppu-
tulokseen. Vastaajista vain 8 prosenttia oli tyytymättömiä lopputulokseen ja 5 
prosenttia toimitusmenettelyihin. Kun tarkastellaan tyytyväisyyden osatekijöi-
tä, riittävä tiedonsaanti ja luottamuksellisuus vaikuttivat myönteisesti kiinteis-
tön omistajien kokemuksiin sekä lopputuloksesta että toimitusmenettelyistä. 
Kiinteistön omistajalla oli ollut mahdollisuus keskustella kahden kesken toi-
mitusinsinöörin kanssa. Näitä luottamuksellisia keskusteluja arvostettiin pal-
jon. Tien rakentamisen aikataulujen oli syytä olla nopeita, mikäli haluttiin, 
että kiinteistön omistajat olisivat tyytyväisiä hankkeen lopputulokseen. Omis-
tajat olivat joutuneet esimerkiksi tilanteisiin, joissa uusjaossa perustettuja 
yksityisteitä ei voinut käyttää. Joissain tapauksissa ojitus ei toiminut tai oli 
kokonaan tekemättä. Asiantuntijahaastattelut tukivat tehtyjä johtopäätöksiä 
siltä osin, kun oli kyse tutkimustulosten yleistettävyydestä. 
 
Tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden ohella on tarkasteltava tekijöitä, joilla 
ei ollut vaikutusta tyytyväisyyteen. Vaikuttava tekijä ei ollut se, saiko kiinteis-
tön omistaja pääasiallisen toimeentulonsa lunastettavasta omaisuudesta vai ei. 
Aiemmat kokemukset lunastustoimituksista tai uusjaoista eivät nekään vaikut-
taneet tyytyväisyyteen. Toimitusmiehet koettiin poikkeuksetta puolueettomik-
si, taitaviksi ja luotettaviksi. Tällöin tilastollisessa tarkastelussa myöskään nä-
mä tekijät eivät nousseet vaikuttaviksi tekijöiksi. 
 
 
3.5 Artikkeli 5: “The Agreement Process as a Land Acquisition 

and Compensation Method in Public Road Projects in Finland 
– Perspective of Real Property Owners” 

 
Artikkeli 5 koski sekä institutionaalista että kokemuksellista näkökulmaa. 
Näin se vastasi artikkelin aiheen osalta tutkimuskysymyksiin 2 ja 3.  
 
Artikkelissa tutkittiin maanhankintaa ja korvaamista koskevaa sopimista 
maantiehankkeissa. Tutkimuskohteena oli koko Suomi. Tutkimuksessa halut-
tiin tietää, oliko sopimusmenettelyllä jotain etua kiinteistötoimituksiin verrat-
tuna. Kysymykseen haettiin selvyyttä käyttämällä apuna Menkel-Meadowin 
tarpeiden teoriaa (kohta 2.6.6). Artikkeli selvitti myös sitä, mitkä tekijät edis-
tävät kiinteistön omistajien kokemusten perusteella tyytyväisyyttä sopimus-
menettelyssä. Tältä osin työhypoteesina oli Deutschin teoria (kohta 2.6.5). 
 

Kun etsittiin vastausta siihen, oliko sopimisella etuja lunastustoimituksessa 
tehtävään korvausten määräämiseen verrattuna, käytettiin taustan selvittämi-
sessä kirjallisuutta ja tutkimusraportteja. Tutkimusmenetelmänä oli tässä vai-
heessa aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Kirjallisuudesta löytyi teoreettinen 
työhypoteesi, jota testattiin. Tällöin aineistona käytettiin kirjallisuutta, tutki-
musraportteja, Internet-sivua, lakeja ja kyselyvastauksia. Tutkimusmenetel-
mänä oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. 
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Kun haettiin vastausta kiinteistön omistajien kokemuksiin, aluksi kuvattiin 
kirjallisuuden ja tutkimusraporttien perusteella taustat ja testattava työhypo-
teesi. Taustaa varten haastateltiin sähköpostitse tiehallinnon maanhankinta-
päällikköä, koska haluttiin tietoa toiminnan volyymista ja kustannuksista. 
Maanhankintapäällikkö valittiin haastateltavaksi sen vuoksi, että hänellä oli 
paras tieto tiehallinnon maanhankinnan volyymista ja kustannuksista koko 
Suomessa.  
 
Tiehallinnon maanhankinnan maksatustietokannan (MAHA-tietokannan) tie-
toja ja niiden luokittelua käytettiin lähtökohtana, kun laadittiin kyselyjä 
maanomistajille. Lisäksi apuna olivat taustan ja testattavan teorian tiedot.52 
Kyselylomakkeiden strukturoidut kysymykset olivat kaksiportaisia, kun kysyt-
tiin kokemuksia sopimustilanteesta sekä vastaajien tyytyväisyyttä. Kysymys-
ten kaksiportaisuuteen oli syynä se, että vanhimmista sopimistilanteista oli 
ehtinyt kulua kyselyn teon aikaan jo lähes viisi vuotta. Tutkijan käsityksen 
mukaan noin vanhoista tilanteista ei voinut saada enää kovin tarkkaa tyytyväi-
syyskokemusta, jolloin vastaamiseen riitti kaksiportainen asteikko. Muiden 
kysymysten asteikko vaihteli kaksiportaisesta aina neliportaiseen. Osa kysy-
myksistä oli laadittu sellaisiksi, että niihin saattoi vastata vapaamuotoisesti.  
 
Kyselyvastaukset strukturoituihin kysymyksiin analysoitiin tilastollisesti logis-
tista regressioanalyysiä53 käyttäen. Sen jälkeen tehtiin katoanalyysi. Sen teon 
yhteydessä todettiin, että vastaamattomuuden syiden selvittämisessä oli saa-
vutettu saturaatiopiste54. Regressioanalyysillä tehtyä määrällistä tarkastelua 
täsmennettiin ja täydennettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, aineisto-
lähtöisellä sisällönanalyysillä, jolla analysoitiin vapaamuotoiset tekstit. Aluksi 
tekstit jaettiin niiden sisällön perusteella luokkiin. Tekstit luokiteltiin rajaa-
malla eri luokkiin kuuluvat tekstiosat kynällä paperille. Sen jälkeen samankal-
taiset tekstit yhdistettiin samaan tiedostoon ja teemoitettiin. Lopuksi kukin 
teema sai lyhyen tyyppinimen. Aineistolähtöisellä laadullisella analyysillä voi-
tiin syventää tilastollisessa analyysissä saatuja tuloksia, koska tekstit avasivat 
käytännön syitä tilastollisen analyysin tuloksiin.  
 
Lisäksi haastateltiin sähköpostitse tiehallinnon maanhankintapäällikköä. 
Maanhankintapäällikkö oli valittu haastateltavaksi, koska hänellä oli tieto 
maanhankintamenettelyistä ja maanhankintaan liittyvistä strategioista koko 
Suomen osalta eri vuosilta. Haastattelun tarkoitus oli varmistaa empiirisen 
kyselytutkimuksen ajallista validiteettia. Haastattelukysymykset olivat seuraa-
vat: ”Onko maanhankinnan strategia muuttunut vuodesta 2005? Eli ostatteko 
edelleen pääsääntöisesti erityiskohteita, kuten asuntoja yms.? Onko konsultti-
en käyttö lisääntynyt vuodesta 2005 merkittävästi?”  

 
Tutkimustulokset osoittavat, että olemassa olevassa toimintaympäristössä on 
lunastustoimitukseen verrattuna kaksi seikkaa, jotka voivat tuottaa etuja so-
pimiseen. Ensimmäinen on korvauksen sisällön laajentaminen. Toimituksissa 
maksetaan kertakaikkinen rahakorvaus. Sovittaessa korvaus voisi olla mitä 
tahansa, esimerkiksi maata, loma-asunto tai vaikkapa työkorvaus. Käytännön 
sopimisessa noudatetaan kuitenkin samoja korvausperiaatteita kuin toimituk-
sissa, jolloin esimerkiksi korvaus on rahakorvaus eikä etua lunastukseen ver-
rattuna saavuteta. Toinen etua tuottava asia voisi olla korvausten nopea mak-
saminen. Sovittaessa korvauksen voi periaatteessa saada heti, kun taas toimi-
tuksessa korvausten saanti kestää pidempään. Jos kiinteistön omistaja tarvit-
see sopimistilanteessa ulkopuolista sovittelijaa, sopiminen ei tällöin ole todel-
linen vaihtoehto kiinteistötoimitukselle. 
                                                   
52 Kaksi kiinteistön omistajaa testasi kyselylomakkeet ennen niiden lähettämistä.  
53 Tilastollisen analyysin perusjoukkona oli sopimusperusteinen maahankinta ja kor-
vaaminen Suomessa 2000-luvun alusta lähtien. Tutkimus perustui näytteeseen. 
54 Saturaatio tarkoittaa sitä, että tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin kohteen 
peruskuvion. Samat asiat alkavat toistua, jolloin lisäaineistosta ei löydy uutta tietoa. 
(Eskola & Suoranta 2003, s. 62–64.) 
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Sopimusmenettelyn haittapuoli on lisäksi se, että maanhankinta- ja korvaus-
asiat voidaan sopimalla ratkaista vain osittain. Tällöin väyläviranomainen so-
pii kiinteistön omistajan kanssa maapohja- tai maa-aineskorvauksen yksikkö-
hinnan, vaikka tarkka pinta-ala tai ainesmäärä ei ole vielä tiedossa, koska so-
pimus tehdään ennen alueiden haltuunottoa. Vasta toimituksessa selviää ky-
seisen alueen pinta-ala ja ainesottomaan määrä ja vasta tämän jälkeen korva-
uksen kokonaismäärä. Tämä on kiinteistön omistajan näkökulmasta selvä 
epäkohta menettelyssä. 
 
Artikkelin toinen osa koski kiinteistön omistajien kokemuksia. Kiinteistön 
omistajista 68 prosenttia oli tyytyväisiä sopimuksen lopputulokseen eli korva-
uksiin ja 79 prosenttia sopimusmenettelyihin. Näyttää siltä, että sopimisessa 
on parantamisen varaa, koska noin joka viides kiinteistön omistaja oli tyyty-
mätön menettelyihin ja joka kolmas sopimisen lopputulokseen.  
 
Tarkastelun kohteeksi otettiin menettelyt eli prosessi. Tyytyväisyyteen vaikut-
tavat myönteisesti sopimisen sosiaalisen prosessin tekijät: luottamuksellisuus, 
hyvä vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus ja oma aloitemahdollisuus. 
Luottamuksellisuus tarkoittaa luottamuksellisia välejä, reilua keskusteluhen-
keä sekä keskittymistä tosiasioihin. Hyvä vuorovaikutus- ja osallistumismah-
dollisuus ei merkitse ainoastaan osallistumisoikeutta vaan myös todellista 
keskustelu- ja neuvottelumahdollisuutta. Oma aloitemahdollisuus tarkoittaa 
tapauksia, joissa kiinteistön omistaja tekee itse aloitteen sopimusneuvottelu-
jen aloittamiseksi. Tyytyväisimpiä ovat ne kiinteistön omistajat, jotka ovat itse 
aloittaneet sopimusneuvottelut omalla aloitteellaan. Sen sijaan painostuksen 
kokemus ja riitely aiheuttavat kielteisiä kokemuksia. Kiinteistön omistajat 
eivät pidäkään sopimusmenettelyä aina vapaaehtoisena. Lisäksi vapaamuotoi-
set kyselyvastaukset osoittavat, että hankkeen rakentamista kritisoidaan pal-
jon. Kritiikki koskee huonosti hoidettuja purku-, rakentamis- ja korjaustöitä. 
Osa rakentamisen aikaisista sopimuksista on ollut suullisia, jolloin kiinteistön 
omistajan asema on jäänyt huonoksi. Tiedottaminen on ollut huonoa ja raken-
tamisvastuut ovat jääneet epäselviksi. Väyläviranomainen on jättänyt toteut-
tamatta sopimusvastuitaan.  
 
Tutkimuksessa selvisi myös se, mitkä tekijät eivät vaikuta tyytyväisyyteen. 
Tyytyväisyyteen ei vaikuta se, osallistuuko kiinteistön omistaja itse sopimus-
neuvotteluihin vai käyttääkö hän valtuutettua. Hänelle on myös aivan sama, 
onko väyläviranomainen itse neuvottelijana vai käyttääkö se edustajaa. Sopi-
muksen kohde (alue ja rakennus, haitta tai vahinko), korvauksen suuruus ja 
neuvottelujen pituuskaan eivät ole menettelyjä koskevan tyytyväisyyskoke-
muksen osatekijöitä. Myöskään kiinteistön omistajan elinkeinolla ja aikai-
semmilla kokemuksilla maanteitä koskevista toimituksista tai tiehallinnosta ei 
ole vaikutusta.  
 
Tutkimus osoittaa lisäksi sen, että kiinteistön omistajat ovat tyytyväisempiä 
yhteistoiminnalliseen neuvottelutyyliin kuin kilpailuun perustuvaan neuvotte-
lutyyliin. Tutkimustulokset kokemusten osalta ovat päteviä tilanteissa, joissa 
kaikki asiat on sovittu eli ei vain korvausten yksikköhintaa tai haltuunotetta-
van alueen sijaintia. 
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3.6 Artikkeli 6: ”Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava–

Lahti-oikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa.”  
 
Artikkelissa 6 tutkittiin kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä lunastustoimituk-
seen. Näin se vastasi artikkelin aiheen osalta tutkimuskysymykseen 3.  
 
Empiirisenä kohteena oli oikoratahanke Mäntsälässä. Lähtökohtana oli työhy-
poteesi, joka perustui Tylerin teoriaan (kohdassa 2.6.4). Ennen Mäntsälän 
tutkimuskohdetta tutkija oli tehnyt esitutkimuksen rautatien oikaisuhankkees-
ta Lempäälässä. Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty liitteessä 8.  

 
Kirjallisuuden ja tutkimusraporttien, lunastuslupa- ja toimitusasiakirjojen, ra-
tojen lunastushankkeita koskevien lakien ja Internet-sivujen faktatietojen pe-
rusteella luotiin artikkelin tausta ja testattava työhypoteesi eli teoria. Näitä ai-
neistoja käytettiin myös muotoiltaessa kirjallisen kyselyn sisältöä.55 Kyselyn 
kokemuksia koskevat kysymykset olivat neliportaisia. Tähän päädyttiin siksi, 
että vastaajat eivät voi neliportaisessa asteikossa valita täysin neutraalia vaih-
toehtoa, johon valintaan vastaajan voivat herkästi kiireissään tarttua, kun käy-
tettään viisiportaista asteikkoa. Haluttiin välttää sitä, että pääosa vastauksista 
olisi saattanut olla neutraaleja. Tutkimuksen alussa haastateltiin Ratahallin-
tokeskuksen asiantuntijaa, jolta kyseltiin sopivia tutkimuskohteita. Tämä Ra-
tahallintokeskuksen asiantuntija vastasi koko Suomen osalta rautatiealueiden 
maanhankinnan koordinoinnista, joten hän pystyi esittelemään kaikki Suo-
men rautatiehankkeet. 
 
Aluksi analyysikohteena olivat kyselyn rakenteiset vastaukset. Analyysissä 
käytettiin ensin numeerista faktatietojen laskentaa, jonka perusteella selvitet-
tiin tekijät, jotka laskennan perusteella kuvasivat eniten tyytyväisyyskokemus-
ta. Sen jälkeen tehtiin katoanalyysi. Tällöin todettiin, että vastaamattomuuden 
syiden selvittämisessä oli saavutettu saturaatiopiste. Numeerisella laskennalla 
tehtyä määrällistä tarkastelua täsmennettiin ja täydennettiin laadullisella tut-
kimusmenetelmällä eli tässä tapauksessa aineistolähtöisellä sisällönanalyysil-
lä, jolla vastausten vapaamuotoiset osiot analysoitiin. Vapaamuotoisten teks-
tien analyysillä voitiin syventää määrällisessä laskennassa saatuja tuloksia, 
koska tekstit avasivat käytännön syitä laskennan tuloksiin. Saatettiin löytää 
myös kokonaan uusia tekijöitä, kun vastaajat kuvasivat niitä.  
 
Lisäksi haastateltiin kolmea asiantuntijaa, jotka tiesivät parhaiten hankkeen 
viranomaistoiminnan. Ratahallintokeskuksen asiantuntija oli ollut maanhan-
kintavastaavana hankkeessa. Kaksi muuta haastateltavaa oli Maanmittauslai-
toksen asiantuntijoita. Toinen heistä oli vastannut lunastuslupavaiheessa kiin-
teistön omistajien kuulemistilaisuuksista ja toinen oli tehnyt kaikki kiinteistö-
toimitukset Mäntsälän oikoratahankkeessa. Kaikki kolme haastateltavaa an-
toivat tietoja käytännön toiminnasta hankkeessa. Teemahaastattelun aiheet 
olivat tällöin: ”Mitä haluat kertoa Mäntsälän ratahankkeesta?” ja ”Miten 
hankkeessa toimittiin?” Haastattelut nauhoitettiin ja niiden perusteella tehtiin 
muistiot. Muistiot analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

 
Tutkimustulokset osoittavat, että vastaajat ovat tyytyväisempiä toimitusme-
nettelyyn kuin toimituksen lopputulokseen. Lopputulokseen tyytyväisiä on 
vastaajista 38 prosenttia ja toimitusmenettelyyn 66 prosenttia. 
 
Kun tarkastellaan sekä lopputulosta että toimitusmenettelyjä, tyytyväisyyttä 
lisäävät eniten osallistumismahdollisuus ja lopputuloksen hyvä laatu. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että tyytyväisyyttä parantavat eniten riittävät neu-

                                                   
55 Kaksi kiinteistön omistajaa ja väitöskirjan ohjaaja testasivat kyselylomakkeen ennen 
sen postittamista vastattavaksi. 
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vottelu- ja keskustelumahdollisuudet sekä virheetön ja odotustenmukainen 
lopputulos. Neuvottelu- ja keskustelumahdollisuuksia kaivataan erityisesti 
haltuunotossa, kun lunastettavaa omaisuutta inventoidaan. Myös toimituksen 
ulkopuolisista väylähankkeen tehtävistä löytyy tyytyväisyyteen vaikuttavia 
tekijöitä. Rakennustöiden hidas toteutus aiheuttaa tyytymättömyyttä. Omaa 
kiinteistöä koskevat korjaus- ja rakennustyöt on hoidettava hyvin ja aikatau-
lussa. Osaa sovituista töistä ei ollut tehty aikataulussa tai ne olivat edelleen 
tekemättä. Syiksi tyytymättömyyteensä kiinteistön omistajat ilmoittavat sen, 
että tiedottaminen oli ollut huonoa rakentamisen aikana ja rakentamisvastuut 
ja -valtuudet olivat olleet epäselvät. Lisäksi suunnittelumenettelyjen onnistu-
minen on edellytys sille, että toimituksen tekovaiheessa ollaan tyytyväisiä.  
 
Osa tekijöistä vaikuttaa tyytyväisyyteen vain menettelyiden osalta, osa vain 
lopputuloksen osalta. Lunastustoimikunnalta odotetaan eettistä toimintaa, 
joka merkitsee huolenpitoa kiinteistön omistajan tarpeista ja oikeuksista. Tä-
mä vaikuttaa siihen, että kiinteistön omistajat ovat tyytyväisiä menettelyihin. 
Toiminnan tulee olla myös puolueetonta, joten viranomaisen tulee olla rehel-
linen ja asiallinen. Menettelyihin tyytyväisyyttä lisää lisäksi hyvä oma aloite-
mahdollisuus. Tyytyväisyyttä lopputulokseen parantavat eniten riittävä kes-
kustelumahdollisuus erityisesti haltuunotossa ja nopea päätettyjen töiden te-
ko. Toimituksen lopputulokseen tyytyväiset ovat tyytyväisiä myös suunnittelun 
lopputulokseen.  
 
