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Kaupunkiseuduista on tullut 
keskeisiä valtion aluepolitiikan 
kohteita ja samalla myös 
toimijoita, joiden sisäisellä 
yhteistyöllä nähdään olennainen 
rooli  talouskehityksen edistäjänä. 
Kaupunkiseutu käsitteenä ei 
kuitenkaan ole yksiselitteinen. 

Tutkimuksessa pohditaan 
teoreettis-käsitteellisesti, mikä 
“strateginen kaupunkiseutu” on, 
miten kaupunkiseutu asemoituu 
alueellisen hallinnan ja 
spatiaalisen suunnittelun 
järjestelmissä, millainen 
yhteistyörakenne kaupunkiseutu 
on, ja millaisten näkökulmien 
kautta kaupunkiseudun 
strategisen spatiaalisen 
suunnittelun yhteistyötä 
voitaisiin edelleen kehittää.
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–Friedrich Nietzsche, Ecce Homo (1908)   
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Jokainen tutkimus on jossain mielessä yhteistyön tulos. Näin tutkimus – siinä 
missä strateginen suunnittelukin – on ”radikaalisti” yhteensovittavaa ja yhteis-
toiminnallista. Olen ollut onnekas saadessani työskennellä hyvässä yhteistyön 
ilmapiirissä koko urani ajan. Aloitin Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulu-
tuskeskuksessa, ja olen monien vaiheiden jälkeen päätynyt Rakennetun ympä-
ristön laitoksen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan tutkimusryh-
mään. Koko urani ajan olen toiminut yhteistyöhankkeissa, joissa olen saanut 
olla vuorovaikutuksessa niin käytännön toimijoiden kuin akateemisten kollego-
jen kanssa. Olen kiitollinen kaikesta tiedosta ja ymmärryksestä, jota olen teidän 
kanssanne saavuttanut.  

Kiitän kollektiivisesti kaikkia, jotka näiden miltei kolmenkymmenen vuoden 
aikana ovat olleet mukana vaikuttamassa siihen, millainen tutkija olen tänään. 
Erityisesti kuitenkin haluan kiittää professori Harry Schulmania nyt jo neljälle 
kymmenluvulle ulottuvasta akateemisesta tuesta ja ystävyydestä.  

Vuosien varrella olen tehnyt tutkimusta pidempiä jaksoja myös ulkomailla, 
mikä on mahdollistanut lukuisat keskustelut suunnittelututkimuksen teoreetik-
kojen kanssa – myös niiden, joiden kanssa tässä työssänikin keskustelen. Eri-
tyisesti Newcastlen ja Amsterdamin yliopistoille ja tutkijakollegoille olen kiitol-
linen avusta ja tuesta, joka on tehnyt tästä työstä mahdollisen. 

Tätä työtä on rahoitettu Suomen Akatemian BEMINE- ja SCENSLECO-hank-
keista. Hankkeiden tutkijoille olen kiitollinen inspiroivasta työskentely-ympä-
ristöstä, oivalluksia tarjonneista keskusteluista ja henkisestäkin tuesta.  

Kiitän esitarkastajiani, professori Markku Sotarautaa ja FT Helka Kalliomä-
keä hyödyllisistä, osuvista ja syvällisistä kommenteista ja ehdotuksista, jotka 
ovat auttaneet työn viimeistelyssä olennaisesti, sekä professori Sami Moisiota 
vastaväittäjäksi suostumisesta. 

Aivan erityisesti kiitän ohjaajiani, vastuuprofessorina toiminutta Raine Män-
tysaloa ja lähiohjaajaani FT Pia Bäcklundia, jotka ovat olleet ratkaisevassa roo-
lissa nimenomaan tämän työn syntymisessä. Raine toimi kritiikin – jos kohta 
kannustuksenkin – äänenä teoreettisissa sarana- ja ratkaisukohdissa, toki oh-
jaajana ja esimiehenä mutta myös ystävänä. Pia johdatti minut teoreettisen tar-
kastelun polulle, eikä antanut tiukankaan työtahdin vaikuttaa tuloksen kohe-
renssiin tai loogisuuteen.  

Vaimoni Pia puolestaan antoi parhaan mahdollisen tuen luovalle akateemi-
selle prosessille lukemattomien syvällisten, arkipäiväisten ja hervottoman päät-
tömienkin keskustelujen sekä aivan tavallisen ihanan läsnäolon kautta.  

Lopulta kiitän kahta olentoa, jotka eivät koskaan tule näitä kiitoksia luke-
maan. Arwo ja Kaiku ovat huolehtineet päivittäisen arjen sujumisesta ja kirjoit-
tamisseurasta – koiran sydänlämpöään anteliaasti jakaen.   

 
Fiskarsissa 11.11.2017 
 
Vesa Kanninen  
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Vuonna 1908 saksalainen historiallisten kulttuurien tutkija Richard Piet-
schmann kolusi Kööpenhaminan kuninkaallisen arkiston Perun Inkakulttuuria 
käsitteleviä kokoelmia. Hän löysi arkiston nurkasta käsikirjoituksen vuodelta 
1613. Käsikirjoituksen laatijaksi oli merkitty Felipe Guaman Poma de Ayala. Kä-
sikirjoitus oli kirje, joka oli osoitettu Espanjan tuolloiselle kuninkaalle, Filip 
III:lle. Kirjeellä oli kaksi hätkähdyttävää ominaisuutta: ensinnä, se oli kirjoi-
tettu osin espanjaksi, mutta osin ketšuan kielellä. 1900-luvun alun eurooppa-
laisessa kielentutkimuksessa ketšuan ei yleisesti nähty olevan kirjoitettu kieli, 
joten löytö oli merkittävä jo tässä suhteessa. Toiseksi, kirje oli 1200 sivun mit-
tainen, ja näistä sivuista 400 käsitti viivapiirroksia, jotka kuvasivat niin valloit-
tajien kuin alkuperäiskansojenkin kulttuureja. Käsikirjoitus julkaistiin 1930-lu-
vulla, ja havaittiin, että se sisälsi lukuisia historiallisia virheitä. Niinpä sen tul-
kintaan ei juurikaan kiinnitetty huomiota. 

Vasta 1970-luvun mittaan antropologiassa voimistui tulkitseva tutkimussuun-
taus ja historiallisia dokumenttejakin alettiin tutkia uusista näkökulmista. Näin 
Guaman Poman käsikirjoitustakin lähestyttiin kiinnostuneena hänen tarkoitus-
peristään. Käsikirjoituksen tarina käsittää kaksi osaa: ensimmäinen osa kuvaa 
kristittyä maailmaa siten, että se sisällyttää inkat tähän yleisesti varsin euroop-
palaiskeskeiseen maailmanselitykseen keskeisenä osana kertomusta, yhtenä 
Nooan jälkeläisten haarana. Samalla se jäljittää koko kristinuskon historian ja 
asettaa eteläamerikkalaisen kulttuurin osaksi tätä suurta kertomusta. Osa päät-
tyy konkistadorien ja espanjalaisen siirtomaahallinnon kritiikkiin, jossa Poma 
kuvaa espanjalaiset kullanhimoisina sodanlietsojina. Toinen osa jatkaa tätä kri-
tiikkiä, mutta toisesta näkökulmasta. Poma kuvaa espanjalaista hallintokult-
tuuria tuomiten jyrkästi sen harjoittaman riiston ja väkivallan, mutta jatkaa 
myös pidemmälle: hän esittää vaihtoehtoisen hallintomallin, jossa espanjalaiset 
ja inkat yhdessä hallitsevat kristillisten periaatteiden mukaisesti. Lopussa Poma 
esittää fiktiivisen kysymys ja vastaus –dialogin, jossa Espanjan kuningas kyse-
lee Pomalta neuvoja valtakuntansa uudistamiseen.    