Yleisesti toiminnan tulisi perustua luottamukselliseen toimintatapaan, jolloin 
kiinteistön omistajilla on mahdollisuus toimituskokousten ohella kahdenkes-
kisiin keskusteluihin – erityisesti haltuunoton inventoinnissa. Luottamukselli-
suuteen kuuluu mahdollisuus sovitteluun. Luottamuksen ilmapiiri ei ole risti-
riidassa viranomaisen puolueettomuuden kanssa.  
 
Sen sijaan tyytyväisyyteen ei vaikuta se, korvataanko kiinteistön omistajalle 
yksi vai useampia menetyksiä eli onko lunastettava omaisuus monimuotoinen. 
Tyytyväisyystekijä ei sen sijaan ole se, saako kiinteistön omistaja pääasiallisen 
toimeentulonsa lunastettavasta omaisuudesta vai ei. Tyytyväisyyteen ei vaiku-
ta sekään, osallistuvatko kiinteistön omistajat yhteen tai useampaan toimituk-
seen hankkeen aikana. Kiinteistön omistajat ovat yhtä tyytyväisiä riippumatta 
siitä, osallistuvatko he itse aktiivisesti toimituksiin vai käyttävätkö he edusta-
jaa niissä. Aiemmat kokemukset lunastustoimituksista tai Ratahallintokeskuk-
sesta eivät ole tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tyytyväisyyteen ei vaikuta 
myöskään se, mitä toiset kiinteistön omistajat saavat korvaukseksi. 
 
Tutkimuksen teon yhteydessä ilmeni mielenkiintoinen kommunikaatioon liit-
tyvä toimintatapa. Huolimatta useista toimituskokouksista, korvausvaatimuk-
sen ja vastineen toisen vaatimuksiin saattoi tehdä yksinomaan kirjallisesti. 
Tutkimuksessa ei ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että korvauk-
sista sovittaisiin toimituksen yhteydessä tai sopimusmahdollisuus edes nostet-
taisiin esillä toimituksessa. Sen sijaan käytössä oli edellä kuvattu korvausvaa-
timuksiin, vastineisiin ja viranomaispäätöksiin perustuva toimintatapa.  
 
 
3.7 Artikkeli 7: ”Konflikteista maantie- ja rautatiehankkeissa” 
 
Artikkelissa 7 tutkittiin väylähankkeiden konflikteja. Näin sen avulla saatiin 
vastaus tutkimuskysymykseen 1.  
 
Koska konfliktin luonne on yksi konfliktinratkaisuun vaikuttava tekijä (kohta 
2.2), artikkelissa selvitettiin aluksi sitä, millaisia konflikteja esiintyi hankkei-
den suunnittelu- ja lunastuslupavaiheissa sekä radan lunastustoimituksessa. 
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Empiirisinä tutkimuskohteina olivat tiesuunnitelmahanke Leppävirralla, oiko-
ratahanke Mäntsälässä ja rautatien oikaisuhanke Lempäälässä. Konflikteja 
analysoitiin ympäristönmuutosten yhteydessä käytettävällä konfliktiluokituk-
sella (teoria kohdassa 2.3). Konfliktien analysoinnin jälkeen tutkittiin sitä, 
mitä eriluonteisten konfliktien esiintyminen merkitsi kiinteistön omistajille. 
 

Kun artikkelissa haettiin vastausta tutkimusongelmaan, taustan ja teorian 
muodostuksessa käytettiin kirjallisuuden, tutkimusraporttien, lakien ja niiden 
valmisteluasiakirjojen ja Internet-sivustojen faktatietoja. Aineistot analysoi-
tiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Lisäksi kaksi käräjäoikeuksien maa-
oikeusasiantuntijaa selvitti konfliktinratkaisun ja -hallinnan toimintatapoja 
maaoikeuksissa. Nämä käräjäoikeuksien asiantuntijat oli valittu siten, että he 
edustivat eri alueita – toinen oli Pohjanmaalta, toinen Savosta.  
 
Leppävirran osalta tutkimusaineistona käytettiin aikaisempaa artikkelia, jon-
ka tekstejä analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Mäntsälän hanket-
ta koskenut tutkimusosakin perustui aikaisempaan tutkimukseen, jossa oli 
esitelty suoria sitaatteja kiinteistön omistajien vapaamuotoisista kyselyvasta-
uksista. Ne ja muu raportin tutkimustieto analysoitiin teorialähtöisellä sisäl-
lönanalyysillä.  
 
Lempäälän osalta tehtiin kirjallinen kysely kiinteistön omistajille rautatien oi-
kaisuhankkeesta Kuokkalankoskella. Kysely oli teemamuotoinen. Teemaky-
symykset kuuluivat: ”Millaisia olivat lunastustoimituskokoukset? Muita ko-
kemuksia? Muita toivomuksia, jos teitä koskisi uusi ratahanke?” Lisäksi haas-
tateltiin Ratahallintokeskuksen asiantuntijaa, ja haastattelusta laadittiin muis-
tio. Tämä asiantuntija pystyi antamaan luotettavaa tietoa Lempäälän lunas-
tushankkeesta, koska oli vastannut kyseisen hankkeen maanhankinnasta. Täs-
sä asiantuntijahaastattelussa oli kaksi teemaa: ”Mitä haluat kertoa Kuokka-
lankosken ratahankkeesta?” ja ”Miten kommentoit asioita ja tapauksia, joihin 
kyselyyn vastanneet olivat olleet tyytymättömiä?” Haastattelumuistion teksti 
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Muutoin tutkimusmene-
telmänä oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tavoitteena oli löytää selitykset 
tutkimuskysymykseen käyttämällä lähtökohtana valmista konfliktien teoreet-
tista jaottelua, johon Lempäälän kyselyn vapaamuotoisten vastausten, lunas-
tuslupa-asiakirjojen, lunastuslupamuistutusten, toimitusasiakirjojen ja aikai-
sempien tutkimusraporttien tekstit sijoitettiin. Hermeneuttinen menetelmä 
oli käytössä silloin, kun etsittiin vastausta siihen, mitä erilaisten konfliktien 
esiintyminen hankkeen eri tehtävissä merkitsi.  

 
Väylähankkeen suunnittelu- ja lunastuslupavaiheissa sekä radan lunastustoi-
mituksessa esiintyy kaikissa arvo-, intressi- ja tietokonflikteja. Pääosa suunnit-
telu- ja lunastuslupavaiheiden arvokonflikteista liittyy ihmisten ympäristöön 
eli elinolosuhteisiin, elämäntapoihin ja koettuun elämänlaatuun. Kiinteistön 
omistajat haluavat säilyttää asumismahdollisuutensa ja sosiaalisen verkoston-
sa. He toivovat, etteivät menettäisi mahdollisuutta luonnonläheiseen elämän-
tapaansa. Lisäksi toimintatapojen tulee olla inhimillisiä, mikä merkitsee hank-
keen lyhyttä kestoa ja mahdollisuutta sopia asioista. Intressikonfliktit liittyvät 
taloudellisiin seikkoihin. Kyse on yksityisteiden kunnossapitoasioista tai radan 
sijainnista, jotka molemmat saattavat vaikuttaa kiinteistön arvoon. Turvalli-
suusaidoilla, meluntorjunnalla ja maisemanhoidolla olisi taattava ympäristön 
hyvä laatu. Jo tässä suunnittelu- ja lunastuslupavaiheessa kiinteistön omista-
jilla on huoli korvausasioista. Korvaukset on määrättävä oikein kiinteistön 
omistajan näkökulmasta katsottuna. Lisäksi korvaus tulee tarvittaessa saada 
vastikemaana, asuntona tai esimerkiksi kesämökkinä. Väyläviranomaisen tu-
lee auttaa kiinteistön omistajia myös niin, että se on mukana uusien asuntojen 
hankinnassa. Tietokonfliktit koskevat sitä, että päätöksiä ei perustella todelli-
silla seikoilla vaan perusteet keksitään. Tietokonfliktien välttämiseksi väylävi-
ranomaisen olisi tiedotettava selkeästi asioista. 
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Kiinteistötoimituksessa intressikonfliktit koskevat sitä, että kaikista menetyk-
sistä tulee saada korvaus. Korvaukset tulee määrätä suunnittelun alusta saak-
ka, ei vasta haltuunotosta lähtien. Toimituksessa esille nousevat intressikon-
fliktit koskevat kuitenkin suurelta osin hankkeen suunnittelua. Pitkään kestä-
vä suunnittelu aiheuttaa kiinteistön omistajille epävarmuutta siitä, kohdistuu-
ko heidän kiinteistöönsä lunastushanke vai ei. Tällöin kiinteistön omistajilla ei 
ole suurta intressiä huolehtia kiinteistönsä ylläpidosta; esimerkiksi rakennuk-
set päästetään rapistumaan. Vastaajat kertovat myös, että lunastushankkeen 
mahdollinen kohdistuminen heidän kiinteistöönsä voi johtaa siihen, etteivät 
he saa myyntitilanteessa kiinteistöään kaupaksi. Suunnitelman pitää olla sel-
keä ja tarkka ja suunnittelun tulee tapahtua nopeasti, jolloin korvausten saan-
tikin on nopeaa. Sen sijaan toimitusten kestoa ei pidetä liian pitkänä, koska 
siitä ei esitetä kritiikkiä. Lisäksi lunastusasia pitää voida sopia, jos kiinteistön 
omistajat sitä haluavat. Kiinteistön omistajat vaativat myös, että heidän kiin-
teistöään koskevat purku-, korjaus- ja rakennustyöt tehdään laadukkaasti ja 
rakentamisessa havaitut ongelmat korjataan.  
 
Kiinteistötoimituksessa esiintyy myös arvokonflikteja, jotka koskevat toimi-
tuksen toimintatapoja. Lunastustoimikunnan asenteen tulee olla tasapuolinen, 
minkä lisäksi toimituskokoukset eivät saa olla liian muodollisia. Toimituksessa 
esiintyneet arvokonfliktit koskevat kuitenkin pääosin suunnittelua. Joidenkin 
kiinteistön omistajien mielestä hanketta ei tulisi tehdä, koska kiinteistön me-
netykseen tai muutoin elinympäristön muutokseen liittyviä tunnearvoja on 
mahdotonta korvata.  
 
Kiinteistötoimituksen tietokonfliktit liittyvät siihen, että lunastustoimikunnan 
päätöksiä ei ole perusteltu selkeästi. Tietoa tulee saada riittävän ajoissa. Sekä 
haltuunotossa että korvausten arvioinnissa mahdollisuus keskusteluihin on 
tärkeää. Kiinteistön omistajat toivovat yhä toimituksen tekovaiheessa, että 
väyläviranomainen olisi kertonut suunnitteluasiat niin yksinkertaisesti, ettei 
suunnitteluun olisi tarvinnut palkata edustajaa. 
 
Artikkelista löytyy vastaus myös kysymykseen, mikä merkitys on sillä, että 
hankkeen eri vaiheissa esiintyy samoja konflikteja. Tilanne on mielenkiintoi-
nen, koska konflikteja esiintyy myös tulossa oleviin vaiheisiin liittyen. Esimer-
kiksi suunnitteluvaiheessa esiintyy konflikteja myöhemmässä vaiheessa eli 
toimituksessa käsiteltäväksi tulevista asioista. Tämä ilmenee esimerkiksi niin, 
että kiinteistön omistajat näkevät jo suunnitteluvaiheessa sen, että heidän 
korvausasioita koskevat tavoitteensa ovat ristiriidassa väyläviranomaisen ta-
voitteiden kanssa. Vastaavasti toimituksen tekovaiheessa esiintyy jo päättynyt-
tä suunnittelua koskevia konflikteja ja myös väylän rakentamiseen liittyviä 
konflikteja. Osa konflikteista jää tällöin huomiotta, koska ne tulevat ilmi vää-
rässä paikassa niiden ratkaisupaikkaan nähden. Suunnittelu- ja lunastuslupa-
vaiheen konfliktien esiintyminen toimituksen tekovaiheessa ja toimituksen 
konfliktien ennakointi ja esille otto jo suunnittelu- ja lunastuslupavaiheessa 
eivät johdu tiedon puutteesta. Tämä käy ilmi siitä, että tietokonflikteja esiintyy 
vähän. Sen sijaan kiinteistön omistajat pitävät väylähanketta kokonaisuutena. 
Näin ollen intressi- ja arvokonfliktit kytkeytyvät niin tiiviisti toisiinsa, että ne 
muodostavat kiinteistön omistajien mielissä kokonaiskonfliktin. Tätä tutki-
mustulosta tukee Niukkasen (2006, 2007) kaksi tutkimusta tiesuunnitelmista.  
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4. Johtopäätökset ja suositukset 
 
 
Tässä luvussa selvitetään ensin tehtävittäin eriluonteisten konfliktien esiinty-
vyyttä, instituutioita ja kiinteistön omistajien kokemuksia. Näin vastataan tut-
kimuskysymyksiin tehtävittäin. Lopuksi samassa yhteydessä esitetään institu-
tionaaliset kehittämiskohteet eli vastataan tehtävittäin tutkimusongelmaan. 
Sen jälkeen kuvataan johtopäätökset koko väylähankkeesta, jolloin saadaan 
yleisen tason vastaus tutkimusongelmaan. Tämän jälkeen seuraa tutkimuksen 
arviointi. Lopuksi esitellään suosituksia, joilla toimintaa voitaisiin parantaa. 
 
 
4.1 Johtopäätökset tehtävittäin 
 
KUVA 8 esittää tehtävittäin väylähankkeen etenemistä. Vihreällä värillä on 
kuvattu ne tehtävät, joista jatkossa esitetään johtopäätöksiä. 
 
 

 
 
 
KUVA 8.  Väylähankeprosessi (Vihreällä värillä on kuvattu tehtävät, joihin on esi-
tetty johtopäätöksiä.) 
 
 
4.1.1 Selvitysvaiheen tehtävät 
 
Koska kiinteistön omistajalla ei ole osallistumisoikeutta selvitysvaiheen eri 
tehtäviin, hän on mitä todennäköisimmin selvityksistä tietämätön. Vaikka 
konflikteja ei näin ollen esiintyisi näissä tehtävissä, niitä voi ilmaantua selvi-
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tysten valmistumisen jälkeen, suunnitteluvaiheessa taikka viimeistään kiin-
teistötoimituksen alussa. Tällöin kiinteistön omistaja huomaa, että hänen kiin-
teistöään koskevia selvityksiä on tehty aiemmin ilman häntä. 
 
Kaksi eri institutionaalista selvitystä on oleellisia kiinteistön omistajalle. En-
sinnäkin voidaan tehdä yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksiä ja toiseksi 
tarveselvityksiä, jotka koskevat yksityistieliittymien ja tasoristeyksien lakkaut-
tamista. Nämä kaksi selvitystä ovat tärkeitä kiinteistön omistajalle nimen-
omaan silloin, kun on tarkoituksena tutkia yksityistieliittymien poistamisen 
edellytyksiä. Selvitysten jälkeen on tehty joko yleis- tai tiesuunnitelma tai siir-
rytty suoraan yksityistietoimitukseen. Selvitysvaiheessa osapuolina ovat lii-
kenneviranomainen ja mahdolliset muut viranomaiset, ei kiinteistön omistaja. 
Suunnittelukonsultit tekevät selvitykset ja toimivat täten väliintulijoina.  
 
Jo aiempi tutkimus (Lääti 2006, s. 18, 29–30, 52–55) on osoittanut, että kiin-
teistön omistajat eivät ole tyytyväisiä siihen, etteivät voi osallistua selvityksiin. 
Kiinteistön omistajien kokemukset ovat siis kielteisiä. Tämä aiempi tutkimus 
tehtiin tapauksista, joissa selvityksistä oli siirrytty suoraan kiinteistötoimituk-
siin. 
 
Kehittämiskohteet 
Yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksiä sekä tarveselvityksiä voidaan 
pitää teknisinä selvityksinä ja kutsua myös alustaviksi selvityksiksi. Näin mää-
riteltynä kiinteistön omistajien osallistuminen selvityksiin olisi turhaa. Mutta 
jos selvityksissä suunnitellaan yksityiskohtaisesti kiinteistöjen tiluksia tai kul-
kuoikeuksia, kyse ei ole teknisistä selvityksistä vaan kiinteistön omistajien 
asemaan vaikuttavista selvityksistä. Periaatteessa jokaiselle kiinteistölle tulee 
olla kulkuoikeus. Näin ollen yksityistieliittymien poistamissuunnitelmia ei voi 
tehdä erillään uusien yksityisteiden sijaintisuunnitelmista. Selvitysten jälkeen 
tehtävä lakisääteinen suunnittelu tai yksityistietoimitus ei auta, mikäli todelli-
set päätökset on tehty ennen suunnitteluvaihetta tai kiinteistötoimitusta. Ti-
lanne huononee entisestään, jos selvityksiin on liitetty kannattavuuslaskelmat, 
joita käytetään perusteena myöhemmin pidettävässä yksityistietoimituksessa.  
 
Kiinteistön omistajille onkin taattava osallistumisoikeus yksityisteiden ja tilus-
ten järjestelyselvityksiin sekä tarveselvityksiin. Tämä merkitsee sitä, että 
maantielain 27 §:ään lisättäisiin selvityksissä noudatettavasta vuorovaikutuk-
sesta uusi momentti. Vastaava lisäys ehdotetaan tehtäväksi ratalain 22 §:ään.  
Selvitysten konfliktinratkaisumenetelmänä voi olla jatkossakin avustettu neu-
vottelu (ei-sovitteluperustainen), kunhan kiinteistön omistaja on neuvottelus-
sa mukana. Hyvin hankalassa konfliktitilanteessa kannattaa käyttää apuna 
intressipohjaista fasilitatiivista sovittelua. Tälle perusteluna on se, että ympä-
ristökonfliktien sovittelun kokeiluhankkeessa (tarkemmin kohta 1.3) katsot-
tiin, että intressipohjainen fasilitatiivinen sovittelu vaikuttaisi olevan käyttö-
kelpoisin suunnitteluvaiheen sovittelumenetelmä. 
 
4.1.2 Yleis-, tie- ja ratasuunnitelma sekä kiinteistövaikutusten arviointi 
 
Väylän suunnittelu- ja lunastuslupavaiheissa esiintyy arvo-, intressi- ja tieto-
konflikteja. Vaiheista löytyy erilaisia arvokonflikteja, jotka liittyvät ihmisten 
asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen ja koettuun elämänlaatuun. Intressi-
konfliktit koskevat pääosin sitä, mihin väylä sijoitetaan ja osin myös yksityis-
teiden järjestelyjä ja korvausasioita. Tietokonflikteja aiheuttavat päätösten 
puutteelliset tai väärät perustelut sekä puutteelliseksi koettu tiedottaminen. 
Tietokonflikteja syntyy myös siitä, ettei tiedetä toteutetaanko hanke vai ei.  
Tämä tilanne syntyy suunnittelun jälkeen, kun hanke ei näytä etenevän.  
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Institutionaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna kiinteistön omistajilla on 
lakisääteinen oikeus osallistua yleis-, maantie- ja ratasuunnitteluun. Kiinteis-
tön omistajan lisäksi yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien laatimisvaiheessa osa-
puolina ovat liikenneviranomainen, muut viranomaiset ja muu asianosainen 
kuten alueen asukas sekä kunta. Väliintulijoina toimivat suunnittelukonsultit. 
Suunnitteluhankkeella saattaa olla myös johtoryhmä, joka sekin toimii väliin-
tulijana ja antaa suuntaviivat suunnittelulle. Jotta oikeus osallistua toteutuisi 
mahdollisimman hyvin, suunnittelussa on tavoitteena käyttää kommunikatii-
visen toiminnan teoriaan perustuvaa suunnittelumenetelmää (kohta 2.6.4: 
Habermas ja Forester). Kun suunnittelussa käytetään tätä menetelmää, ky-
seessä on avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen). Jos tämä tapa ei rat-
kaise konfliktia, ratkaisua voidaan hakea viranomaispäätöksellä tai oikeuden 
tuomiolla. Yleissuunnitelmavaiheen kiinteistövaikutusten arvioinnissa ja vä-
häisen väylähankkeen suunnittelussa kiinteistön omistajalla sen sijaan ei ole 
mitään roolia. 
 