Jo tekstin sisältöä pidettiin mullistavana: siinä alistetun kansan edustaja otti 
itselleen kertojana auktoriteettiaseman, joka sinänsäkin kertoi verhotusti hal-
veksunnasta valloittajia kohtaan. Mutta vasta käsikirjoituksen piirrosten ana-
lyysi avasi tutkijoille sen todellisen kulttuurienvälisen nerokkuuden. Piirrokset 
oli laadittu eurooppalaiseen tyyliin, ja tuon ajan Espanjassa niitä olisikin tar-
kasteltu sen mukaisten konventioiden kautta. Monet piirrokset ovat sinällään 
ilmiasultaan deskriptiivisiä, mutta niiden asetteluun ja hahmoihin sisältyy ku-
vallisia suhteita, jotka olisivat inkoille viestittäneet halveksuntaa paljon tekstiä 
selkeämmin, ja tavalla, jonka myös lukutaidottomat inkat olisivat ymmärtäneet 
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laajasti. Espanjalaiset esitettiin piirroksien kautta vallan oikeudettomasti anas-
taneina, alempiarvoisina olentoina, ja inkat vastaavasti ylempiarvoisina uh-
reina. Espanjalaisille kuvien viesti olisi ollut neutraalin kertova tai korkeintaan 
lievästi kriittinen, mutta kuninkaan vallan hyväksyvä. 

Guaman Poman käsikirjoitus – osana espanjalaisten valloittajien ja alkupe-
räiskansojen välistä jännitteisen kohtaamisen ilmiasua – kuvaa Mary Louise 
Prattin (1991) lingvistisen antropologian näkökulmasta tekemässä tulkinnassa 
puheenvuoroa sellaisessa sosiaalisessa tilassa, jossa kulttuurit voivat tavata, 
törmätä ja kiistellä, jossa epätasaisista valtasuhteista huolimatta kommunikaa-
tio on mahdollista, vaikka yhteisymmärrystä ei saavuteta, tai siihen ei edes py-
ritä. Tällaisesta tilasta Pratt käyttää nimitystä kontaktivyöhyke (contact zone).  

 
Berkeleyn eläintieteellinen museo perustettiin vuonna 1908 osaksi Kalifornian 
yliopistoa. Sen ensimmäinen johtaja, Joseph Grinnell, oli tunnustettu asiantun-
tija lajien tunnistamisessa, lajien elinympäristöjen vaikutuksessa evoluutioon ja 
selkärankaisten muuttoliikkeiden tutkimuksessa. Tuohon aikaan ekologia oli 
uusi, vasta muotoutumassa oleva tieteenala, joka erottautui deskriptiivisestä 
luonnontieteestä erityisesti ekologisia kokonaisuuksia, lajien keskinäisiä vaiku-
tuksia ja ympäristönsuhdetta korostavalla tutkimusotteellaan. Grinnell oli kiin-
nostunut erityisesti kalifornialaisesta luonnosta, ja kiinnitti huomionsa muut-
tuvaan elinympäristöön, jossa ihmisen toiminta vaikutti jo tuolloin johtavan 
luonnonympäristöjen muuttumiseen ja katoamiseen. 

Grinnell halusi museonsa kokoelmien tarjoavan hänelle ja kolleegoilleen 
mahdollisuuden ekologisen tutkimuksen edistämiseen. Niinpä hän kehitti tar-
kat periaatteet kokoelmiin hyväksyttävien näytteiden keräämiselle, joita edel-
leen opetetaan ja joiden mukaan edelleen toimitaan. Hänen oma intressinsä liit-
tyi sekä tieteelliseen työhön että luonnonsuojeluun. Tuolloin yksityiset luonnon 
monimuotoisuudesta ja ”kauneudesta” kiinnostuneet harrastajat olivat keskei-
sessä roolissa kokoelmien kartuttajina. Harrastajat puolestaan saivat näyt-
teensä (kuolleet eläimet) muun muassa maanviljelijöiltä ja metsästäjiltä, joilla 
ei sinänsä ollut intressejä sen paremmin museon kokoelmien, kalifornialaisen 
luonnon suojelun kuin tieteellisen työn edistämisenkään suhteen. He olivat 
kiinnostuneita palkkiosta, joka maksettiin kriteerit täyttävästä näytteestä. Myös 
Kalifornian yliopiston hallinnolla oli oma intressinsä museon toimintaan: se oli 
kiinnostunut museon prestiisistä ja sen yliopistolle tuomasta rahoituksesta. 
Grinnellille näiden erilaisten sosiaalisten maailmojen kohtaaminen osana mu-
seohankkeen kokonaisuutta oli jokapäiväistä kokoelmien hallintaa ja kartutta-
mista. Samalla kyse oli myös julkilausuttuun päämäärään – Kalifornian julista-
minen luonnonsuojelualueeksi – pyrkimistä. Samalla tämä päämäärä fokusoi 
kokoelmien kartuttamista ja piti yllä seudullista näkökulmaa alueen ekologian 
tutkimuksessa.  