Kiinteistön omistajien kokemukset Leppävirralta osoittivat, että kommunika-
tiivisen toiminnan teoriaan perustuva avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen) tyydytti lähes kaikkia. Tutkimusosassa päädyttiin siihen, 
että suunnittelukeskusteluja voitiin luonnehtia oikeutetuiksi, ymmärrettäviksi, 
totuudenmukaisiksi ja vilpittömiksi. Tämän tutkimuksen muissa osissa tä-
mäntyyppisistä tekijöistä käytetään nimeä hyvät keskustelu- ja neuvottelu-
mahdollisuudet. Menettelyt ja hyvä vuorovaikutus ovat tärkeitä kokemuksiin 
vaikuttavia asioita ja niiden toteutumista tukee hyvin kommunikatiivisen toi-
minnan teorian mukainen suunnittelu. Tämä ei ole vain tässä tutkimuksessa 
ilmennyt asia, sillä esimerkiksi Peltonen ym. (2008)56 ovat päätyneet saman-
tyyppisiin johtopäätöksiin kaavavalituksia tutkiessaan. Leppävirran tapaus-
tutkimus osoittaa lisäksi, että saattaa edelleen löytyä kiinteistön omistajia, 
jotka eivät vaadi hyviä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuksia suunnittelus-
sa vaan haluavat yksipuolista viranomaispäätösmenettelyä.  
 
Kehittämiskohteet 
Tutkimustulokset osoittavat, että kiinteistön omistajalla pitäisi olla todellinen 
osallistumis-, keskustelu- ja neuvotteluoikeus suunnittelun alusta saakka. Ky-
se on nimenomaan osallistumismahdollisuuden tarjoamisesta, ei osallistumis-
pakosta. Jotkut kiinteistön omistajat nimittäin näyttävät yhä toivovan omaan 
asiaansa viranomaisen päätöstä ilman, että he osallistuisivat suunnitteluvai-
heeseen. Maantielain ja ratalain suunnittelua koskevia tiedottamissäännöksiä 
tulisi täsmentää ja yhtenäistää niin, että suunnittelun aloittamisesta, valmiista 
suunnitelmasta ja muistutusmahdollisuudesta tiedotettaisiin samalla tavalla. 
Sama tiedottamistapa koskisi myös kiinteistövaikutusten arviointeja ja vähäi-
sen väylähankkeen suunnittelua, joista molempiin kiinteistön omistajille tulisi 
turvata osallistumisoikeus. Uusi minimitiedottamistapa voisi olla henkilökoh-
taisen kirjeen lähettäminen. Vuorovaikutustapa tulisi olla sellainen, että se 
turvaisi kaikille kiinteistön omistajille mahdollisuuden saada tietoa, keskustel-
la ja neuvotella yhtäaikaisesti (yhtäaikainen kommunikointimahdollisuus). 
Edellä esitetty merkitsee sitä, että maantielain 27 §:ää ja ratalain 22 §:ää täy-
dennetään. Lisäksi Maanmittauslaitoksen ja väyläviranomaisten yhteistyön 

                                                   
56 Peltonen, Tuomisaari & Kanninen selvittivät vuonna 2008 kaikkia kaavavalitusko-
kemuksiin liittyviä seikkoja, ei ainoastaan juridisiin riitoihin liittyviä seikkoja. Yleisellä 
tasolla näyttää siltä, että kokemuksellinen näkökulma sopii hyvin yhteen vuorovaiku-
tusta koskevan kommunikatiivisen suunnittelutavan kanssa. Tutkijat toteavat, että 
koetun oikeudenmukaisuuden vaatimus korostaa käytännön menettelytapojen tärke-
yttä kaavoituksessa. Vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja suunnittelun vaihtoehdotto-
muus nousevat keskeisiksi tekijöiksi. (Peltonen, Tuomisaari & Kanninen 2008, s. 12–
14, 29–32.) 



54 
 
tulisi olla lakisääteistä. Tästä tulisi lisätä yksilöity maininta maantielain 27 
§:ään sekä ratalain 22 §:ään. 
 
Tämän tutkimuksen mukaan kommunikatiiviseen toiminnan teoriaan perus-
tuva vuorovaikutteinen suunnittelu (ei-sovitteluperustainen avustettu neuvot-
telu) on hyvä arvokonfliktien hallinnassa ja auttaa tietokonfliktien ratkaisussa. 
Intressikonfliktien ratkaisuun menetelmällä ei välttämättä saada ratkaisua, 
mutta se saattaa kuitenkin mahdollistaa sen, ettei intressikonflikti kärjisty. 
Hankalissa konfliktitilanteissa tulisi käyttää intressipohjaista fasilitatiivista 
sovittelua ja erillisneuvotteluja. Sovittelua tarvitaan, koska kaupunkisuunnit-
telun puolelta on esitetty tutkimustuloksia, joiden mukaan vuorovaikutteinen 
suunnittelu ei anna ihmisille aina kokemusta todellisten vuorovaikutusmah-
dollisuuksien olemassaolosta57. Tämä saattaa aiheuttaa hankalan konfliktin, 
jonka ratkaisemiseksi tarvitaan sovittelumenettelyä. Suunnittelun lopussa 
tapahtuva viranomaispäätösmenettely auttaa joidenkin kiinteistön omistajien 
osalta konfliktinratkaisussa ja - hallinnassa. Tietokonfliktien ehkäisemiseksi 
tarvitaan säännöllistä ja totuudenmukaista tiedottamista, myös silloin kun 
hanke näyttää pysähtyneen. Kaiken kaikkiaan suunnitteluvaiheessa tulee käyt-
tää erilaisia konfliktinratkaisumenetelmiä. 
 
 
4.1.3 Maanhankinnasta ja korvaamisesta sopiminen 
 
Maanhankintaan ja korvaamiseen liittyvät konfliktit voivat periaatteessa olla 
tieto-, intressi- tai arvokonflikteja. Maanhankintaa ja korvaamista koskeva 
intressikonflikti voidaan joissain tapauksissa ratkaista sopimalla. 
 
Kun sovitaan maanhankinnasta ja korvaamisesta, instituutiona käytetään 
yleensä ei-sovitteluperustaista avustamatonta neuvottelua, jolloin väylähank-
keesta vastaava viranomainen ja kiinteistön omistaja sopivat asian keskenään. 
Joskus väyläviranomainen käyttää neuvotteluissa apuna maanhankintakon-
sulttia, jolloin kyseessä on avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen). Mu-
kana voi olla myös arviointikonsultti. 
 
Sopimusmenettelyssä kiinteistön omistajien kokemuksiin vaikuttavat myön-
teisesti sopimisen sosiaalinen prosessi, johon liittyy kolme osatekijää: luotta-
muksellisuus, hyvä vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus sekä oma aloi-
temahdollisuus. Luottamuksellisuus tarkoittaa luottamuksellisia välejä, reilua 
keskusteluhenkeä sekä keskittymistä tosiasioihin. Hyvä vuorovaikutus- ja 
osallistumismahdollisuus ei merkitse ainoastaan osallistumisoikeutta vaan 
myös todellista mahdollisuutta keskusteluihin ja neuvotteluihin (yhteistoi-
minnallinen toimintatapa). Kun maanhankinnasta ja korvauksista sovitaan, 
kiinteistön omistajien aloitemahdollisuuksien tulee olla hyvät. Kiinteistön 
omistajat, jotka tekivät itse aloitteen sopimusmenettelyyn, olivat tyytyväisem-
piä kuin muut sopumenettelyssä mukana olleet. Sen sijaan painostuksen ko-
kemus ja riitely vähentävät kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä. Väylän ra-
kentamiseen liittyviä huonosti hoidettuja purku-, rakentamis- ja korjaustöitä 
kritisoidaan paljon myös sopimisen yhteydessä. Tutkimustulokset koskevat 
sopimistilanteita, joissa kaikki asiat on sovittu. Sen sijaan ne eivät koske tilan-
teita, joissa on sovittu yksikköhinta tai alueen haltuunotto, mutta korvaukset 
on jätetty määrättäviksi toimitusmenettelyssä. 

                                                   
57 Leino (2006) tutki kansalaisosallistumista Vuoreksen kaupunginosan suunnittelus-
sa. Kyseessä oli epätavallisen hankala suunnitteluhanke. Tulokset osoittavat, että 
maankäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa monia osallistumisen muotoja, jotka täyt-
tävät lainsäädännön vaatimukset. Käytännön suunnittelussa ei sen sijaan ole juuri-
kaan todellisen kansalaisosallistumisen mahdollisuuksia, koska suunnittelijat eivät ole 
erityisen kiinnostuneita ihmisten mielipiteistä. (s. 143–146.) 



55 
 
 
Kehittämiskohteet 
Sopimismenettelyn ensimmäinen kehittämiskohde löytyy siitä, että väylävi-
ranomainen valikoi kiinteistön omistajat, joiden kanssa se aloittaa neuvottelut. 
Kiinteistön omistajien yhdenvertaisuus eli kaikkien osallistumisoikeus sopi-
musmenettelyyn ei tällöin toteudu. Toinen kehittämiskohde liittyy siihen, ettei 
sopimusmenettely poikkea periaatteiltaan siitä, että korvaukset määrättäisiin 
viranomaispäätöksellä. Kun katsotaan käytännön toimintaa, sopimuksen sisäl-
lön laajentaminen rahasta muihin korvaustapoihin olisi nimenomaan se tekijä, 
joka toisi lisäarvoa sopimiselle verrattuna maantie- tai ratatoimitukseen. Kol-
mas epäkohta on se, että sopimus saattaa koskea vain maapohjakorvauksen 
yksikköhintaa tai ainesottomaan kuutiohintaa. Tällöin euromääräinen korvaus 
paljastuu kiinteistön omistajalle vasta toimituksessa, kun mittaustulos ja lo-
pulliset korvaukset esitellään. Lopputulos tulee yllätyksenä kiinteistön omista-
jalle, mikä saattaa aiheuttaa konfliktin.  
 
Avustamaton ja avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen) ja niissä käytet-
ty yhteistoiminnallinen toimintatapa ovat hyviä ennaltaehkäiseviä konflikti-
ratkaisumenetelmiä sopimisessa. Väyläviranomaisen tulee kuitenkin antaa 
kiinteistön omistajalle todelliset mahdollisuudet saada asiaansa neuvottelu-
ratkaisu ilman sopimiseen painostamista. Sopimisessa käytettäviä konfliktin-
ratkaisumenetelmiä on siis kehitettävä. Lisäksi olemassa oleva tapa tehdä osit-
taisia maanhankinta- ja korvaussopimuksia ei ole tyydyttävä, joten sitä ei tulisi 
käyttää. 
 
 
4.1.4 Maantie- ja ratatoimitukset sekä hankeuusjako  
 
Kiinteistötoimituksessa esiintyvät intressikonfliktit liittyvät keskeisesti tilan-
teisiin ja menettelyihin, joiden tuloksena määrätään korvaukset. Tämän ohella 
tulee usein esille intressi- ja arvokonflikteja, jotka koskevat suunnitteluvaiheen 
tehtäviä. Lisäksi kiinteistön omistajat vaativat, että väylän rakentamisessa 
purku-, korjaus- ja rakennustyöt tehdään hyvin.  
 
Maantie- ja ratatoimituksessa osapuolina ovat liikenneviranomainen, kiinteis-
tön omistaja ja mahdollisesti muu asianosainen. Väliintulijana toimii lunas-
tustoimikunta. Toimituksessa on mahdollista käyttää myös asiantuntijoita, 
jotka toimivat väliintulijan roolissa. Kiinteistötoimitus, kuten maantie- ja rata-
toimitus, on institutionaalisena konfliktinratkaisumenetelmänä viranomais-
päätös. Tilus- tai yksityistiejärjestelyjen osalta se näyttää olevan avustettu 
neuvottelu (ei-sovitteluperustainen), koska osapuolet voivat pitkälti sopia 
näistä järjestelyistä. Jos konflikti jää kiinteistötoimituksessa ratkaisematta, 
sen ratkaisua voidaan yrittää maaoikeuden ja edelleen korkeimman oikeuden 
tuomiolla.  
 
Kolmen tutkitun kiinteistötoimituksen tyytyväisyyden osatekijät on koottu 
TAULUKKOON 6 58. Siinä tulokset on eriteltyinä niin, että nähdään mitkä osa-
tekijät vaikuttivat kiinteistön omistajien kokemuksiin menettelyistä ja mitkä 
kokemuksiin lopputuloksesta.  
 

                                                   
58 Kun selvitettiin kiinteistön omistajien kokemuksia kiinteistötoimituksista, empiiri-
sinä kohteina olivat Mäntsälän ja Lempäälän (liite 8) rautatiehankkeet sekä Pajunevan 
maantiehanke. Mäntsälän ja Lempäälän ratahankkeissa selvitettiin tyytyväisyyttä me-
nettelyihin ja lopputulokseen. Seinäjoella tutkimuskohteena olivat vain kokemukset 
menettelystä. Lempäälän tutkimus toimi Mäntsälän tutkimuksen esitutkimuksena. 
Sen tutkimustuloksia ei julkaistu Mäntsälän tapausta kuvaavassa artikkelissa, koska 
artikkelista olisi tullut liian laaja.  
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Kaikissa kolmessa tapauksessa tyytyväisyyteen sekä menettelyiden että loppu-
tuloksen osalta vaikuttaa myönteisesti keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuk-
sien olemassaolo. Lisäksi toiminnan tulee perustua luottamuksellisuuteen, 
jolloin kiinteistön omistajilla on mahdollisuus toimituskokousten ohella kah-
denkeskisiin keskusteluihin – ratatoimituksessa haltuunoton inventoinnissa ja 
uusjaossa jakosuunnittelussa. Väylän rakentamiseen liittyvien töiden huono 
toteutus aiheuttaa tyytymättömyyttä kaikissa tutkituissa tapauksissa. Kyse on 
kiinteistön omistajan kiinteistöön liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi raken-
nusten korjaus- ja purkutöistä.  
 
 
TAULUKKO 6. Kokemuksen osatekijät Lempäälän ja Mäntsälän rautatiehankkeis-
sa sekä Pajunevan maantiehankkeessa 
 

Päätekijä, osatekijä/tapaus Lunastustoimi-
tus: Lempäälä 

Lunastustoimitus:  
Mäntsälä 

Hanke-
uusjako:  
Seinäjoki 

Menet-
telyt 

Loppu-
tulos        

Menette-
lyt 

Loppu-
tulos         

Menet-
telyt 

Vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus   
Tiedonsaantimahdollisuus x x   
Aloitemahdollisuus     x   
Keskustelumahdollisuus x x  x                 x x 
Neuvottelumahdollisuus x x  x                 x x 
Viranomaisen luotettavuus x x      
Viranomaisen eettisyys; lu-
nastustoimikun-
ta/toimitusmiehet 

x x  x                   

Ratahallintokeskuksen toi-
minnan eettisyys  

x x   

Viranomaisen puolueettomuus  x x  x                   
Lopputulos/korvaukset     
 Virheettömyys      x x                  x  
Odotustenmukaisuus    x                  x  
Luottamuksellisuus tärkeää x x x                  x x 
Valittaminen toimituksesta   x   
Hankkeen muut toiminnot      
Kiinteistöä koskevat korjaus- 
ja rakennustyöt hoidettava ja 
aikataulussa  

x   x  x                x x 

Asuinympäristön rakennustyöt 
hoidettava hyvin 

x   x   

Suunnitelman laatu x   x x  
Suunnittelumenettelyn laatu x   x x                 x  

x = vaikuttava osatekijä 
 
 
Jotkut tutkituista tekijöistä vaikuttivat yhdessä tai kahdessa tutkituista kol-
mesta kiinteistötoimituksesta. Kyselyt toteutettiin alle vuoden kuluessa kunkin 
toimituksen lopettamisesta, jolloin kyselyjen ajoitus ei voi olla syy eroavuuk-
siin. Kaikissa tapauksissa käytettiin samaa kiinteistötoimitusmenettelyä, jos-
kin Pajunevalla kiinteistön omistajat saivat korvaukset maana rahan sijaan. 
Tässä tilusjärjestelytoimituksessa heillä oli yksilöllinen keskustelumahdolli-
suus, kun taas muissa toimituksissa sitä ei ollut. Lisäksi Lempäälän hanke si-
jaitsi asemakaava-alueella, kun taas Mäntsälän ja Pajunevan hankkeet olivat 
pääosin haja-asutusalueilla. Seuraavassa esitettävän tilannekohtaisten tekijöi-
den analyysin tulokset ovat suuntaa-antavia. Eri tapauksia koskeviin tutki-
musosiin oli osin vähän vastaajia, jolloin yksittäisissä tapauksissa havaitut 
asiat eivät välttämättä päde muissa vastaavissakaan tapauksissa.  
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Tutkimus antaa viitteitä siitä, että suunnitteluaikainen politikointi, riitely ja 
huono tiedonsaanti johtavat siihen, että kiinteistön omistajat kokevat tiedon-
saannin eli esimerkiksi päätösten perustelujen puuttuvan – vielä toimitusta 
tehtäessäkin. Lunastustoimikuntaan ja väyläviranomaisiin ei myöskään luote-
ta. Tätä tulkintaa tukee se, että kiinteistön omistajat pitävät väylähanketta ko-
konaisuutena, jolloin he katsovat tiedonsaantia ja luottamusta viranomaisiin 
koko hankkeen näkökulmasta, ei yksittäisen tehtävän – kuten kiinteistötoimi-
tuksen – näkökulmasta. Vaikuttaa myös siltä, että tapauksissa, joissa on kyse 
asuinrakennusalueelle rakennettavasta väylästä, melun koetaan lisääntyvän 
laajalla alueella uuden väylän ympäristössä. Näissä tapauksissa onkin vaikeaa 
määritellä sitä, kenelle lähetetään kutsu toimituskokoukseen. Jotkut kokevat 
tällöin tiedonsaannin olleen heikkoa, kun eivät ole saaneet henkilökohtaista 
kutsua kokouksiin.  
 
Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että tilannekohtaisia eroja tyytyväisyyteen syn-
tyisi hankeuusjaon ja lunastustoimituksen toimintatapaerosta. Kyse on tyyty-
väisyydestä toimitusmiesten/lunastustoimikunnan eettiseen toimintaan. 
Hankeuusjaossa kiinteistön omistajat voivat olla aktiivisesti mukana, kun pää-
tetään uusien tilusten sijainnista, jolloin toimitusmiesten toiminta nähdään 
eettiseksi ja puolueettomaksi. Sen sijaan kun lunastustoimikunta päättää yk-
sipuolisesti korvauksista ratatoimituksessa, kiinteistön omistaja saattaa her-
kästi asettaa lunastustoimikunnan eettisyyden ja puolueettomuuden kyseen-
alaiseksi. Tällöin epäillään herkästi myös korvausten virheettömyyttä. 
 
Näyttää siltä, että detaljikaava-alueen ratatoimituksissa ei ole juurikaan asioi-
ta, joista kiinteistön omistaja voisi tehdä toteuttamiskelpoisen aloitteen59. Ha-
ja-asutusalueen toimituksissa tällaisia aloitteita voi tehdä esimerkiksi yksityis-
teiden sijainnista. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että haja-asutusalueella teh-
tävissä ratatoimituksissa oma aloitemahdollisuus vaikuttaa tyytyväisyyteen. 
 
Tutkimus viittaa myös siihen, että kun väylähanke koskee omaa asuinympä-
ristöä, väylän rakennustöille asetetaan kovat vaatimukset. Omaa asuinkiin-
teistöä koskevat korjaus- ja rakennustyöt on hoidettava hyvin ja aikataulussa, 
minkä lisäksi myös omaan asuinympäristöön vaikuttavat väylien rakennustyöt 
on toteutettava suunnitelman mukaisesti ja laadukkaasti.  

 
Tärkeää on tietää myös se, millä tekijöillä ei ole vaikutusta tyytyväisyyteen. 
Tutkimuksen mukaan siihen ei vaikuta se, saako kiinteistön omistaja pääasial-
lisen toimeentulonsa lunastettavasta omaisuudesta vai ei. Aiemmat hyvät ko-
kemukset kiinteistötoimituksista eivät selitä tyytyväisyyskokemusta. Samat 
tutkimustulokset saatiin, kun tutkittiin maanhankintaa ja muuta korvaamista 
koskevaa sopimustoimintaa (kohta 3.5). 

Tutkimuksen missään osassa ei ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, 
että korvauksista olisi sovittu toimituksen yhteydessä tai sopimusmahdolli-
suus edes olisi ollut esillä toimituksessa. Käytössä oli ollut korvausvaatimuk-
siin, vastineisiin ja viranomaispäätöksiin perustuva toimintatapa. Sen sijaan 
yksityistiejärjestelyissä saatettiin käyttää sopimismahdollisuutta. 

Kehittämiskohteet 
Toimitusmenettelyn heikko kohta on se, ettei viranomaispäätösmenettelyllä 
aina pystytä ratkaisemaan todellista konfliktia. Menettely ja käsiteltävät asiat 
on tiukasti säädelty lainsäädännöllä ja ohjeilla. Toimitusmenettely rajaa kiin-
teistön omistajan vaikutusmahdollisuudet vain vähäpätöisiin menettelyllisiin 
asioihin. Samantyyppiseen johtopäätökseen ovat aiemmin päätyneet sekä Hy-

                                                   
59 Tulkintaa tukee kaavavalituskokemuksia selvittänyt tutkimus. Siinä tutkijat totea-
vat, että suunnittelun hyväksyttävyyttä heikensi kokemus suunnittelun vaihtoehdot-
tomuudesta. (Peltonen, Tuomisaari & Kanninen 2008, s. 25–26.)  
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vönen60 että Ahllund61. Ahllund tosin näkee yleiset vaikutusmahdollisuudet 
tilusjärjestelyissä paremmiksi kuin Hyvönen kiinteistöjen jakotoimituksissa.  
 
Minimissään kiinteistötoimituksissa ratkaistaan siis vain oikeusriitoja koske-
vat konfliktit – aina ei niitäkään. Osin kyse on lainsäädännön ja ohjeistuksen 
yksityiskohtaisuudesta, mutta osin kyse on siitä, miten kontradiktorista peri-
aatetta sovelletaan kokouksissa. Niissä tapauksissa joissa kontradiktorisen 
periaatteen käyttö kiinteistötoimituksissa painottaa kirjallista vuorovaikutus-
ta, kokouksessa tapahtuva suullinen kuuleminen on helposti pelkkä muodolli-
suus. Näin sovellettuna kontradiktorinen oikeusperiaate jää suppeaksi verrat-
tuna hyvän hallinnon tavoitteisiin ja perusoikeuksiin. Samantyyppiseen johto-
päätökseen on päätynyt myös Ervo. Hän on argumentoinut rikosprosessia 
koskeneessa tutkimuksessaan, että kontradiktorisen oikeusperiaatteen sovel-
tamista olisi muutettava. Sen tulisi taata perus- ja ihmisoikeusajattelun mu-
kainen todellinen osallistumisoikeus62.  
 
Jotta kiinteistön omistajat olisivat tyytyväisiä haltuunottoon, konfliktiratkai-
sumenetelmän tulisi olla avustamaton neuvottelu, avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperusteinen) tai sovinnon edistäminen, ei yksipuolinen viranomais-
päätösmenettely. Käytännön menettelynä tämä merkitsisi asianosaisten yhtä-
aikaista kommunikointimahdollisuutta, josta esimerkiksi voidaan ottaa norja-
lainen menettely. Silloin kun toimintatapaan kuuluu Norjassa maastokatsel-
muksia, niiden yhteydessä sovitellaan siten, että kiinteistön omistajat ja muut 
asianosaiset ovat yhtä aikaa läsnä. Väylähankkeeseen sovellettuna tämä mer-
kitsisi sitä, että haltuunotossa käytettäisiin sovinnon edistämistä tai tarvittaes-
sa sovittelua. Sovinnon edistäjänä toimisi lunastustoimikunta/toimitusmiehet. 
Sovittelijana voisi toimia muu kuin lunastustoimikunta, ja sovittelumenetelmä 
voisi olla intresseihin pohjautuva fasilitatiivinen sovittelu. 
 
Tämä tutkimus osoittaa myös, että kiinteistötoimitusten konfliktinratkaisussa 
yhdentekevä on lunastuspäätöskokous. Koska luottamus viranomaiseen syntyy 
kiinteistötoimituksen alussa, sitä ei voida saavuttaa niin, että toimituksen lo-
pussa esitellään lunastuspäätös ja valitusmahdollisuudet yhteistilaisuudessa. 
Päätös voi aivan yhtä hyvin olla kansliapäätös ja asiakirjat voidaan sen jälkeen 
postittaa kiinteistön omistajille. Tämä merkitsee sitä, että lunastuslain 50 §:ää 
tulee muuttaa niin, että lunastuspäätöstä ja valitusosoituksen antamista ei 
tarvitse aina tehdä toimituskokouksessa, vaan kokousmenettelyn tarpeellisuus 
jää toimitusinsinöörin harkintaan. Myös kiinteistönmuodostamislain 3 §:ää 
jouduttaneen muuttamaan tässä yhteydessä.  
 
Kiinteistön omistajan tyytyväisyyttä voisi parantaa sillä, että kiinteistötoimi-
tuksissa olisi erilaisia menetysten korvausvaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on 
tehdä hankeuusjako, jossa korvaukset annetaan kiinteistön omistajille vasti-
                                                   
60 Hyvönen tutki asianosaisen asemaa jakotoimituksissa. Maanomistaja pystyi vaikut-
tamaan toimitusmenettelyssä vain vähämerkityksellisiin asioihin. Sopiminen oli eri-
tyisen vaikeaa asianosaismäärältään suurissa toimituksissa. Tämä korosti viranomai-
sen päätösvaltaa (Hyvönen 1970, s. 49–69, 123–125.)  
61 Ahllund analysoi maanomistajien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia tilusjärjeste-
lyissä. Kiinteistötoimitusinstituutio rajoitti maanomistajien vaikuttamismahdollisuuk-
sia, mutta eräissä tilusjärjestelyn vaiheissa vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät. 
Minimissään ne ovat kuulemisen tasolla. (Ahllund 2004, Tiivistelmä, 167–169.)  
62 Perinteisesti kontradiktorisuudella on tarkoitettu toiselle osapuolelle varattavaa 
mahdollisuutta tulla kuulluksi vastapuolen esittämien vaatimusten, väitteiden ja todis-
teiden johdosta. Ervon mukaan kontradiktorisen periaatteen perustaksi tulee ottaa 
perus- ja ihmisoikeudet, jolloin se on osa asianosaisen prosessiin osallistumisoikeutta. 
Tällöin kontradiktorisuuden osatekijöitä ovat pääsy tuomioistuimeen, tasa-arvoisuus, 
suullisuus ja välittömyys. Lisäksi osapuolille on taattava todellinen osallistumismah-
dollisuus ja päätökset on perusteltava hyvin. (Ervo 2005, s. 57–60, 425–430.)  
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kemaana. Maa-alueet voidaan antaa kiinteistön omistajille hankeuusjaossa 
joko sopimukseen perustuen tai viranomaispäätöksellä. Hyvä hankeuusjako 
vaatii tällöin sitä, että väyläviranomainen huolehtii vastikemaan saatavuudes-
ta. Kun vastikemaita on saatavilla hyvissä ajoin, ei itse sopimusten teko hidas-
ta hankeuusjakoa. Johtopäätös saa tukea Ahllundin63 tutkimustuloksesta. 
Hankeuusjako on monelta osin konfliktiratkaisumenetelmänä samantyyppi-
nen kuin avustettu neuvottelu (ei-sovitteluperustainen). Siinä käytetään so-
vinnon edistämistä, silloin kun toimitusmiehet toimivat avustajana kiinteistön 
omistajien välisissä ristiriidoissa. Kiinteistön omistajat pitävät neuvotteluja ja 
sovinnon edistämistä hyvinä konfliktinratkaisumenetelminä. Näin ollen niiden 
käyttöä tulisi lisätä. 
 
4.1.5 Rakentaminen 
 
Aiemmat rakennusalan tutkimukset (kohta 1.3: Pekkanen ja Keinänen) osoit-
tavat, että rakentamisessa saattaa herkästi ilmetä konflikteja eri osapuolten 
välillä. Konfliktit syntyvät ihmisten välisistä ristiriidoista ja huonosta kommu-
nikaatiosta. Niitä aiheuttavat asioiden epäselvyys ja monimutkaisuus. Kysees-
sä näyttää olevan tietokonfliktit. 
 
Väylän rakentamisen osapuolia ovat liikenneviranomainen, rakennuttaja ja 
urakoitsijat. Aiemmat rakennusalan instituutioita selvittäneet tutkimukset 
(kohta 1.3: Pekkanen ja Keinänen) osoittavat, että suunnittelu- ja rakennus-
työtä hoitaa käytännössä hyvin laaja toimijaverkosto.  Tällöin osapuolten vas-
tuut ja valtuudet ovat usein epäselviä.  Kun vastuut ja valtuudet ovat verkos-
tomaisessa rakentamishankkeessa epäselvät, ei kiinteistön omistajalla ole sel-
vää kuvaa keneen tulisi ottaa yhteyttä missäkin asiassa. 
 
Tämä tutkimus osoittaa, että rakennustöiden huono toteutus aiheuttaa tyyty-
mättömyyttä kaikissa tapauksissa, joissa selvitettiin kiinteistön omistajien 
kokemuksia kiinteistötoimituksen tekovaiheessa sekä siinä vaiheessa, kun 
sovittiin maanhankinnasta ja muusta korvaamisesta. Rakentamisen vastuut ja 
valtuudet ovat usein epäselviä. Tyytymättömyys koskee sekä oman kiinteistön 
purku- ja korjaustöitä että myös väylän rakentamista omaan elinympäristöön.  
 
Kehittämiskohteet 
Tässä saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiempien tutkimusten tulok-
set. Rakentamisvaiheen eri tehtävissä on tärkeää hyvin toimiva viranomaisyh-
teistyö, mutta myös kiinteistön omistajien, väyläviranomaisen ja urakoitsijoi-
den välinen sujuva kanssakäyminen. Osapuolten vastuiden ja valtuuksien tu-
lee olla selkeitä.  
 
Kun on kyse kiinteistön omistajan ja rakentajan/urakoitsijan välisistä konflik-
teista, hyvä konfliktinratkaisutapa on neuvottelu, tarvittaessa avustettu neu-
vottelu (ei-sovitteluperustainen). Hankalissa konfliktitilanteissa olisi hyvä 
käyttää fasilitatiivista sovittelua, jossa toimisi hankkeen ulkopuolinen sovitte-
lija.  
  

                                                   
63 Ahllundin tutkimus osoittaa, että parhaimmillaan tilusjärjestelyissä sopimisesta ei 
aiheudu viivytyksiä, vaikka sopimusten vuoksi jouduttaisiin tekemään lukuisia muu-
toksia toimituksen aikana (Ahllund 2004, s. 239).  
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4.2 Yleiset johtopäätökset 
 
 
4.2.1 Konfliktit ja konfliktinratkaisumenetelmät 
 
Kiinteistötekninen konflikti määriteltiin tutkimuksessa siten, että siinä on 
kyse väylähankkeessa toimivien viranomaisten ja kiinteistön omistajan tavoit-
teiden ristiriidasta (kohta 2.3). Määritelmään kuuluu se, että kiinteistön omis-
taja tiedostaa tavoitteidensa ristiriidan ja sen aiheuttaman tyytymättömyyden, 
mutta väylähankkeessa toimiva viranomainen ei aina tiedä tyytymättömyydes-
tä.  Tutkimuksessa selvitettiin täten kiinteistöteknisiä konflikteja laajemmin-
kin kuin pelkkinä oikeudellisina riitoina. Jotta pystyttiin analysoimaan kon-
fliktien ratkaisu- ja hallintamenetelmien hyvyyttä, konflikteja tarkasteltiin 
kiinteistön omistajien erilaisista tavoitteista lähtien, jolloin ne jaettiin arvo-, 
intressi- ja tietokonflikteihin.   
 
Tutkimuksen mukaan sekä väylähankeen suunnittelusta että kiinteistötoimi-
tuksista löytyi arvo-, intressi- ja tietokonflikteja. Arvokonfliktien taustalta löy-
tyvät kiinteistön omistajien tavoitteet siitä, että heidän elinympäristöään ei 
saisi muuttaa. Intressikonfliktit puolestaan syntyvät siitä, että kiinteistön 
omistajien tavoitteena on säilyttää omaisuutensa arvo ja kiinteistönsä käytet-
tävyys. He näkevät, että väylähanke on uhkaamassa näitä tavoitteita. Tieto-
konflikteja synnyttää se, että kiinteistön omistajien tavoitteena on saada riittä-
västi, selkeää ja oikeaa tietoa koko väylähankkeen ajan. Kiinteistön omistajat 
huomaavat kuitenkin, että tieto saattaa olla epäselvää, puutteellista ja jopa 
vääristynyttä.  
 
Eriluonteiset konfliktit tulee ratkaista eri konfliktinratkaisumenetelmillä. Väy-
lähankkeessa käytössä ovat avustamaton neuvottelu, avustettu neuvottelu (ei-
sovitteluperustainen), viranomaispäätösmenettely ja oikeuden tuomio valituk-
sen johdosta. Lisäksi väylän suunnittelussa suunnittelukonsultti edistää toi-
minnallaan sovinnon syntymistä. Samoin tekee lunastustoimikun-
ta/toimitusmiehet kiinteistötoimituksissa kun on kyse esimerkiksi yksityistie-
asioista.  
 
Silloin kun lainsäädäntö sääntelee tarkoin menettelyn ja käsiteltävät asiat, 
todellisen konfliktin ratkaisu saattaa estyä, koska tapauskohtaisen harkinnan 
mahdollisuus jää pieneksi. Tarkimmin lainsäädäntö määrää menettelytavat 
kiinteistötoimituksessa. Väylien selvitys- ja suunnitteluvaiheiden säätely on 
väljää suunnittelutyössä, joskin suunnittelu päättyy aina viranomaispäätök-
seen. Väylien suunnittelu on kuitenkin hallintoa ja sitä säätelevät hallintolain 
säädökset, kuten hyvän hallinnon perusteet ja menettelysäännökset. Vähiten 
sääntelyä liittyy sopimusmenettelyyn. Sopimiseen voi kuitenkin liittyä se vaa-
ra, että kiinteistön omistaja tekee tietämättään huonon sopimuksen.  
 
Lewickin ja Littererin toimintatapavaihtoehtojen pohjalta (kohta 2.6.6) kon-
flikteja tarkasteltaessa, voidaan todeta, että maanhankinnan ja korvaamisen 
sopimusneuvotteluissa voi olla käytössä mikä tahansa viidestä konfliktinrat-
kaisumenetelmästä: vetäytyminen, mukautuminen, kilpailu, kompromissi tai 
yhteistoiminnallinen neuvottelu. Lewickin ja Littererin malli on tarkoitettu 
neuvottelujen analysointiin, joten sen sopivuus hallintotoimintaan on huono. 
Siinä ei neuvotella päätöksentekovaiheessa, eikä yhteistoiminnallista tapaa tai 
kompromissia voida silloin käyttää. Kiinteistötoimituksen kuluessa sen sijaan 
osapuolille on annettava mahdollisuus sopia asia64 eräissä tapauksissa, jolloin 
                                                   
64 Kiinteistönmuodostamisasetus 1189/1996, 41 §. 
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sopijaosapuolten on mahdollista käyttää mukautumista, kilpailua, kompro-
missia tai yhteistoiminnallista neuvottelua. Väylän suunnittelussa voidaan 
käyttää samoja konfliktinratkaisumenetelmiä kuin, jos asia sovitaan kiinteistö-
toimituksen yhteydessä. Kiinteistön omistaja ei kuitenkaan voi vetäytyä koko-
naan pois väylän suunnittelusta tai kiinteistötoimituksesta, koska ne etenevät 
hänestä huolimatta. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistön omistajalla oli jotain hankkeen teh-
tävää tutkittaessa toiseen vaiheeseen ja tehtävään liittyviä konflikteja. Tämä 
merkitsee sitä, että kiinteistön omistajat pitävät väylähanketta yhtenä koko-
naisuutena. Tällöin myös konfliktit muodostavat heidän mielessään kokonais-
konfliktin, joka pahimmillaan jatkuu koko väylähankkeen ajan. Kun kiinteis-
tön omistajan tavoitteisiin tai kritiikkiin jätetään vastaamatta jossain hank-
keen tehtävässä, tämä saattaa aiheuttaa konfliktin tai kärjistää olemassa ole-
vaa konfliktia milloin tahansa hankkeen aikana. Tilanne ei ole tyydyttävä. 
 
4.2.2 Väylähankkeen ulkopuoliset instituutiot 
 
Väylähankkeen intressikonfliktien ratkaisussa saattaa olla merkitystä sillä, että 
on olemassa erilaisia lopputulosvaihtoehtoja. Se merkitsee tässä sitä, että kor-
vauksen voi saada vaihtoehtoisesti rahan sijaan maana. Jotta tämä olisi mah-
dollista, vastikemaita on oltava saatavilla hyvissä ajoin ennen suunnittelun 
aloittamista ja viimeistään ennen kiinteistötoimitusta. Näin sen vuoksi, että 
sopimusneuvotteluille jäisi riittävästi aikaa ennen toteutuksen alkua. Parasta 
olisi, jos maata olisi jo ennen väylähanketta saatavilla ja sitä olisi hankittu eri 
aikoina käyttäen strategista maanhankintaa. 
 
Strateginen maanhankinta on jatkuvaa toimintaa, jota tulisi tehdä yleisesti 
erilaisten väylähankkeiden ja muiden maankäyttöhankkeiden tarpeisiin. Sitä 
ei ole kuitenkaan organisoitu yhtenäisesti, mutta esimerkiksi Pohjanmaalla 
tehdään tällaista maanhankintaa. Tutkimuksessa ei löytynyt lainsäädäntöä tai 
esimerkiksi Liikenneviraston ohjeistusta, joka kieltäisi väyläviranomaisilta 
väyläalueen ulkopuolisen väliaikaisen maanomistuksen, jolla edistetään väylä-
hankkeen kiinteistöteknistä toteutusta. Sen sijaan väyläviranomaisen tehtäviin 
ei kuulu omistaa pysyvästi muita alueita kuin mitä se tarvitsee väyliä varten. 
Mahdollisuus strategiseen maanhankintaan on siis olemassa, kunhan vain 
maanhankinnan organisointi eli maapankkitoiminta toimisi koko maassa. 
Heinosen maapankkitoiminnan käyttömahdollisuutta selvittäneen tutkimuk-
sen tulokset pätevät siis edelleen 65.  
 
Väylähankkeen ulkopuolisia instituutioita on tarkasteltava myös edellä esitet-
tyä yleisemmällä tasolla. Perus- ja ihmisoikeudet ovat saaneet keskeisen ase-
man 2000-luvulla väylähankkeen yhteiskunnallisessa ympäristössä. Tällä on 
ollut vaikutuksensa omaisuudensuojan käsitteeseen. Omaisuudensuojajärjes-
telmä merkitsee yhä sitä, että omistajien oikeusasemaa suojataan ja menetys-
ten korvaamisesta pidetään huolta, mutta yhtä tärkeäksi on noussut yhdenver-
taisen kohtelun ja oikeusturvan takaaminen. (Länsineva 2002, s. 53–55.) Tä-
mä tarkoittaa sitä, että täydenkorvauksen periaatteen toteuttaminen ei ole 
ainoa tärkeä asia vaan toimintatapoihin liittyvät seikat ovat ainakin yhtä tär-
keitä.  
 