Susan Leigh Star ja James Griesemer (1989) tutkivat Grinnellin työtä tieteen-
tutkimuksen näkökulmasta. Heidän mukaansa ”museo” materiaalisena ja toi-
minnallisena kokonaisuutena liittyi eri ryhmien omaan toimintaan vain tietyiltä 
osin ja edusti eri asioita eri toimijaryhmille, mutta samalla tarjosi ryhmille yh-
teisen fokuksen. Tämä fokus ei välttämättä ollut aktiivisesti jaettu – kaikki ryh-
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mät eivät olleet kontaktissa keskenään – mutta museolla kaikkine toimintoi-
neen oli jaettu ”hahmo” ja merkitys, joka oli tarpeeksi yhtenäinen jotta museon 
idea välittyi kaikille näille ryhmille mielekkäänä. Star ja Griesemer kutsuivat 
tällaista hahmoa ”rajaesineeksi” (boundary object). 

 
Vuoden 1943 alussa perustettiin Los Alamosiin, Kalifornian yliopiston alaisuu-
teen laboratorio, jonka tehtävänä oli kehittää Yhdysvaltojen asevoimien käyt-
töön uudentyyppinen, atomipommiksi kutsuttu ydinase. Los Alamosiin koottiin 
tuon ajan parhaat fyysikot, matemaatikot, tilastotieteilijät, kemistit, räjähdeasi-
antuntijat, meteorologit ja instrumenttien rakentajat. Ydinfissioon perustuvan 
pommin kehittämisessä nämä ryhmät joutuivat opettelemaan uutta tapaa vies-
tiä yli disipliinirajojen, jotta koordinoitu toiminta tuli mahdolliseksi. Kehittä-
misprosessin aikana kävi ilmeiseksi, että keskeisenä ongelmana oli ydinfission 
toiminnan ymmärtäminen. Kokeellisesti ei tuon ajan laitteistoilla pystytty arvi-
oimaan ydinreaktion synnyttämiseen tarvittavaa kriittistä massaa riittävällä 
tarkkuudella. Myöskään teoreettisesti ei kyetty löytämään ratkaisua. Tarvittiin 
menetelmä, joka ratkaisisi näennäisesti ratkaisemattoman ongelman: kuinka 
tehdä kokeita tavalla, joka ei ollut mahdollinen.  

Ratkaisuksi muodostui olennaisesti erilainen lähestymistapa kuin siihenasti-
set. Tarina kertoo, että menetelmän kehittäjä Stanislaw Ulam mietti pasianssin 
pelaamista: mikä on todennäköisyys, että pasianssi ”menee läpi”? Tietyn pasi-
anssityypin todennäköisyyksien laskeminen sisältää sääntöjen ja satunnaisuu-
den kombinoinnin, joten aikana ennen tehokkaita tietokoneita vaaditut lasku-
toimitukset olisivat olleet liian aikaa vieviä suhteessa saatuun hyötyyn. Ulam 
kuitenkin näki, että hän saisi tarpeeksi tarkan tuloksen, mikäli yksinkertaisesti 
pelaisi pasianssin sata kertaa ja laskisi onnistuneet kerrat. Tämä sai hänet ajat-
telemaan, josko samaa periaatetta voisi soveltaa ydinreaktion simulointiin. 
Näin syntyneen, myöhemmin Monte Carlo-menetelmäksi ristityn simulaatio-
mallin avulla pystyttiin ratkaisemaan keskeiset ongelmat niin fissio- kuin fuu-
siopommin kehittämisessä.  