                                                   
65 Heinonen on selvittänyt saksalaistyyppisen tilusjärjestelyinstituution käyttömahdol-
lisuuksia Suomessa maankäyttöhankkeissa, kuten väylähankkeissa. Kyse on siitä, että 
rahakorvauksen sijaan kiinteistön omistajat saisivat korvauksena maata. Tulokset 
osoittavat, että on olemassa riittävästi lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia käyttää 
tilusjärjestelyjä maankäyttöhankkeissa, kunhan vaihtomaanhankintaa koskeva organi-
sointi eli maapankkitoiminta on kunnossa. (Heinonen 2005, Tiivistelmä, s. 48–49.)  
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Toinen kehityslinja perusoikeusajattelun rinnalla on ollut oikeuden privatisoi-
tuminen ja yksityistäminen. Privatisoitumisen voidaan nähdä olevan vastak-
kainen ilmiö perusoikeuksien merkityksen kasvulle. Kiinteistön omistajan 
näkökulmasta tarkasteltuna oikeudellisten ja hallinnollisten instituutioiden 
ulkopuolella tapahtuva toiminta voi kuitenkin edistää perusoikeuksien toteu-
tumista, siis estää konfliktien syntymistä. Kiinteistön omistaja saa ”oikeutta” 
eli esimerkiksi oikeuden sopimusmenettelyyn. Ervasti on esittänyt vastaavan-
tyyppisiä johtopäätöksiä66.  
 
Privatisoituminen on vaikuttanut myös siihen, keitä hankkeissa toimii väliin-
tulijoina. Lunastustoimikunnan/toimitusmiesten ja muiden viranomaisten 
ohelle väliintulijoiksi on tullut yksityisiä tahoja, jotka huolehtivat väylän suun-
nittelusta ja rakentamisesta. Osin konsultit avustavat myös maanhankintatoi-
minnassa. Väylähanketta hoitaa laaja toimijaverkko. Väylähankkeen varsinai-
set osapuolet ovat sen sijaan säilyneet samoina. Keskeisimpiä ovat kiinteistön 
omistajat, alueen asukkaat, kunnat ja väyläviranomaiset. Osapuolet eivät ole 
samoja kaikissa hankkeen tehtävissä.  
 
4.2.3 Kiinteistön omistajien kokemukset  
 
Kiinteistön omistajat ovat tyytyväisiä, kun he kokevat toiminnan ja sen loppu-
tuloksen olleen oikeudenmukaisia. Kaikissa kolmessa kiinteistötoimituksia 
koskeneessa tapauksessa ja sopimusmenettelyssä tyytyväisyyteen vaikuttivat 
osin samat tekijät. Kiinteistötoimitusten tutkimuskohteet sijaitsivat eri puolil-
la maata, ja sopimusmenettelyssä tutkittiin yleisesti maanhankinnasta ja kor-
vaamisesta sopimista. Kiinteistön omistajien kokemusten osalta saturaatiopis-
te on saavutettu näiden eri tutkimusten avulla. Näin ollen voidaan sanoa, että 
väylähankkeiden kiinteistötoimituksissa ja maanhankinnasta ja korvaamisesta 
sovittaessa yhteisiä tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä ovat hyvä vuorovaikutus- ja 
osallistumismahdollisuus, luottamuksellinen toimintatapa ja hyvin hoidetut 
rakentamistyöt. Näistä tekijöistä hyvä vuorovaikutus- ja osallistumismahdolli-
suus ja luottamuksellinen toimintatapa ovat tärkeitä myös suunnittelussa. 
Yhteisten tyytyväisyyttä lisäävien tekijöiden ohella löytyy tapauskohtaisia teki-
jöitä, jotka vaikuttavat oikeudenmukaisuuskokemukseen ja täten tyytyväisyys-
kokemuksen syntyyn.  
 
Edellä esitetty merkitsee sitä, että sosiaalisen prosessin tekijät eli menettelyt 
vaikuttavat tyytyväisyyteen. Toki myös hyvällä lopputuloksella on vaikutuk-
sensa tyytyväisyyskokemuksen syntyyn.  
 
Kun tarkastellaan hallintomenettelyn tarkoitusta ja periaatteita sekä koettua 
oikeudenmukaisuutta, joudutaan yksittäisen kiinteistön omistajan näkökul-
masta asiaa tarkasteltaessa ristiriitatilanteeseen. Hallinto ja sen viranomaiset 
eivät voi tehdä päätöksiä, jotka toteuttaisivat Tylerin kaikki koettua oikeu-
denmukaisuutta koskevan määritelmän mukaiset osatekijät. Lopputulos ei 
esimerkiksi saa muotoutua erilaiseksi samanlaisessa asiassa, vaikka kohtuus ja 
ihmisten erilaiset tarpeet sitä vaatisivat. Koetun oikeudenmukaisuuden toteu-
tuksen pohtimista ei lainsäädännön valmistelussa ole kokonaan hylätty. Esi-
merkkinä ovat Haatajan pohdinnat maanvuokralainsäädännöstä67. Myös ta-

                                                   
66 Ervastin mukaan useat konfliktit on jo vuosia voitu käsitellä oikeudenkäyntien ul-
kopuolella. Näin ollen perusoikeusajattelun mukainen käsite ”oikeus oikeudensaan-
tiin” ei voi merkitä sitä, että asia käsiteltäisiin aina viralliskoneistoissa. Muita käsitte-
lyareenoita voivat olla erilaiset sovitteluelimet, kuten esimerkiksi tuomioistuinsovitte-
lu ja ympäristösovittelu. Viralliskoneistot takaavat kuitenkin viimeisenä vaihtoehtona 
perusoikeuksien toteutumisen. (Ervasti 2011, s. 357–358.) 
67 Kyösti Haataja pohti oikeustieteellisessä väitöskirjassaan sitä, miten vuokralaisen 
asemaa voitiin parantaa. Vuokralaisilla oli 1900-luvun alussa huono asema, kun vuok-
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pausten samanlaisuus on vaikeaa määritellä. Sopimusmenettelyssä sen sijaan 
voidaan päätyä yksilöllisiin ratkaisuihin, jotka täyttävät myös koetun oikeu-
denmukaisuusvaatimuksen kaikki osatekijät.  
 
4.2.4 Institutionaaliset kehittämiskohteet  
 
Kiinteistön omistajan kokemuksiin väylähankkeesta vaikuttavat toiminnan 
lopputulos ja toimintaprosessi. Tutkimus osoittaa, että väylähankkeessa tulisi 
kehittää erityisesti toimintaprosessia eli sosiaalista prosessia.  
 
Kehittämiskohteet prosessin ja sisällön näkökulmasta 
Ensimmäinen kehittämiskohde liittyy kiinteistön omistajien osallistumisoi-
keuteen eli siihen, että kiinteistön omistajille olisi taattava osallistumisoikeus 
kaikkiin väylähankkeen vaiheisiin – myös selvitysvaiheeseen. Lisäksi osallis-
tumisoikeuden tulisi merkitä sitä, että kiinteistön omistajalla olisi oikeus osal-
listua keskusteluun, jossa päätetään foorumi, missä hänen asiansa käsitellään. 
Esimerkkinä on korvausten käsittelyfoorumista – sopiminen vai kiinteistötoi-
mitus – käytävät keskustelut. 
 
Toinen kehittämiskohde löytyy siitä, että konflikteja tulisi ennaltaehkäistä 
aiempaan paremmin. Jotta näin tapahtuisi, tulee lisätä luottamuksellisuutta 
sekä hyviä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuksia kaikissa väylähankkeen 
tehtävissä. Esimerkiksi yhteistoiminnallisten menettelyjen nykyistä laajem-
man käyttöönoton avulla olisi mahdollista hallita arvokonflikteja aiempaa pa-
remmin – myös kiinteistötoimituksissa, joissa on perinteisesti tukeuduttu vi-
ranomaispäätösmenettelyyn.  
 
Kolmas kehittämiskohde on julkitulleiden konfliktien käsittelyssä. Kiinteistön 
omistajien kokemusten kokonaiskonfliktista tulisi näkyä toimintatapamuutok-
sina. Tämä tarkoittaa sitä, että väylähankkeessa toimivat organisaatiot toimi-
sivat yhteistyössä niin, että kiinteistön omistajan näkökulma otetaan huomi-
oon aiempaa paremmin. Kaikki kiinteistön omistajien julkituomat konflik-
tiasiat tulisi ottaa todesta ja pyrkiä ratkaisemaan. Tämä merkitsisi sitä, ettei 
väylähankkeen missään tehtävässä esiintyisi väärään paikkaan joutuneita kon-
flikteja, joita ei oteta käsittelyyn. Jos jossain hankkeen hallinnollisessa tai 
muussa tehtävässä ei voitasi ratkaista konfliktia, tehtävästä vastaava olisi vel-
voitettu siirtämään konfliktin käsittely toiselle areenalle, jos tälle menettelylle 
ei ole oikeudellista estettä. Tällainen käsittelyareena voi olla yksinkertaisesti 
neuvottelu tai avustettu neuvottelu (sovittelu), joka tapahtuu hankkeen hallin-
nollisen tai muun tehtävän osana, mutta fyysisesti kuulemistilaisuuksien ja 
kokousten ulkopuolella.  
 

Esimerkkinä voidaan mainita tilanne maantietoimituskokouksesta, jossa kiin-
teistön omistaja ryhtyy arvostelemaan jo aiemmin lainvoiman saanutta tie-
suunnitelmaa. Lunastustoimikunnalla ei tässä tilanteessa ole välttämättä yksi-
tyiskohtaisia tietoja maantien suunnittelusta eikä lopullisesta suunnitelmasta. 
Tällaisessa tilanteessa lunastustoimikunnan tulisi siirtää tämän väärään paik-
kaan joutuneen konfliktin käsittely erilliseen keskustelutilaisuuteen, johon 
osallistuisivat suunnittelusta vastaava taho ja kiinteistön omistaja. Tarvittaes-
sa apuna voisi olla puolueeton sovittelija. Vastaavantyyppinen tilanne on se, 
jos toimituskokouksessa kiistellään maantien rakentamiseen liittyvistä sei-
koista, esimerkiksi rakennuksista, ojituksista, rumpupaikoista yms. 

                                                                                                                                      
rasopimukset olivat pääosin suullisia (Haataja 1921, s. 56–57.) Haataja pohti koetun 
oikeudenmukaisuuden soveltuvuutta vuokraustilanteisiin. Hän päätyi siihen, että lain-
säädäntöön ei voitu sisällyttää ajatusta ratkaisusta, joka olisi perustunut vain kussakin 
tapauksessa sosiaalisesti oikeaksi havaittuun seikkaan. Sen sijaan ratkaisun tuli olla 
”sosiaalisesti, yhteisen kansan etua silmällä pitäen oikea”. (Haataja 1921, erityisesti s. 
7–25.) Haataja siis pohti sitä, että henkilön elämäntilanne huomioitu vuokrauksessa. 
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Kehittämiskohteet konfliktinratkaisumenetelmien käytön näkökulmasta 
Väylähankkeen konflikteja voidaan ratkaista parantamalla lainsäädäntöä ja jo 
olemassa olevia menettelyjä eli kommunikatiivista suunnittelua, kiinteistö-
toimitusmenettelyä ja sopimusmenettelyä, jolla sovitaan maanhankinnasta ja 
korvaamisesta. Näiden konflikteja ennakoivien ja ratkovien menetelmien li-
säksi tulisi ottaa käyttöön julkitulleiden konfliktien sovittelumenettely. Lisäksi 
sovinnon edistämisen käyttöä kiinteistötoimituksissa tulisi laajentaa. Sovitte-
lutapana olisi hyvä suosia intressipohjaista fasilitatiivista sovittelua tai erityi-
sen hankalissa tapauksissa kompromissin hakemista. Kompromissiin pyrittä-
essä on kuitenkin vaarana se, että kompromissi ei tyydytä kiinteistön omista-
jaa. Sovinnon edistäminen kiinteistötoimituksessa kuuluu lunastustoimikun-
nan/toimitusmiesten tehtäviin. Sovittelijana väylähankkeen eri tehtävissä sen 
sijaan toimisi pääsääntöisesti konfliktin ulkopuolinen taho, ei viranomainen 
itse tai hänen edustajansa.  
 
Ei-sitovan välimiesmenettelyn käyttö ei vaikuta tuovan väylähankkeiden kiin-
teistöteknisten konfliktien ratkaisuun mitään asiallisesti uutta, koska samansi-
sältöinen lopputulos saavutetaan viranomaispäätöksilläkin. Menettelyn käyttö 
saattaisi sen sijaan aiheuttaa kiinteistön omistajille epäselvyyttä siitä, mikä on 
se menettely, jolla saavutetaan säädösten mukainen lopputulos. Evaluatiivisen 
sovittelun käyttöön puolestaan liittyy se vaara, että kiinteistön omistaja ei saa 
käsitystä siitä, tavoitellaanko evaluoinnissa säädösten mukaista ratkaisua vai 
tavoitellaanko sillä lopputulosta, joka vastaa ihmisten tarpeisiin ja tavoittei-
siin. Tämän vuoksi evaluoinnin käyttöä on harkittava tarkasti ja tapauskohtai-
sesti. 
 
Uudenlaisten toimintatapojen onnistuneesta käyttöönotosta löytyy esimerkke-
jä väylähanketta sivuavista tehtävistä, maankäytön suunnittelusta ja oikeuslai-
toksen toiminnasta. Maankäytönsuunnittelun68 ja oikeustieteiden tutkimuk-
set69 ovat osoittaneet sen, että on mahdollista toteuttaa laajoja toimintatapo-
jen muutoksia onnistuneesti. Tämä viittaa siihen, että väylähankkeiden toi-
mintatapojen onnistuneelle kehittämiselle on hyvät edellytykset.  
 
 
4.3 Tutkimuksen arviointi 
 
Jokaiseen tutkimukseen kuuluu oleellisena tutkimuksen arviointi. Tällöin sel-
vitetään seuraavia asioita (Lincoln & Guba 1992, 101–102): 
  

                                                   
68 Puustinen havaitsi Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa te-
kemässään tutkimuksessa sen, että kaavoittajien toimintatavat olivat muuttumassa 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään suuntaan. Kaavoituksessa oli tapahtunut 
kommunikatiivinen käänne. (Puustinen 2006, s. 9-10.) 
69 Ervasti on tutkinut käräjäoikeuksien sovintomenettelyä riita-asioissa, joka oli osa 
vuoden 1993 oikeudenkäyntimenettelyjen uudistusta. Tutkimustulokset osoittavat, 
että tuomioistuinkulttuurin muutos oli meneillään vuonna 2004. Muodollis-juridinen 
toimintatapa oli saanut rinnalleen toimintatavan, jolla ratkaistiin konflikteja. (Ervasti 
2004, s. 1–2, 7, 426–447.) Haavisto (2002) puolestaan keskittyi tutkimuksessaan sii-
hen, oliko vuoden 1993 uudistus perusteellinen vai kosmeettinen. Tulokset osoittavat, 
että tuomioistuimen kommunikointitavat olivat muuttumassa muodollisista keskuste-
luista epämuodollisiin. Asiakkaiden aloitteellisuus istunnoissa oli lisääntymässä. Ai-
emmin käytetyt etäiset keskustelutavat eivät enää sopineet toimintatavoiksi. Tuomarin 
passiivinen rooli oli muuttumassa aktiiviseksi. Vuosituhannen vaihteessa oli käynnissä 
perusteellinen toimintatapojen muutos. (Haavisto 2002, s. 285–305.) 
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1. Totuusarvo: Kuinka voidaan olla varmoja siitä, että tulokset ovat tosia 
kun on kyse tutkituista tapauksista? 

2. Käyttökelpoisuus: Kuinka laajasti tutkittujen tapausten tutkimustulok-
sia voidaan käyttää muissa ympäristöissä? 

3. Johdonmukaisuus: Kuinka voidaan olla varmoja siitä, että tutkimuk-
sen tulokset ovat samoja, jos tutkimus toistetaan samalla tavalla sa-
massa ympäristössä? 

4. Puolueettomuus: Kuinka voidaan päätellä se missä määrin tutkimuk-
sen tulokset johtuvat tutkimuksen kohteesta ja sen olosuhteista eikä 
tutkijan omista motiiveista, tavoitteista tai näkökulmasta? 

 
Näitä asioita arvioidaan erilailla määrällisessä tutkimuksessa ja laadullisessa 
tutkimuksessa. Erot kuvataan TAULUKOSSA 7.  
 
 
TAULUKKO 7. Luotettavuuden arvioinnin näkökohdat määrällisessä ja laadulli-
sessa tutkimuksessa (Lincoln & Guba 1992, s. 104) 
 
Näkökohta Määrällisen tutkimus Laadullinen tutkimus 
Totuusarvo Sisäinen pätevyys (Internal 

validity) 
Uskottavuus (Credibility) 

Käyttökelpoisuus Ulkoinen pätevyys (Exter-
nal validity) 

Sopivuus (Fittingness) 

Johdonmukaisuus Luotettavuus (Reliablity) Todennettavuus (Auditablity) 
Puolueettomuus Objektiivisuus (Objectivi-

ty) 
Vahvistettavuus (Confirmability) 

 
 
Jatkossa esitellään yhteenvetona sekä määrällisten että laadullisten tutkimus-
osien arvioinnit. Määrällisiä tutkimusmenetelmiä käytettiin, kun selvitettiin 
kiinteistön omistajien kokemuksia. Näin saatuja tuloksia tukivat ja täydensivät 
laadulliset analyysit. Muissa tutkimusosissa ja tässä tutkimuksen yhteenve-
dossa on käytetty laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tutkimuk-
sen kokonaisarviointi. 
 
4.3.1 Määrällisten tutkimusosien arviointi 
 
Määrällisiä tutkimusmenetelmiä käytettiin Leppävirran, Lempäälän, Mäntsä-
län ja Pajunevan tapaustutkimuksissa ja myös sopimusperusteista maanhan-
kintaa koskeneessa tutkimusosassa, kun selvitettiin kiinteistön omistajan ko-
kemuksia.  
 
Kaikissa määrällisissä tutkimusosissa varmistettiin se, että tutkittiin oikeita 
asioita ja tulokset kuvaavat kyseistä tapausta (sisäinen pätevyys, TAULUKKO 
7). Oikeiden asioiden tutkimiseksi käytettiin aiempien tutkimusten teorioita, 
joita sovellettiin väylähankeympäristöön. Lisäksi vähintään kaksi kiinteistön 
omistajaa testasi kyselylomakkeet ennen niiden lähettämistä. Tutkimuksissa 
tehtiin myös katoanalyysit lukuun ottamatta Pajunevaa, Leppävirtaa ja Lem-
päälän esitutkimusta (liite 8). Pajunevalla sitä ei tehty, koska vastausprosentti 
oli korkea (87 prosenttia). Leppävirralla vastausprosentit olivat kirjalliseen 
kyselyyn 50 prosenttia ja haastatteluun 53 prosenttia. Katoanalyysin puute 
saattaa heikentää Leppävirran tutkimustulosten sisäistä pätevyyttä. Vastaa-
vasti Lempäälän esitutkimuksen arvioinnissa sanotaan, että tutkimus ei anna 
luotettavaa kuvaa siitä, mitä mieltä tutkimukseen vastaamattomat olivat. Mitä 
tulee edellä tässä kappaleessa esitettyihin yksittäisiä tutkimusosia koskeviin 
seikkoihin, on kuitenkin huomattava, että tutkimuksen luotettavuuteen vai-
kuttavat kaikkien tutkimusosien tulokset yhteensä.  
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Molemmissa tilastollisissa tutkimusosissa (artikkelit 4 ja 5) on esitetty arviot 
myös tutkimustulosten yleisestä käyttökelpoisuudesta (ulkoinen pätevyys). 
Tämä varmistettiin niin, että käytettiin tilastollisia laskentamenetelmiä. Tilas-
tollinen tarkastelu, jota täsmennettiin laadullisin menetelmin, sopi hyvin so-
pimusmenettelyä tutkineen tutkimusosaan (artikkeli 5). Sen sijaan hankeuus-
jakoa koskeneessa tutkimusosassa (artikkeli 4) tilastollisen menetelmän käyttö 
ei olisi ollut välttämätöntä. Näin sen vuoksi, että perusjoukko oli tuossa tutki-
musosassa määritelty niin, että se käsitti myös tulevaisuudessa tehtävät vas-
taavanlaiset hankeuusjaot. Tämä aiheutti epävarmuutta tutkimustuloksiin. 
Kuten tutkimusosaa koskevassa artikkelissakin mainitaan, tutkimustulosten 
yleistettävyyttä muihin tilanteisiin ei voitu pätevästi osoittaa. Kyseistä hanke-
uusajakoa koskien tutkimustulokset ovat kuitenkin päteviä eli sisäinen päte-
vyys voitiin osoittaa. Sama lopputulos olisi voitu saavuttaa käyttämällä nu-
meerista faktatietojen laskentaa, joskin syy-seuraussuhteen varmistaminen 
olisi saattanut olla hankalaa, koska syys-seuraussuhdetta tukevia vapaamuo-
toisia kirjoituksia oli vähän.  
 
Määrällisten tutkimusosien tutkimusaineistojen ja – menetelmien kuvaukset 
on laadittu johdonmukaisiksi ja niin yksityiskohtaisiksi, että niiden avulla tut-
kimusosat voidaan uusintaa. Näin ne täyttävät luotettavuuden kriteerin. Myös 
tutkimuksen teon ja tutkijan objektiivisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tämä 
näkyy ensinnäkin niin, että empiiristen tutkimustapausten valinta tehtiin si-
ten, että tutkija keskusteli vaihtoehdoista asiantuntijoiden kanssa. Asiantunti-
jat valitsivat sopivat tutkimuskohteet. Myös tutkimuksen teko on dokumentoi-
tu yksityiskohtaisesti. Lisäksi tutkija teki työnsä osin yliopistolla osin vapaa-
ajan harrastuksena, joka turvasi tutkijan objektiivisuutta. 
 
4.3.2 Laadullisten tutkimusosien arviointi 
 
Laadullisia tutkimusosia ja tätä yhteenvetoa arvioitiin TAULUKOSSA 7 esite-
tyillä laadullisilla arviointiperusteilla. Uskottavuus kuvaa sitä, että tutkimus on 
tehty tarkasti. Tämä tarkoittaa neljää asiaa: pitkä mukanaolo tutkimuspaikal-
la, toistuva tutkijan omien toimien havainnointi, tutkijan herkkyys tutkittavien 
äänelle, triangulaatio ja vertaisarviointi. (Lincoln & Guba 1992, s. 104–115.) 
Näistä pitkä mukanaolo tutkimuspaikalla, toistuva tutkijan omien toimien 
havainnointi ja tutkijan herkkyys tutkittavien äänelle sopivat havaintoja sisäl-
tävän tutkimuksen arviointiin. Tällainen tutkimusmenetelmä oli käytössä 
Leppävirran tutkimustapauksessa - siltä osin, kun selvittiin suunnittelutapaa. 
Leppävirralla tutkija oli mukana hankkeessa koko suunnitteluprosessin ajan ja 
tutkimuspaikalla kaikissa suunnittelukokouksissa. Tällä menettelyllä taattiin 
mahdollisimman pitkä mukana olo. Kuten tutkimusosa osoittaa (Kotilainen 
2007, s. 43–44), tutkija havainnoi ja arvioi yleisesti omaa osuuttaan ja omia 
toimiaan tutkimuksessa.  
 
Koska muilta osin tutkimuksessa ei käytetty havainnointia, arvioitaviksi teki-
jöiksi jäävät triangulaatio ja vertaisarviointi. Triangulaatiolla tarkoitetaan 
useiden eri keinojen käyttöä, kun vastataan samaan tutkimusongelmaan. Tä-
män tutkimuksen uskottavuutta lisättiin käyttämällä aineistonhankinta-, tut-
kimusmenetelmä- ja teoriatriangulaatioita. Aineistoja hankittiin eri puolilta 
Suomea ja kiinteistötoimituksia koskien kolmesta eri hankkeesta. Myös aiem-
pien tutkimusten tulokset olivat tutkimusaineistona, kun tehtiin johtopäätök-
siä. Menetelminä käytettiin sekä tilastollisia että laadullisia menetelmiä. Kun 
vastattiin tutkimusongelmaan, oli käytössä myös teoriatriangulaatio. Väylä-
hankeen eri tehtävistä saatuja aineistoja tutkittiin eri teorioita käyttäen. 
Triangulaatiota käytettiin tutkimuksen uskottavuuden varmistamiseksi hyvin 
monipuolisesti. 
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Toinen käytetty menetelmä uskottavuuden varmistamiseksi oli vertaisarvioin-
ti. Tutkimusaihe oli poikkitieteellinen eikä samantyyppistä tutkimusta ollut 
tehty kiinteistötekniikassa. Tällöin oli tarpeen saada tutkimuksen teon aikana 
väliarviointeja, mikä johti yhdistelmäväitöskirjatutkimukseen. Arviointeja 
tekivät alkuvaiheessa kaksi kiinteistön omistajaa sekä loppuvaiheessa artikke-
lien vertaisarvioijat ja hyväksyjät. Edellisen lisäksi tutkija keskusteli tutkimuk-
sen kuluessa tutkimusaiheestaan tutkijakollegojen kanssa. Tärkeää oli myös 
se, että osa artikkeleista julkaistiin muulla kuin suomenkielellä, jolloin arvioita 
oli mahdollista saada tarvittaessa Suomen ulkopuolelta maista, joissa konflik-
titutkimuksella on pitkät perinteet. Tutkimus siis sisälsi vertaisarviointeja, 
joilla voitiin taata tutkimuksen uskottavuutta. 
 
Laadullisen tutkimuksen tulosten sopivuutta Lincoln ja Guba (1992, s. 115–
120) kuvaavat siten, että tutkijan tehtävänä on tarjota lukijalleen työhypo-
teeseista lähtevä tutkimuskuvaus (thick description), joka kertoo yksityiskoh-
taisesti tulokset niin, että ne voidaan ymmärtää tuon kuvauksen perusteella. 
Tutkimuksessa on käytetty apuna työhypoteeseja. Lisäksi tutkimusmenetel-
mät, teoriat ja tutkimustulokset on kuvattu yksityiskohtaisella tasolla. Tämän 
perusteella tulosten sopivuus on varmistettu. 
 
Todennettavuutta arvioitaessa on kyse tutkimuksen johdonmukaisuudesta. 
Lincolnin ja Guban mukaan (1992, s. 120–124) todennettavuutta voidaan 
varmistaa tekemällä tieteellinen auditointitutkimus, joka koskee sekä tutki-
musprosessia että sen tuottamia tuloksia. Jos tutkimusprosessi on selkeä, sys-
temaattinen ja hyvin dokumentoitu eikä tutkimuksen teossa ole vinoutumista, 
riippumattomuustesti hyväksytään. Tässä tutkimuksessa on kuvattu tutki-
musprosessi, tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset selkeästi, systemaatti-
sesti ja riittävän yksityiskohtaisesti ja tutkimus on johdonmukainen. Lisäksi 
tutkija hankki tutkimusraportin ensimmäisestä luonnoksesta tekniikan tohto-
rin ja maankäytön suunnittelijan arviot. Edellä tässä kappaleessa esitetty ker-
too sen, että tutkimus kävi läpi tieteellisen auditoinnin. 
 
Vahvistettavuutta arvioitaessa selvitetään sitä, että tutkimustulokset ovat var-
masti tutkijasta riippumattomia. Tällöin tutkimuksessa käytetty informaatio 
esitellään yksityiskohtaisesti. Tiedonhankintatavat ja tietojen dokumentointi 
kuvataan niin, että ne ovat jäljitettävissä. (Lincoln ja Guba 1992, s. 124–127.) 
Tässä tämä merkitsee sitä, että tutkimuksessa esitellään, miten tiedot hankit-
tiin ja dokumentoitiin tutkimuksen johtopäätösten tekoa varten. Jotta tutkija 
ei olisi esimerkiksi vääristänyt kiinteistön omistajien kirjoituksia, niitä kuvat-
tiin osin suorina lainauksina. Lisäksi on dokumentoitu tutkimuksen tausta ja 
perusteltu tiedon käsite, tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmien käyttö.  
 
Artikkelit ja yhdistelmä muodostavat kokonaisuuden, joka vastaa tutkimuson-
gelmaan. Tutkimustulokset on esitetty riittävän yksityiskohtaisesti ja niin, että 
niitä voidaan käyttää käytännön toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksesta ei 
voi vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki tulokset pätisivät kaikkiin väylähank-
keisiin kaikissa tilanteissa. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin pääasiat, 
joiden kehittäminen parantaa kiinteistön omistajien asemaa väylähankkeissa. 
 
 
4.4 Toiminnan kehittämissuositukset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keskeisimpiä kehittämiskohteita, kun väy-
lähanketta tarkasteltiin kiinteistön omistajan näkökulmasta. Tutkimus oli 
pragmaattinen. Sen teon yhteydessä tuli esille lukuisa joukko toimintatavan 
kehittämisideoita, joita ei ole peruteltu tieteellisin menetelmin. Tästä huoli-
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matta nämä ideat on otettu mukaan tähän yhteenvetoon, kuten Hirsjärvi, Re-
mes ja Sajavaara suosittelevat (2001, s. 243–245).  
 
4.4.1 Selvitykset ja suunnittelu 
 
Väylän tarveselvityksistä sekä yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksistä 
vastaavien tulisi keskustella kiinteistön omistajien osallistumistarpeesta näi-
hin tehtäviin kiinteistöteknisen asiantuntijan kanssa. Kiinteistötekninen asi-
antuntija voisi olla esimerkiksi maanmittaustoimiston virkamies.  
 
Mikäli kiinteistövaikutusten arvioinnissa tehdään kiinteistökohtaisia analyyse-
jä, arvioinnit tulisi liittää aiheeksi yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien laatimiseen 
erityisesti niiden yleisötilaisuuksiin. Toinen mahdollisuus on se, että kiinteis-
tövaikutuksista esitellään vain yleispiirteinen sopeuttamisaluerajaus kartalla. 
Rajauksen tarkoituksena on osoittaa alue, jonka sisällä saattaisi olla tarpeen 
tehdä kiinteistöjä koskevia järjestelyjä. Itse järjestelyt tulisi tehdä menettelyllä, 
johon kiinteistön omistajalla olisi osallistumisoikeus – siis lakisääteisessä 
suunnittelussa tai kiinteistötoimituksessa. (Kotilainen 2003, s. 73.) 
 
Yleis-, tie- ja ratasuunnitelman suunnittelun aloittamisesta ja valmiin suunni-
telman nähtävillä olosta tulisi tiedottaa kiinteistön omistajille pääsääntöisesti 
henkilökohtaisin kirjein, kuten kiinteistötoimituksissa. Omistajatietojen saanti 
ei ole yleinen ongelma kiinteistötoimituksissa, joissa saattaa olla tuhansia kiin-
teistön omistajia asianosaisina (tilusjärjestelyt). Koska kiinteistötoimitus, tie- 
ja ratasuunnitelmat koskevat samaa aluetta, ei tietojen saanti voi olla ongelma 
myöskään yleis-, tie- tai ratasuunnitelmaa laadittaessa. Sanomalehtikuulutus 
ja myös Internet-ilmoitus voisivat täydentää tiedottamista. Myös muu henki-
lökohtainen ilmoitus kuin paperikirje olisi mahdollinen, kunhan ilmoituksen 
perillemeno oikealle kiinteistön omistajalle varmistettaisiin.  

 
Suunnittelualueen rajaukseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta kaikille kiinteis-
tön omistajille taattaisiin osallistumismahdollisuus. Esimerkiksi kaikki yksi-
tyistieverkkoja käyttävät kiinteistöt kuuluvat suunnittelualueeseen, joten nii-
den omistajilla tulisi olla mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Yksityistien 
tiekunnan toimielimelle tiedottaminen ei siis riitä. Lisäksi Liikenneviraston ja 
Maanmittauslaitoksen tulisi sopia yksityisteiden suunnitteluun yhtenäinen 
kommunikatiivinen suunnittelumenetelmä.  
 
Vähäisten parantamishankkeiden suunnittelua olisi selkiytettävä ohjeistusta ja 
menettelytapoja parantamalla. Vähäisyystarkastelut tulisi tehdä väylän lähis-
töllä olevien kiinteistöjen kannalta. Kiinteistön omistajien osallistumistarpees-
ta suunnitteluun olisi keskusteltava tapauskohtaisesti kiinteistöteknisen asian-
tuntijan kanssa.  

 
Väyläviranomaisen tulisi selvittää suunnittelun aikana hankeuusjaon todelli-
nen tarve. Kiinteistövaikutusten arvioinnit olisivat perustana selvitykselle. 
Tarve analysoitaisiin kiinteistön omistajien näkökulmasta, koska kiinteistö-
teknisen toteutuksen tavalla ei pitäisi olla merkitystä väyläviranomaiselle. 
Uusjaon tulisi käsittää vain alueet, joiden pirstoutumisen hanke aiheuttaa. Jos 
uusjako kattaa tätä laajemman alueen, kustannukset tulisi jakaa liikennevi-
ranomaisen ja kiinteistön omistajien kesken. 
 
4.4.2 Hankkeen kiinteistötekninen toteutus 
 
Maantie- ja ratatoimituksissa kiinteistön omistajille olisi varattava todellinen 
mahdollisuus esittää korvausvaatimuksensa ja vastineensa suullisesti koko-
usmenettelyssä. Kokouksiin osallistumisen lisäksi kiinteistön omistajalla tulisi 
olla mahdollisuus keskustella asiastaan epämuodollisessa ympäristössä. Käy-
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tännössä tämä merkitsee sitä, että haltuunotossa inventoitaisiin kiinteistön 
omistajan omaisuus yhteistyössä niin, että kiinteistön omistajalla olisi mah-
dollisuus esitellä lunastettavaa omaisuuttaan. Sen sijaan korvauksista ei tulisi 
keskustella kahden kesken, jotta muille osapuolille ei syntyisi käsitystä lunas-
tustoimikunnan puolueellisuudesta. Toimituskokouksessa olisi selostettava 
tarkoin se, mikä on kahdenkeskisten keskustelujen tarkoitus. Tämä takaisi 
sen, että lunastustoimikunnan toiminta myös näyttäisi puolueettomalta.  

 
Lunastustoimikunnan roolia tulisi korostaa, kun kyse on sovinnon edistämi-
sestä. Tämä menettely näyttäisi soveltuvan esimerkiksi tilanteisiin, joissa ky-
seessä ovat väyläviranomaisen ja kiinteistön omistajan välille syntyvät konflik-
tit. Kun on kyse korvausasioista, lunastustoimikunnan tulisi harkita tarkasti 
miten se toimii sovinnon edistämisessä niin, ettei jäävää itseään. 
 
Väyläviranomaisten tulisi pitää huolta siitä, että kaikki kiinteistön omistajat 
tietävät sopimusneuvottelumahdollisuudesta. Tilanne paranisi jo sillä, että 
väyliä koskevissa toimitusesitteissä olisi maininta sopimusneuvottelujen aloi-
tusmahdollisuudesta. Parasta olisi, jos kiinteistön omistajat saisivat tämän 
henkilökohtaisen tiedon hankkeen käynnistyttyä eikä vasta toimituksen alus-
sa.  
 
Väyläviranomaisten tulisi jatkossa huolehtia siitä, että sopimus tehtäisiin vain 
tilanteessa, joissa kiinteistön omistaja haluaa todella tehdä sopimuksen. Nii-
den pitäisi huolehtia tehokkaasti siitä, että kaikki pienetkin sopimukset tehtäi-
siin kirjallisina. Lisäksi tulisi suhtautua myönteisesti kiinteistön omistajien 
erilaisiin korvaustoiveisiin. Kiinteistön omistajan kanssa tulisi käydä perin-
pohjaiset keskustelut siitä, mitä pelkkä yksikköhintasopimus ilman aluerajaus-
ta käytännössä tarkoittaa. Jos kiinteistön omistaja luopuu tällöin sopimisesta, 
selkein vaihtoehto olisi ostaa alue väyläviranomaiselle. Jos tämä ei olisi mah-
dollista, korvausasia tulisi käsitellä kokonaan kiinteistötoimituksessa.  
 
4.4.3 Yleisiä suosituksia 
 
Väylähankkeen konfliktinratkaisussa tulisi ottaa käyttöön konfliktien syntyä 
estävät ennakoivat menettelyt. Lisäksi konflikteihin pitäisi puuttua pikaisesti 
silloin, kun ne tulevat ilmi. Tällöin voitaisiin esimerkiksi suunnittelussa huo-
mata nekin orastavat konfliktien alut, jotka liittyvät maanhankintaan ja erityi-
sesti korvauksiin. Toimituksissa kiinteistön omistajien tyytyväisyys paranisi, 
mikäli rakentamisen aiheuttamista konflikteista päästäisiin sopuun. Toimin-
tamallia varten aluehallintokeskuksen tulisi nimetä tarvittaessa hankkeeseen 
puolueeton sovittelija, jolle konfliktien selvittäminen siirrettäisiin. Pääsääntöi-
sesti sovittelija toimisi intressipohjaisen fasilitaattorin roolissa ja saattaisi 
konfliktin osapuolet yhteen keskustelemaan konfliktista.  
 
Väylähankkeessa esiintyvälle konfliktille tulisi antaa maankäytönkonfliktista 
poikkeava nimi, koska maankäytönkonflikti on rajattu koskemaan vain maan-
käytönsuunnittelun konfliktia, ei sen toteutukseen liittyviä konflikteja. Uusi 
nimi voisi olla väylähankekonflikti tai lunastushankekonflikti. 
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5. Yhteenveto ja pohdinta 
 

 
5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja päätulokset 
 
Tutkimus käsittelee maantie- ja rautatiehankkeiden (väylähankkeiden) kiin-
teistöteknisiä tehtäviä kiinteistön omistajan näkökulmasta. Se vastaa kysy-
mykseen, mitkä ovat väylähankkeiden konfliktinratkaisun institutionaaliset 
kehittämiskohteet eli miten muun muassa lainsäädäntöä, kirjallisia ohjeita ja 
perinteisiä menetelmiä tulisi kehittää, kun asiaa tarkastellaan kiinteistön 
omistajan näkökulmasta.  
 
Tarkastelussa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Tutki-
mus koski väylän selvitysvaiheen eri tehtäviä: tarveselvitystä ja yksityisteiden 
ja tilusten järjestelyselvityksiä. Tutkimuksessa analysoitiin myös yleis-, tie- ja 
ratasuunnitelmien tekoa sekä lunastuslupavaihetta. Lisäksi tarkasteltiin väy-
lähankkeiden kiinteistöteknistä toteutusta toimitusmenettelyllä sekä sopimuk-
siin ja kiinteistötoimituksiin perustuvaa maanhankintaa ja korvaamista. Myös 
strategisen maanhankinnan toimivuus oli tarkastelukohteena. 
 