Monte Carlo-menetelmä asettui keskelle eri alojen asiantuntijoiden työtä: ma-
temaatikoille se tarkoitti tietyn tyyppisten matemaattisten yhtälöiden tulosta, 
tilastotieteilijälle uutta tilastollisen poiminnan periaatetta, fyysikoille toisen 
tyyppisen yhtälön ratkaisua, meteorologille uudenlaista ilmiöiden esittämista-
paa, ja instrumenttien rakentajille ensimmäistä mahdollista mallinnusta, joka 
vastasi heidän fyysisiä prosesseja koskeviin ongelmiinsa. Jokaiselle menetelmä 
tarkoitti jotain, joka oli oman asiatuntemuksen piirissä ja joka liittyi erilaisiin 
tieteellisiin teoreemiin, käsitteisiin ja disipliinien käytäntöihin eri tavoin. Sa-
malla menetelmä oli hyödyllinen kaikille osapuolille. Näin menetelmä toimi pi-
kemminkin eri tieteenalojen näkökulmien koordinointina kuin yhteensovitta-
jana. 

Menetelmän ympärille muodostui oma, yksinkertaistettu ”kielensä”, jossa 
menetelmän tosiasialliset simulaatiot – jotka olivat matemaattisesti erittäin 
monimutkaisia – esitettiin yksinkertaistetuin ilmauksin, kuten ”otanta” tai ”ra-
jallinen peli”, joiden kautta voitiin sekä keskustella menetelmästä että oppia sen 
perustoimintaperiaatteet. Samalla eri alojen asiantuntijat oppivat tuntemaan 
toistensa puhetapoja ja terminologiaa siinä määrin, että pystyivät ajan mittaan 
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keskustelemaan toistensa tieteenalojen niistä kysymyksistä, jotka liittyivät hei-
dän omaan toimintaansa. Reilun vuosikymmenen mittaan tämä informaation 
ja tiedon kommunikoinnin koordinaatio laajeni kokonaiseksi tieteelliseksi ala-
kulttuuriksi. Peter Galison (1997) tutki tätä koordinaatiota tieteentutkimuksen 
näkökulmasta ja osoitti, miten uusi yhteinen kieli auttoi löytämään yhteisen ta-
van toimia. Tällaista (tiedon) vaihtoa, joka syntyy tiettyyn tarpeeseen, tietyissä 
olosuhteissa ja tietyssä paikassa, jossa toimijoilla ei välttämättä ole yhteistä kä-
sitystä tai näkemystä vaihdon merkityksestä tai arvosta, vaan ainoastaan vaih-
dosta itsestään, ja joka kykenee kehittämään kommunikaatiossaan yhteisen kie-
len – jargonin, pidginin, kreolin tai jopa ”täysimittaisen” kielellisen kulttuurin, 
kielipelin – Galison kutsuu ”vaihdon vyöhykkeeksi” (trading zone).     

 
Nämä kolme lyhyttä tarinaa ovat olennainen lähtökohta työlleni. Ne ovat olleet 
keskeisessä osassa sekä tutkimuksellisen lähestymistapani muovautumisessa 
että tutkimukseni analyyttisen välineistön koostamisessa. Tätä välineistöä kut-
sun strategisen yhteensovittamisen malliksi. Kukin tarina viitoittaa yhden ana-
lyyttisen käsitteen synnyn kuvauksen sellaisena kuin se tutkimuskirjallisuu-
dessa esiintyy. Olen lyhentänyt tarinoita ja samalla oikonut joitain tarinan mut-
kia, mutta olen keskittynyt olennaisen narratiivin välittämiseen. Nämä tarinat 
osoittavat, että tieteellinen kerronta, narraatio sinänsä, pystyy tekemään käsit-
teistä ymmärrettäviä. Kiinnittäessään konseptuaalisen konkreettiseen, ajassa ja 
paikassa tapahtuvaan, narratiivi kytkeytyy identiteetin temporaalis-spatiaali-
seen verkostoon (vrt. Wiggins 1967, Bhaskar 1978, Massey 1999, Raper ja Li-
vingstone 2001) ja suhteuttaa narratiivisen sisältönsä ymmärrykseemme mie-
len eri abstraktiotasoilla. Tai kuten isäni sanoisi: hyvä tarina jää mieleen ja an-
taa sijan oivallukselle. 