Tutkimus osoittaa, että väylähankkeen institutionaalisia ratkaisuja pitää kehit-
tää, koska kiinteistön omistajat eivät ole tyytyväisiä olemassa olevaan tilantee-
seen. Kiinteistön omistajat ovat aiempaa tietoisempia oikeuksistaan. Muutok-
sia on tapahtunut myös perusoikeusajattelussa, lainsäädännössä, eri viran-
omaisten toimintatavoissa ja organisaatioissa. Kehityslinjat ovat osin olleet 
ristiriitaisia. Yksi kehityslinja on ollut oikeuden privatisoituminen ja toimin-
nan yksityistäminen, toinen perusoikeuksien merkityksen kasvu. Privatisoi-
tumisen voidaan nähdä olevan vastakkainen ilmiö perusoikeuksien merkityk-
sen kasvulle. Tämän tutkimuksen kannalta niillä on kuitenkin yhteinen tekijä. 
Sekä perusoikeusajattelun että privatisoitumisen mukaiset toimintatavat voi-
vat toimia konfliktin ratkaisun apuvälineenä. 
 
Kiinteistön omistajan kokemuksiin vaikuttavat sekä toiminnan lopputulos että 
toimintaprosessi. He arvioivat väylähankkeen onnistumista kokonaisuutena, 
ei sen osien onnistumisena. Arviointien perustana ovat moraaliset periaatteet, 
joita kuvaa se, että kiinteistön omistajat pitävät hyvän lopputuloksen lisäksi 
tärkeänä sosiaalista prosessia eli käytettyjä menettelyjä. Konfliktiteorioiden 
näkökulmasta väylähankkeen kehittämiskohteet liittyvät osallistumisoikeuksi-
en turvaamiseen, konfliktien ennalta ehkäisyyn ja julkitulleiden konfliktien 
ratkaisuun.  
 
Osallistumisoikeuksien turvaaminen koskee erityisesti selvitysvaiheen tehtä-
viä. Tarveselvityksessä sekä yksityisteiden että tilusten järjestelyselvityksissä 
kiinteistön omistajalla tulisi olla osallistumismahdollisuus. Kiinteistön omista-
ja on kutsuttava osalliseksi näihin selvityksiin aina, kun selvitys koskee hänen 
kiinteistönsä tiluksia tai kulkuyhteyksiä.  Yleis-, tie- ja ratasuunnittelun tiedot-
tamismenettelyt kaipaavat yhtenäistämistä niin, että kaikilla kiinteistön omis-
tajilla on yhdenvertaiset ja todelliset osallistumismahdollisuudet näihin tehtä-
viin. Tarvitaan lainsäädännön muutoksia. Lisäksi jokaisella kiinteistön omista-
jalla tulee olla osallistumisoikeus keskusteluun, jonka tuloksena syntyy mene-
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telmä, joilla korvaukset hoidetaan – joko sopiminen tai kiinteistötoimitukses-
sa tehtävä viranomaispäätös.  
 
Jotta konflikteja voitaisiin ennaltaehkäistä, tarvitaan lisää luottamuksellisuut-
ta sekä hyviä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuksia. Tämä merkitsee sitä, 
että väylähankkeen tehtävissä olisi käytettävä yhteistoiminnallista neuvotte-
lumenetelmää aina kun se vain on tilanteen huomioiden mahdollista. Maan-
tie- ja ratatoimituksissa osallistumisoikeuden toteutuminen merkitsee sitä, 
että haltuunoton inventointi tehdään yhteistoiminnassa kiinteistön omistajan 
kanssa. Sen sijaan lunastuspäätöksen antaminen aina kokousmenettelyssä on 
turhaa, koska luottamus viranomaiseen syntyy jo hankkeen alussa eikä sitä 
voida enää saavuttaa toimituksen loppuvaiheessa pidettävällä ”päätöskokouk-
sella”. Lainsäädäntöä tulisi tältä osin väljentää.  
  
Kolmas kehittämiskohde liittyy julkitulleiden konfliktien käsittelyyn. Jos jos-
sain hankkeen hallinnollisessa tai muussa tehtävässä ei voitaisi ratkaista jotain 
konfliktia, tehtävästä vastaava olisi velvoitettu siirtämään konfliktin käsittelyn 
toiselle areenalle, jos tälle menettelylle ei ole oikeudellista estettä.  Areena voi-
si olla yksinkertaisesti virallisten yhteistilaisuuksien ulkopuolinen avustama-
ton neuvottelu tai sovittelu. Tällöin väylähankkeen missään vaiheessa ei esiin-
tyisi väärään paikkaan joutuneita konflikteja, joita ei käsiteltäisi. Eri asia on 
se, pystytäänkö näitä konflikteja aina ratkaisemaan. Edellä tässä kappaleessa 
esitetty tarkoittaa sitä, että väylähankkeessa toimivat organisaatiot tekisivät 
yhteistyötä niin, että kiinteistön omistajan näkökulma otettaisiin huomioon 
aiempaa paremmin. 
 
Kun tutkimusteemaa tarkastellaan konfliktinratkaisumenetelmien käytön nä-
kökulmasta, väylähankkeen konfliktinratkaisu paranee olemassa olevia julki-
sen vallan käyttämiä konfliktinratkaisumenetelmiä kehittämällä. Tällöin kyse 
on kommunikatiivisen suunnittelumenetelmän, kiinteistötoimitusmenettelyn 
ja rakentamisvaiheen menettelyjen kehittämisestä. Erityisesti kiinteistötoimi-
tuksessa tulisi lisätä sovinnon edistämistä. Sovittelu tulisi ottaa käyttöön sekä 
suunnittelussa että kiinteistötoimituksessa, silloin kuin on kyse hankalista 
konfliktitilanteista. Sitä tulisi käyttää myös väylän rakentamisvaiheessa. Sovit-
telutapana olisi hyvä suosia intressipohjaista fasilitatiivista sovittelua tai eri-
tyisen hankalissa tapauksissa kompromissin hakemista. Pääsääntöisesti sovit-
telijana olisi ulkopuolinen taho, ei viranomainen itse tai hänen edustajansa. 
Yleisellä tasolla edellä esitetty merkitsee sitä, että väylähankkeissa otettaisiin 
käyttöön uusia konfliktinratkaisumenetelmiä. Menetelmien käytön tulisi pal-
vella aiempaa paremmin yksittäistä kiinteistön omistajaa.  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin useita väylähankkeen eri vaiheiden tehtäviä ja 
empiiriset tutkimusosat toteutettiin pääosin kirjallisin kyselyin. Havainnoinnit 
olisivat saattaneet antaa lisätietoja kiinteistön omistajien näkökulmasta, mutta 
tutkimus olisi tällöin muodostunut väitöskirjatutkimuksena liian laajaksi ja 
ennen kaikkea pitkäkestoiseksi. Tutkimus oli poikittaistutkimus, koska pitkit-
täistutkimuksen teko tapaustutkimuksineen olisi vaatinut tarkastelujaksoiksi 
väylähankkeiden koko läpimenoaikaa, joka saattaa olla jopa 20 vuotta. 
 
Tutkimustulosten ja kehittämisehdotusten toteuttaminen vaatii sitä, että muu-
tetaan lainsäädäntöä, oikeusperiaatteiden soveltamista ja käytännön menette-
lyjä. Yhteistyötaidot ja ohjeistus ovat myös perusasioita, joita on kehitettävä.  
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5.2 Lopuksi 
 
Väylähanke on perusluonteeltaan hallinnollinen hanke. Suomessa perustus- ja 
hallintolait takaavat kiinteistön omistajalle väylähankkeessa hyvän muodolli-
sen oikeusaseman. Väylähankkeen hallintoasioissa noudatetaan perustuslain 
säännösten ohella hallintolaissa esitettyjä hyvän hallinnon perusteita ja me-
nettelyohjeita. Lisäksi perustuslaki määrittelee lunastamisen perusperiaatteet 
ja lunastuslaki takaa kiinteistön omistajalle hänen menetyksistään täyden kor-
vauksen. Eri asia on kuitenkin se, millaiseksi kiinteistön omistajat todellisuu-
dessa kokevat oman asemansa väylähankkeessa. Kyse siitä, toteutuvatko kiin-
teistön omistajien tavoitteet näissä hankkeissa, jolloin konflikteja ei synny tai 
syntyneet konfliktit pystytään ratkaisemaan.  
 
Koska väylähankkeissa esiintyy erilaisia kiinteistön omistajia koskevia konflik-
teja, oli perusteltua tutkia näitä konflikteja ja niiden ratkaisumenetelmiä sekä 
etsiä uusia menettelyjä konfliktinratkaisun kehittämiseksi. Tämä tutkimus on 
vastannut näihin haasteisiin ja osoittanut väylähankkeesta kehittämiskohteita, 
joilla kiinteistön omistajia koskevia konflikteja voidaan vähentää tai jopa eh-
käistä niiden syntymistä. 
 
Eri kiinteistön omistajilla on keskenään ristiriitaisia institutionaalisia toiveita 
väylähankkeen kiinteistöteknisten tehtävien hoitamisesta ja konfliktinratkai-
susta. Pääosin kiinteistön omistajat haluavat, että hallintomenettely pitää 
huolta siitä, että heidän perusoikeutensa osallistumiseen ja vuorovaikutukseen 
toteutuvat aiempaa paremmin. Tämä merkitsee viranomaistoimintaa ja esi-
merkiksi toimitusmenettelyn käyttöä. Eräät sen sijaan toivovat yksilöllistä 
toimintaa. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että maanluovuttamisesta ja 
muista korvauksista on oltava sopimismahdollisuus. Jotta kiinteistön omista-
jien tyytyväisyys paranisi, konfliktinratkaisumenetelmien tulisi yleisesti olla 
aiempaa yksilöllisempiä. Menetelmien käytön kirjon tulisi lisääntyä, mutta 
väylä- ja maanmittausviranomaisten tulisi koordinoida tätä kehitystä.  
 
Viranomaisten on tarkasteltava yhdessä väylähanketta kokonaisuutena kiin-
teistön omistajan näkökulmasta. Voidaan herkästi sanoa, että tämä johtaa 
kulujen lisääntymiseen. Varmasti kulut lisääntyvätkin, koska kaikkien konflik-
tien käsittely vaatii henkilöpanostusta. Toisaalta hyvä viranomaisyhteistyö 
vähentää konflikteja ja valituksia, joiden niidenkin käsittely vaatii henkilö-
resursseja. Lisäksi on huomattava, että ihmisten tyytymättömyys viranomais-
toimintaan vaikuttaa aikaa myöten kielteisesti sekä kyseisen viranomaisen 
julkisuuskuvaan että yleisesti yhteiskunnan toimivuuteen (Tyler 1990, s. 161–
169). Tälläkin on hintansa.  
 
Tutkimus osoittaa, että kiinteistön omistajat pitävät tärkeänä väylähankkeen 
sosiaalista prosessia. He arvostavat monipuolista ja hyvää vuorovaikutusta 
muiden osapuolten kanssa. Tulevaisuudessa tämä saattaa olla vaarassa, jos 
tietotekniikan kehityksen myötä siirrytään menettelyihin, joissa kiinteistön 
omistajilla ei ole mahdollisuutta tavata muita väylähankkeen osapuolia esi-
merkiksi yhteisissä yleisötilaisuuksissa ja toimituskokouksissa. Henkilökoh-
tainen tapaaminen edistää luottamuksen syntyä, joka puolestaan ehkäisee 
konfliktien syntymistä.  
 
Jatkotutkimusta tarvitaan siitä, mitä konfliktinratkaisumenettelyjä lunastus-
toimikuntien jäsenten käsitysten mukaan maantie- ja ratatoimituksessa voi-
daan käyttää. On myös ilmeistä, että kiinteistön omistajien kokemuksia tulee 
tutkia jatkossakin. Yksi tällainen jatkotutkimuskohde on kiinteistön omistajien 
kokemukset täyden korvauksen periaatteesta. Saattaa olla niin, että muut teki-
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jät kuin korvauksen suuruus aiheuttavat heille kokemuksen siitä, että korvaus 
ei ole täysi.  
 
Tutkimuksessa on lähdetty siitä, että viranomaisten tehtävänä väylähankkees-
sa on konfliktinratkaisu, ei ainoastaan lainsäädännössä määriteltyjen oikeus-
riitojen ja korvausasioiden ratkaisu. Näin tutkimus tuo väylähankkeiden kehit-
tämiseen konfliktinratkaisua korostavan keskustelualoitteen. Lisäksi tutkimus 
laajentaa kiinteistöteknistä tutkimusperinnettä, joka on aiemmin suuntautu-
nut lähes aina institutionaalisiin teknis-taloudellisiin seikkoihin. Uusi näkö-
kulma korostaa kokemusten ja yhteiskunnallisten seikkojen tärkeyttä. Tutki-
mus osoittaa, että yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä tulee käyttää 
jatkossakin kiinteistötekniikan tutkimuksissa.   
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Liite 8 
Kiinteistön omistajien kokemuksista Kuokkalankosken rataoikaisuhankkeessa 
Lempäälässä – esitutkimus. 



 

  



 

 

Liite 8 

Kiinteistön omistajien kokemuksista Kuokkalankosken 
rataoikaisuhankkeessa Lempäälässä – esitutkimus 

  
 

1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuskohde 
 

Kuokkalankosken tutkimuskohde sijaitsi Lempäälässä. Kyseessä oli Helsinki–
Tampere-radan oikaisuhanke, jossa rata sijoitettiin uuteen paikkaan noin 
kahden kilometrin matkalla. Uusi rata suunniteltiin ja rakennettiin pääosin 
kaavoitetulle omakotitaloalueelle, jolla oli ainutlaatuisia maisema-arvoja. (RHK 
1998, Aalto 2007.) Lunastus toteutettiin kahdessa toimituksessa, joista 
ensimmäinen tehtiin ennen radan rakentamista. Siinä lunastettiin 13 
asuinrakennusta, kolme kesämökkiä ja yksi rivitalo. Toimitus kesti 2,5 vuotta. 
Toinen toimitus koski melu- ja maisemahaittoja. Siinä esitettiin 63 
korvausvaatimusta, joista 47 koski melu- ja maisemahaittoja. Tämän 
toimituksen läpimenoaika oli noin vuosi. (Toimitusasiakirjat, Aalto 2007.) 
 
Tutkimus vastasi kysymykseen: Kuvaavatko tutkimuksessa muotoillun 
tyytyväisyyttä kuvaavat työhypoteesin tekijät kiinteistön omistajien 
tyytyväisyyttä lunastustoimitukseen Kuokkalankosken rataoikaisuhankkeessa 
Lempäälässä? 

 
 

2 Lunastushanke ja kiinteistön omistajat 
 

Hankkeessa oli piirteitä, joilla saattoi olla merkitystä konfliktiherkkyyteen. 
Hanke oli alkanut vuosikymmen ennen lunastuslupapäätöstä, joka annettiin 
vuonna 1998. Radan suunnittelu oli pysähdyksissä vuosina 1992–1995. Tässä 
vaiheessa hankkeen tarpeellisuudesta oli poliittisia erimielisyyksiä. Hankkeen 
toteutuminen oli epävarmaa. (RHK 1998, Toimitusasiakirjat.) Kun kiinteistön 
omistajia kuultiin radan lunastuslupa-asiassa vuonna 1998, radan sijainti oli 
käytännössä lukkoon lyöty. Tämä johtui Ratahallintokeskuksen mukaan siitä, 
että lainsäädännössä ei ollut periaatteita, joilla kiinteistön omistajien 
osallistuminen suunnitteluun olisi järjestetty. Toimintatapa johti esimerkiksi 
sen, että yksityisteiden järjestelysuunnitelmaa täydennettiin toimitusvaiheessa. 
(Aalto 2007.)  
 
Yleissuunnitelmaa tarkennettiin rakentamisen edistyessä. Tämä johti viiteen 
toimituskokoukseen1, joiden lähes ainoa tarkoitus oli lunastuskohteen 
täsmentäminen. Lisäksi korvauspäätökset perustuivat lunastuslainsäädäntöön, 
jonka mukaan omaisuuden luovuttajilla oli aina oikeus haitankorvauksiin. Sen 
sijaan sille, jolta ei lunastettu omaisuutta, haitta tai vahinko voitiin korvata, jos 
korvaamista oli olosuhteisiin nähden pidettävä kohtuullisena ja haitta tai 
vahinko oli merkittävä. Näin kaikilla ei ollut oikeutta haitankorvauksiin. 
Toimituksista valitti 27 kiinteistön omistajaa, joista viisi oli tehnyt 
muistutuksen lunastusluvasta. (Aalto 2007, Toimitusasiakirjat, lunastuslaki; 
laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977, 38 §)  

 
 
                                                
1 Maanmittauslaitoksen esitteen mukaan toimituskokouksia tarvitaan yleensä yhdestä kolmeen 
(http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/ratatoimitus). 



 

 
 

2 Teoriat ja menetelmät  
 

Tyler on kehittänyt kokonaisvaltaisen kokemusten arviointimallin. Se 
lähtökohtana muotoiltiin teoreettiset tekijät, joita testattiin. Mukaan otettiin 
myös tekijät, jotka koskivat aiempia kokemuksia, hankkeen muita vaiheita, 
kiinteistön omistajia sekä lunastettavan kohteen monipuolisuutta.  Tutkittavat 
osatekijät olivat: 
 
– vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus (tässä: osallistumismahdollisuus) 
– viranomaisen luotettavuus 
– viranomaisen eettinen toiminta 
– viranomaisen puolueettomuus 
– lopputuloksen laadukkuus 
– valittaminen toimituksesta 
–kokemukset Ratahallintokeskuksesta, hankkeen muista vaiheista kuin 
lunastustoimituksesta 
– kiinteistön omistajan ja kohteen taustatiedot.  
 
Edellä esitetyn luettelon pohjalta syntyivät kohdassa 4 esitellyt kysymysten 
aiheet. Kysely on tämän paperin lopussa. 

 
 

4 Kysymysten tavoite ja numeeristaminen  
 

Tutkimusta varten laadittiin työhypoteesin. Sen teoreettiset ja 
operationalisoidut osatekijät on esitetty TAULUKOSSA 1. 

 
 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen kohteena olleet osatekijät, Kuokkalankosken 
rataoikaisu 

 
TEKIJÄ/OSATEKIJÄ KYSYMYKSEN AIHE 
Taustatiedot (Lunastuksen kohde, kiinteistön omistaja, ympäristö) 
Lunastuksen kohde Lunastuksen kohteet monipuolisia 
Kiinteistön omistajan taustatiedot Pääasiallinen toimeentulo riippui osin hankkeesta 
Kiinteistön omistajan taustatiedot Oli aiempaa kokemusta lunastustoimituksesta 
Kiinteistön omistajan taustatiedot Hyvä aiempi kokemus Ratahallintokeskuksesta 
Kiinteistön omistajan taustatiedot Myöhempi kokemus hankkeesta 
Valittaminen En valittanut toimituksesta 
Menettelyn oikeudenmukaisuuskriteerit (Menetelmä) 
Osallistumismahdollisuus Riittävä tiedon saanti 
Osallistumismahdollisuus Riittävä neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus 
Eettinen toiminta Viranomainen oli taitava 
Eettinen toiminta Viranomainen selvitti hyvin tarpeeni 
Eettinen toiminta Toimituksessa ei riidelty 
Eettinen toiminta Minua ei painostettu 
Puolueettomuus Viranomainen oli puolueeton 
Luotettavuus Luotin viranomaiseen 
Luottamuksellisuus Oli luottamuksellinen ilmapiiri 
Tutkittavat tekijät 
Lopputuloksen laatu Lunastushinta tyydytti 
Yleisesti menettelyt Lunastusmenettelyt tyydyttivät 

 
 

Kysely lähti 161 kiinteistön omistajalle, joiden tiedot saatiin 
toimitusasiakirjoista. Kaksi maanomistajaa testasi kyselylomakkeen ennen sen 
lähettämistä. Vastauksia tuli 49. Puutteelliseksi osoittautui 9 vastausta, joten 



 

vastausprosentiksi tuli 25 %. Vastauksissa oli 22 vapaamuotoista kirjoitusta, 
joista pisin oli kahden sivun mittainen. Lyhimmät tekstit olivat lauseen 
mittaisia.  