Prologini tarinana ei kuitenkaan ole kokonainen, ellen tuo sitä lähemmäs 
omaa persoonaani. Yli 20 vuoden ajan olen eri rooleissa ollut mukana kaupun-
kiseutujen tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Maantieteilijänä minua on aina 
kiinnostanut yhtä lailla kaupunkiseudun fyysisen ilmiasun morfologia ja mää-
rittely rajauksineen, eri urbaanien toimintojen ja kaupunkilaisten arjen raken-
teet, sekä toimijoiden ja instituutioiden välille muotoutuvat toimintasuhteet ja 
verkostot. Olen koko akateemisen urani ajan ollut kiinni rakenteiden ja verkos-
tojen maailmassa, sillä opintojeni aikaan 1980-luvun puolivälin jälkeen suoma-
laisessa maantieteessä oli käynnissä sama transformaatio, joka 1970-luvulta 
lähtien oli muovannut kansainvälistä kaupunkimaantieteellistä tutkimusta po-
liittisen taloustieteen viitoittamaan suuntaan. Suomalainenkin maantiede alkoi 
laajasti saada – jos ei vielä vaihtaa – ajatuksia mannereurooppalaisesta sosio-
logisesta ja kulttuurisesta tutkimuksesta, ja suunnittelumaantieteen nuoren-
mieliset tekijät – jollei vielä instituutio – angloamerikkalaisesta suunnittelun-
tutkimuksesta.  

Ajan hengen innoittamana ja opintojani tuolloin ohjanneiden assistenttien 
opastuksella aloin tutustua kaupunkikehityksen tutkimuksen eurooppalaiseen 
keskusteluun mm. lukemalla harvoja yliopistossa saatavilla olleita ulkomaisia 
sarjajulkaisuja. Uusi ja urbaanin teorian aallonharjalla ratsastanut Society & 
Space sekä Euroopan hullun vuoden 1968 jälkimainingeissa syntynyt radikaali 
Antipode muodostuivat eksoottiseksi kotilukemiseksi suunnittelumaantieteen 
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aluehallintokaavioiden opettelun ja ihmismaantieteen kaupunkirakennemal-
lien tankkaamisen ohella. Tämä heijasteli maantieteen ”paradigmaattista” 
muutosta, jonka osoituksena Soja (1989) piti vaikutusvaltaisen David Harveyn 
täyskäännöstä 1960-luvun lopun positivistisesta ekumeenisuudesta (Harvey 
1969) vuoden 1973 marxistiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korostami-
seen (Harvey 1973). John Urry (1989) korostikin maantieteen ja marxilaisuu-
den yhteistä pohjaa: molemmissa viimekätisenä lähtökohtana on ihmisen ja 
luonnon välinen suhde. 

Vuonna 1990 hankin tuoreeltaan yhteiskuntatieteilijöiden voimainponnistuk-
sen, ”Suomi 2017” –teoksen (Riihinen 1990a). Tuolloin elettiin kovin selkeää 
modernismia: evoluutio oli habermasilaista, kriittisyys adornolais-horkheimi-
laista, konflikti oli marxilaista, funktionalismi durkheimilaisuutta, ja kaiken yllä 
leijui Anthony Giddensin varjo. Muutamaa vuotta myöhemmin Giddensistä tu-
lisi Britannian työväenpuolueen pääasiallinen yhteiskuntaideologi, ja tuota hän 
oli jo 1980-luvun lopun suomalaisessa yhteiskuntatieteen kentässä. Giddensin 
työhön viitattiin niin talouden, historian, evoluutioteoreettisen kritiikin kuin 
luonnollisesti yhteiskuntatieteiden kehityssuuntien kohdalla (vrt. Riihinen 
1990b).  

Tuolloin en juurikaan pannut merkille, että teoksessa Tampereen teknillisen 
korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun professori Jere Maula, nyttemmin jo 
emeritus, kirjoitti aiheesta ”Suomen kaupungit 2017” kovin sympaattisin ää-
nenpainoin (Maula 1990). Nyt tekstiä silmäillessäni voin todeta, että kaupunki-
käsitys oli ilmeisen vakaa, kaupunki oli toiminnoiltaan määritelty ja rakenteel-
taan selkeä. Kaupunkijärjestelmässä pyrittiin ”tasapainoon,” johon nähtiin 
päästävän huolellisella hallinnolla ja taitavalla suunnittelulla.  

Nyt tuo vuosi, 2017, on virtaamassa yhteiskuntamme ja kaupunkiseutujemme 
läpi. Näen kuluneet vuosikymmenet ymmärrettävänä kehityksenä niin henkilö-
kohtaisesti kuin – ja tässä työssäni erityisesti – osana suomalaisen kaupunki-
seudun syntyä käytäntöinä, teoreettisena käsitteenä, yhteiskunnallisen järjes-
täytymisen tasona ja varsinkin strategisen suunnittelun kontekstina. Vuoden 
2017 näkemys kaupunkiseuduista osana yhteiskunnallista spatiaalista kehittä-
mistä on kuitenkin vielä kirjoittamatta, monia tarinoita noista kaupunkiseu-
duista on kertomatta. 

Aloitan tutkimuksellisen tarinani lopettamalla prologini anekdoottiin yhdestä 
ratkaisevan tärkeästä episodista, jonka ansiosta oma kiinnostukseni kaupunki-
tutkimukseen sai sen pohjavireen, joka sillä on tänäkin päivänä.  

Vuonna 1988 osallistuin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella 
yhdyskuntasuunnittelun perusteiden kurssille. Kolmannen vuoden maantie-
teen opiskelijalle perinteiset kaupunkineutraalin kulttuurimaantieteen kysy-
myksenasettelut (vaikkapa väestöntiheys, toimintojen sijoittuminen ja kulttuu-
rihistoria) olivat kyllä mielenkiintoisia, mutta jotain tuosta lähestymistavasta 
tuntui puuttuvan. Yhdyskuntasuunnittelun kurssin ensimmäisellä luentoker-
ralla esiteltiin Salvador Dalin ”paranoiakriittinen metodi”, jonka avulla opiske-
lijoiden tulisi kurssitentin yhteydessä päätellä, mitä pieni pahvinen tetraedri – 
joka oli vapaasti tarkasteltavissa joka luennon yhteydessä – sisältää. Menetel-
mää ei mitenkään avattu, eikä vastauksista koskaan saatu mitään palautetta.  



 18 

Vasta vuosia myöhemmin ymmärsin, että tuo ajatusleikki sisälsi monia ni-
menomaan kaupunkisuunnitteluun liittyviä tärkeitä opetuksia, joiden kautta – 
sekä myötä että kritiikin avulla – olen oppinut käsittelemään kaupunkiseutua 
sen ristiriitojen ja paradoksien kautta: fluidina ja samalla konkreettisena, kivet-
tyneenä ja samalla muuttuvana, hierarkkisena ja samalla verkostomaisena, 
konservatiivisena ja samalla radikaalina – jonkinlaisena koherenttina inkohe-
renssina. Tetraedri kuvasti mainiosti sitä tuntematonta, jota tänä päivänä voin 
ylevästi kutsua vaikkapa ”tuntemattomaksi tuntemattomaksi” (esim. Rumsfeld 
2002), yllätyksellisyyden elementiksi tai jopa ”konstitutiiviseksi ulkopuoleksi” 
(esim. Derrida 1978). Samalla se viritti mielen avoimeksi: kaikkea ei voi tutkia, 
analysoida tai tulkita meille tarjottujen tai tarjoutuneiden välineiden avulla, 
vaan tarvitaan ripaus jotain muuta – kutsuttakoon sitä intuitioksi, innovatiivi-
suudeksi, epävarmuuden siedoksi tai luovuudeksi – jotta lähestymisemme tuot-
taa uusia, mielenkiintoisia ja muutosvoimaisia ratkaisuja. 
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OSA I   TUTKIMUSASETELMA 
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Meillä tulee olemaan Suomessa korkeintaan 10 kaupunkiseutua. Niitä ei ole 
kaikkia vielä valittu, arvioi tunnettu kaupunkipoliitikko, pitkäaikainen Hel-
singin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara [ ]. – Näin se on kaikkialla 
maailmassa. Kaupunkiseudut ovat ne, jotka vievät taloutta eteenpäin. Maail-
massa koko taloudellinen kasvu tapahtuu kaupungeissa tällä hetkellä, Soi-
ninvaara summaa tilannetta. 