 
5 Tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät  

 
Tyytyväiseksi katsottiin vastaukset 3 ja 4 asteikolla 1–4. Ja arvosanat 1 ja 2 
kuvasivat tyytymättömyyttä väittämiin. Jokaisesta väittämästä laskettiin 
vastausten keskiarvo, ja näistä piirrettiin tyytyväisyysprofiilit (kuva 1). 
Jatkoanalyysi tehtiin tekijöillä, joiden profiiliasteikkoero oli yli 1,0 sekä 
lopputuloksessa että menettelyissä. 

 
 

Kuva 1. Menettelyihin ja lopputulokseen tyytyväisten ja tyytymättömien profiilit 
(vastaukset väittämiin keskiarvoina). Tyytyväiseksi katsottiin vastaukset 3 ja 4 
asteikolla 1–4. Arvosanat 1 ja 2 kuvasivat tyytymättömyyttä.  

 
Jatkoanalyysi tehtiin tekijöillä, joiden asteikkoero oli yli 1,0. (Taulukko 2)  

  

1 2 3 4

OSA-ALUEET/Väittämät

TOIMITUSMENETTELY JA LOPPUTULOS

Riittävä tiedon saanti

Riittävä neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus

Viranomainen selvitti hyvin tarpeeni

Viranomainen oli taitava

Luotin viranomaiseen

Toimituksessa ei riidelty

Oli luottamusellinen ilmapiiri

Viranomainen oli puolueeton

Minua ei painostettu

En valittanut toimituksesta

TAUSTATEKIJÄT

Lunastuksen kohteet monimuotoisia

Pääasiallinen toimeentulo riippui osin 
hankkeesta

Oli aikaisempaa kokemusta 
lunastustoimituksista

Hyvä aiempi kokemus 
Ratahallintokeskuksesta

Oli myöhempi kokemus hankkeesta

Tyytyväinen lopputulokseen (n =19) ---- Tyytyväinen menettelyihin (n =17)---- 
Tyytymätön lopputulokseen (n =19)  __ Tyytymätön menettelyihin (n = 21) __ 



 

 

 
Taulukko 2. Tekijät, joiden profiiliasteikkoero yli 1,0 (= x), menettelyt ja 

lopputulos 
 

PÄÄTEKIJÄ/OSATEKIJÄ Menet
-telyt 

Loppu-
tulos 

Mallin teoreettinen tekijä  

Menettelyn oikeudenmukaisuuskriteerit  
Riittävä tiedon saanti x x Osallistumismahdollisuus 
Riittävä neuvottelu- ja 
keskustelumahdollisuus 

x x Osallistumismahdollisuus 

Viranomainen selvitti hyvin 
tarpeeni 

x x Eettisyys 

Viranomainen oli taitava x x Eettisyys 
Luotin viranomaiseen x x Luotettavuus 
Toimituksessa ei riidelty x x Eettisyys 
Oli luottamuksellinen ilmapiiri x x  
Viranomainen oli puolueeton x x Puolueettomuus 
Minua ei painostettu x  Puolueettomuus 
En valittanut toimituksesta  x Lopputulos 

 
Tyytyväisyyteen lopputulokseen ja menettelyihin vaikuttaa eniten riittävä 
tiedonsaanti-, keskustelu- ja neuvottelumahdollisuus. Toimituksen tekijän tulee 
olla taitava ja perillä kiinteistön omistajan tarpeista. Toimituksen tekijän tulee 
olla luotettava eikä toimituksessa saa riidellä. Kaiken kaikkiaan toimituksessa 
tulee vallita luottamuksellinen ilmapiiri. Painostuksen tunteen kokemus sen 
sijaan vaikutti siihen, että vastaajat eivät olleet tyytyväisiä menettelyihin. Jos 
kiinteistön omistaja oli valittanut toimituksesta, hän oli tyytymätön 
nimenomaan lopputulokseen, ei menettelyihin.  

 
Kiinteistön omistajan toimeentulon riippuvuus lunastuksesta, hänen aiemmat 
kokemuksensa ja lunastuskohteiden monimuotoisuus eivät tuo esille selviä 
eroja. Eroa on kuitenkin myöhemmissä kokemuksissa. Tekijöiden syy-
seuraussuhdetta tyytyväisyyden kanssa analysoitiin vapaamuotoisista 
vastauksista (taulukko 2).  



 

Taulukko 1. Vapaamuotoiset vastaukset; Lempäälä, Kuokkalankosken rataoikaisu 

 
VAIHE/osavaihe KYSELYN VASTAUS 
TOIMITUS/Yleistä OK-talot; muita paremmat korvaukset, LUOTETTAVUUS 
 Päätöksiä ei perusteltu LUOTETTAVUUS 

Perustelut uskottujen miesten käytölle? LUOTETTAVUUS 
Ei keskustelumahdollisuutta haltuunotossa, TIEDONSAANTI-, 
KESKUSTELU- JA NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Ei keskustelumahdollisuutta arvioinnista, TIEDONSAANTI-, 
KESKUSTELU- JA NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Ei sananvaltaa, PUOLUEETTOMUUS 
Lausuntojen antoon aikaa vähän, RHK:lla paljon, LUOTETTAVUUS 

Tiedottaminen/ 
tiedonjako 

Kutsu saatava ajoissa, TIEDONSAANTI-, KESKUSTELU- JA 
NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Kutsua ei tullut, TIEDONSAANTI-, KESKUSTELU- JA 
NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Verotusasiat epäselviä, TIEDONSAANTI-, KESKUSTELU- JA 
NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Lunastustoimikunnan kokoonpano? TIEDONSAANTI-, 
KESKUSTELU- JA NEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 

Korvaukset Tunnearvoa ei voi korvata, VIRHEETÖN LOPPUTULOS 
 Kulut korvattava suunnittelusta saakka, VIRHEETÖN LOPPUTULOS 
 Yksityinen etu etusijalle, VIRHEETÖN LOPPUTULOS 
 Maisema- ja meluhaitan korvauksia ei saa sitoa kiinteistön arvoon, 

VIRHEETÖN LOPPUTULOS 
 Korvausperusteet väärin VIRHEETÖN LOPPUTULOS 
 Asumisen keston pitäisi vaikuttaa korvauksiin, VIRHEETÖN 

LOPPUTULOS 
Kokous/ 
Katselmus 

Tilaisuudet liian virallisia, LUOTTAMUKSELLISUUS 
Haltuunotossa kiinnostivat vain rintamamiestalot, ei muut kohteet, 
LUOTETTAVUUS 

Maanhankinta KORVAUSTEN SAANTI KESTI KAUAN 
SUUNNITTELU Suunnitelman tulee olla tarkka, SUUNNITTELUN LOPPUTULOS 

RHK:n ylimielisyys kuulemisissa, SUUNNITTELUMENETTELYT 
Monimutkaista; asianajajan tarve, SUUNNITTELUMENETTELYT 
Suunnitteluvaihe liian pitkä (10–15 v), 
SUUNNITTELUMENETTELYT 

RAKENTAMINEN/ 
Urakointi 

Urakoitsijan työt virkistysalueilla ala-arvoiset, RAKENNUSVAIHEEN 
MENETTELYT 
Urakoitsijalla liikaa vastuita; työnaikaiset ongelmat kiinteistölläni 
hoitamatta, RAKENNUSVAIHEEN MENETTELYT 

 
 

Vapaamuotoiset vastaukset kuvasivat osallistumismahdollisuuksien puutetta 
haltuunottokatselmuksissa ja korvauksia käsiteltäessä. Tiedonsaannin puutteet 
koskivat päätösten perustelujen puuttumista sekä sitä, että vastaaja ei ollut 
saanut kutsua kokoukseen tai kutsu ei ollut tullut ajoissa. 
(osallistumismahdollisuus) Lisäksi kiinteistön omistajia ei ollut oikeasti 
kuunneltu. Ratahallintokeskuksen edustaja oli joidenkin mielestä käyttäytynyt 
huonosti (eettinen toiminta). Toimituksessa määrätyt korvaukset ja 
toimitusmenettelyt eivät olleet aina tasapuolisia (puolueettomuus). Tilaisuudet 
olivat olleet liian virallisia (luottamuksellisuus). Lisäksi oli selvää, että 
taustatekijät eivät vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Kirjoituksia oli myös 
suunnittelun lopputuloksesta, suunnittelumenettelyistä sekä paljon 
rakentamisvaiheen menettelyistä. 
 
Tutkimuksessa ei ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että 
korvauksista olisi sovittu toimituksen yhteydessä tai sopimusmahdollisuus edes 
olisi ollut esillä toimituksessa. Käytössä oli ollut korvausvaatimuksiin, 
vastineisiin ja viranomaispäätöksiin perustuva toimintatapa. Sen sijaan 



 

yksityistieasiat hoidettiin yhdessä kiinteistön omistajien kanssa, jolloin oli myös 
tarvittaessa mahdollisuus sopimuksiin. 

 
 6 Pohdinta 
 

Tutkimuksessa selvitettiin sitä, kuvasivatko siinä muotoillun työhypoteesin 
tekijät kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä lunastustoimitukseen. Osa tekijöistä 
kuvaa kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä lunastustoimituksen lopputulokseen 
ja menettelyihin. Tyytyväisyyteen vaikuttavat riittävä tiedonsaanti, riittävä 
keskustelu- ja neuvottelumahdollisuus (teoriakäsite: 
osallistumismahdollisuus), viranomaisen luotettavuus ja puolueettomuus. 
Keskustelumahdollisuuksien parantaminen koskee erityisesti haltuunottoa ja 
korvauskäsittelyjä. Tiedonsaannin puutteet koskevat päätösten perustelujen 
puuttumista sekä sitä, että vastaaja ei ollut saanut kutsua kokoukseen tai kutsu 
ei ollut tullut ajoissa. Lisäksi toimituksen tekijän tulee olla taitava ja perillä 
kiinteistön omistajan tarpeista eikä riitelyä saa esiintyä (eettinen toiminta). 
Myös Ratahallintokeskuksen tulee toimia kokouksissa eettisesti. Toimituksessa 
pitää vallita luottamuksen ilmapiiri (luottamuksellisuus). Lisäksi 
suunnitteluvaiheenlopputuloksen ja menettelyjen tuli olla onnistuneita ja 
rakentamisen laadun piti olla hyvä. Hyvän laadun tuli koskea sekä omaa 
kiinteistöä koskevia korjaustarpeita että asuinympäristön rakentamistöitä. 
Korjaustyöt piti hoitaa nopeasti. Sen sijaan painostuksen tunteen kokemus 
vaikuttaa vain siihen, että menettelyt eivät tyydyttäneet. Valittajat puolestaan 
pitävät lopputulosta huonona, eivät menettelyjä. Sensijaan kiinteistön 
omistajan toimeentulon riippuvuus lunastuksesta, hänen aiemmat 
kokemuksensa ja lunastuskohteiden monimuotoisuus ei tuo esille selviä eroja.  
 
Kyselylomakkeen testasi kaksi kiinteistön omistajaa ja tutkimuksen ohjaaja. 
Vastausprosentti tutkimukseen oli kuitenkin alainen. Edellä tässä kappaleessa 
esitetyn vuoksi tutkimustuloksia pidetään uskottavana vain siltä osin, kun 
tulokset kuvaavat vastaajien käsityksiä. Sen sijaan tutkimus ei anna luotettavaa 
kuvaa siitä, mitä mieltä tutkimukseen vastaamattomat olivat. Koska 
tutkimustulokset ovat hyvin samanlaisia kuin testattava teoria, tuloksia voidaan 
kuitenkin pitää vastaamattomien kiinteistön omistajien osalta suuntaa-antavia. 
Sopivuus muihin ratahankkeisiin ei välttämättä ole hyvä, koska kyseessä oli 
suppea tapaustutkimus. Jotta tulosten sopivuus muihin ympäristöihin 
varmistuisi, tulisi tehdä lisätutkimus.  
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Arvoisa kirjeen vastaanottaja! 
 
 
 

Teknillisessä korkeakoulussa on käynnissä väitöskirjatutkimus, jonka osana 
selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa ratahankkeisiin liittyvää 
maanhankinta- ja korvaustoimintaa. Tarkoituksena on selvittää oheisella 
kyselyllä juuri teidän radan lunastustoimituksiin osallistuneiden käsityksiä. 
 
Olen saanut tutkimuskäyttöön radan lunastustoimitusten tiedot. Niiden 
perusteella olette olleet mukana toimituksessa kiinteistönne/muu 
omaisuutenne osalta. Olette voineet olla mukana niin, että olette saaneet 
maapohja-, rakennus- tai haitan- ja vahingonkorvauksia. Olette saattaneet olla 
mukana myös valtuutettuna. Mikäli kuitenkaan ette ole ollut mukana, 
voisitteko, jos mahdollista, toimittaa tämän kyselyn puolestanne mukana 
olleelle henkilölle. 
 
Olen laatinut oheisen kyselyn yksinkertaiseksi; vain kaksi sivua, jotka voi 
täyttää pääosin rastittamalla sopivat vaihtoehdot. Näin aikaa vastaamiseen ei 
pitäisi mennä paljoa. Käsittelen kaikki saamani tiedot täysin 
luottamuksellisesti, siten että tutkimustulokset julkaistaan muodossa, josta ei 
ilmene kenenkään vastaajan henkilöllisyys. 
 
Vastaamalla voitte vaikuttaa siihen, miten ratojen lunastustoimitusten 
maanhankintamenettelyjä mahdollisesti kehitetään Suomessa jatkossa. 
Toivonkin, että näkisitte hivenen vaivaa ja vastaisitte. Koska nyt on keskikesän 
aika ja monet saattavat olla lomilla, vastausten pitäisi olla minulla 18.8.2006. 
Olisin kuitenkin kiitollinen, jos lähettäisitte vastauksenne pikaisesti. Ohessa on 
valmiiksi postimaksulla varustettu palautuskuori, jolla voitte kulutta lähettää 
vastauksenne. 
 
Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen! 
Seija Kotilainen 
tekniikan lisensiaatti 
Teknillinen korkeakoulu, Maanmittausosasto (1.6-31.12.2006) 
puh. 040 5470379, sähköposti. seija.kotilainen@tkk.fi 

  



 

 
 
 
KYSELY RADAN LUNASTUSTOIMITUKSEN ASIANOSAISILLE/Kuokkalankoski, Hollo 
 
1. Olitteko lunastuksen tapahtuessa(Rastittakaa yksi tai useampi vaihtoehto) 
Aktiivimaanviljelijä  Yrittäjä  

 
Muu (esim. 
työntekijä,  

 olin valuutettu  

________________________________________eläkeläinen)_____________________ 
 
2. Lunastuksen kohde oli teidän osalta? (Rastittakaa yksi tai useampi vaihtoehto) 
Asuinkiinteistö 
(maa+rakennukset) 

 Asuin-rakennus  Asuinrakennuksen 
haitta/vahinko 

 Muu rakennus  

Tonttimaa   Maisema- haitta  
 

Muun rakennuksen 
haitta/vahinko 

 Vesijohto- ja 
liittymäasiat 

 

Metsämaa  Meluhaitta  
 

Ratatyövahingot, 
mm. räjäytys 

 Puustokor- 
vaus 

 

Rivitaloasunto  Yksityistien 
haitta/vahinko 

 
 

Pihan, aidan 
vahinko 

 Muu kohde 
Mikä? 

 

 
3. Oliko teillä ollut ennen lunastusta aikaisemmin kokemuksia seuraavista asioista? 
Lunastustoimituk- 
sesta?             Kyllä 

 Ei 
 

  

Ratahallinto- 
keskuksesta? Kyllä 

 Ei 
 

  

 
Mistä Ratahallintokeskuksen (RHK) toiminnasta?___________________________________________ 
Oliko aiempi koke- 
muksenne?   Hyvä 

 Huono  En osaa sanoa  

________________________________________________________________________________ 
4. Millaisia olivat lunastustoimituskokoukset (Valitkaa joka riviltä jompikumpi vaihtoehto)? 
Toimitusinsinööri ja uskotut miehet olivat 
hyvin perillä tarpeistani. 

 
 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet eivät 
olleet hyvin perillä tarpeistani. 

 

Sain mahdollisuuden/riittävästi aikaa 
neuvotella/keskustella asiastani. 

 En saanut mahdollisuutta/riittävästi aikaa 
neuvotella/keskustella asiastani. 

 
 

Sain riittävästi tietoja.  En saanut riittävästi tietoja.  
 

Luotin toimitusinsinöörin ja uskottuihin 
miehiin. 

 
 

En luottanut toimitusinsinööriin ja 
uskottuihin miehiin. 

 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet olivat 
puolueettomia. 

 
 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet eivät 
olleet puolueettomia. 

 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet olivat 
taitavia. 

 
 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet eivät 
olleet taitavia. 

 

Lunastustoimitus sujui riidoitta kaikin puolin 
minua tyydyttävästi. 

 
 

Oli erimielisyyttä korvauksista tai muista 
asioista. Lunastus ei tyydyttänyt minua. 

 

Oli luottamukselliset välit, reilu 
keskusteluhenki ja keskityttiin tosiasioihin. 

 
 

Ei ollut luottamuksellisia välejä, reilua 
keskusteluhenkeä ei keskitytty tosiasioihin. 

 

Minua ei toimituksessa painostettu missään 
vaiheessa. 

 
 

Koin, että toimituksessa minua jossain 
vaiheessa painostettiin. 

 

                                                                                                     
Muita kokemuksia____________________________________________________________________ 
5. Valititteko toimituksesta maa-oikeuteen? 
Kyllä, 
ensimmäisestä 

 Kyllä, toisesta  En valittanut, vaikka 
olin tyytymätön 

 En valittanut, olin 
tyytyväinen 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
6. Oletteko olleet mukana ratahankkeessa jollain tavoin vielä lunastustoimituksen jälkeen? 
Kyllä  Ei 

 
  

___________________________________________________________________________________ 
7. Oletteko tyytyväinen lunastushintaan/-menettelyihin nyt jälkeen pain? 
 
Olen tyytyväinen lunastushintaan  En ole tyytyväinen lunastushintaan  

 

Olen tyytyväinen lunastusmenettelyihin 
 
 En ole tyytyväinen lunastusmenettelyihin 

 

  
JOS OLISITTE UUDELLEEN MUKANA RADAN LUNASTUKSESSA, NIIN 
8. Mitä haluaisitte korvaukseksi, jos voisitte aivan vapaasti valita? 

 

Rahakorvauksen  
 Vastaavan arvoisen metsäpalstan tai muuta maata  

Luovutusta vastaavan rakennuksen (jos 
luovutte rakennuksesta) 

 
 Vastaavanarvoisen loma-asunnon/lomaosakkeen  

Osan rahana, osan halvempana 
rakennuksena 

 
 Työkorvauksen tai tavarakorvauksen  

_______________________________________________________________________________  
9. Kuka hoitaisi mielestänne parhaiten kiinteistöjen ja maanhankinnan (Ratahallinnon puolelta)? 
Lunaastustoimituksessa virkatyönä 
lunastustoimikunta 

 
 

Radan urakoitsijan edustaja 
Ratahallintokeskuksen puolesta, sopimuksella  

 

Ratahallintokeskuksen virkamies 
suoraan itse, sopimuksella 

 
 

Yksityinen arviointifirma Ratahallintokeskuksen 
puolesta, sopimuksella 

 

Maanmittauslaitos ennen 
lunastusvaihtoehtoa, sopimuksella 

 
    Muu taho. Mikä? 

 
10. Jos piditte sopimusmenettelystä edellä, tarvitsisitteko sopimusneuvotteluihin puolueettoman “ 
kolmannen miehen” apua/järjestämää tilaisuutta? 

 

 Kyllä  En   
 

 

  
_______________________________________________________________________________  
11. Muita toivomuksia, jos teitä koskisi uusi ratahanke?(Kirjoittakaa tähän ja kääntöpuolelle. Voitte 
myös laatia erillisen paperin.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jos haluatte keskustella lisää tutkijan kanssa, voitte antaa tähän yhteystietonne: 
    Nimi:                                                                                          Puhelinnumero:  
 
Kiitos vastauksestanne! 
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