 

Uusi Suomi 6.9.2016 10:30 
 
Tulevaisuudessa olisi aiheellista pohtia, tarvitaanko myös maankäytön, asu-
misen ja liikenteen ratkaisuille laajempia tai sitovampia yhteistyömuotoja 
kuin nykyisen kaltaiset seudulliset ratkaisut. Tulisiko maankäyttöä, asumista 
ja liikennettä koskevat päätökset koota suurilla kaupunkiseuduilla saman-
kaltaisiin laajempiin kokonaisuuksiin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon rat-
kaisut? [On] oma kysymyksensä, millä tavalla kaupunkiseutu määritellään 
ja kuinka laajalla alueella kaupunkiseutujen MAL-päätökset olisi tarkoituk-
senmukaista tai tehokkainta tehdä.  

 

”Kuntauudistus kaupunkiseutuilla: mikä muuttui”, yhteenveto (VM 2015: 59)  
 

 
Yllä olevissa sitaateissa konkretisoituu tutkimukseni yhteiskunnallinen kon-
teksti. Kaupunkiseuduista on tullut keskeisiä valtion aluepolitiikan kohteita ja 
samalla myös toimijoita, joiden sisäisellä yhteistyöllä nähdään olennainen rooli 
alueiden elinvoiman edistäjänä. Kaupunkiseutu käsitteenä ei kuitenkaan ole yk-
siselitteinen. Yhteistyön lähtökohdat kiinnittyvät myös siihen millaiseksi ”oli-
oksi” kaupunkiseutu kulloinkin määritellään. Kaupunkiseutua voidaan lähestyä 
esimerkiksi arjessa elettynä todellisuutena, globaalien ilmiöiden paikallisena 
noodina, tai seudullisena tapauskohtaisesti kehkeytyvänä toimijaverkostona-
kin. Kaupunkiseututasoinen toiminta ja yhteistyö eivät myöskään ole riippu-
mattomia siitä, miten kaupunkiseudut jäsentyvät suhteessa valtion ja kuntien 
väliseen poliittis-hallinnolliseen infrastruktuuriin. Tutkimuksessani pohdin, 
mikä kaupunkiseutu on, miten kaupunkiseutu asemoituu alueellisen hallinnan 
ja spatiaalisen suunnittelun järjestelmissä, millainen yhteistyörakenne kaupun-
kiseutu on, ja millaisten näkökulmien kautta kaupunkiseudun spatiaalisen 
suunnittelun yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää.  
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Suomalaiset kaupungit ovat seutuistuneet 1970-luvulta alkaen. 1990-luvulla 
kaupunkiseutujen maankäytön suunnittelun, alueellisen kehittämisen ja kau-
punkiseutujen hallinnan ongelmat nousivat valtiotasolla keskeiseen rooliin 
suhteessa perinteiseen aluepolitiikkaan. Samalla kun uusi aluepolitiikka haki 
linjaansa muun muassa alueiden käytön suunnittelun ja alueellisen kehittämi-
sen eriyttämisen kautta, ympäristöministeriö ja sisäministeriö harjoittivat epä-
muodollista kaupunkipolitiikkaa erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Alkuun 
kaupunkipolitiikka kehittyi valtion hallinnon sisäisenä retoriikkana ja poliitti-
sena puheena, mutta myöhemmin kaupunkiseutujen kysymykset tulivat konk-
reettisesti esiin muun muassa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntalain 
(YTV-laki) ja kansallisen kaupunkipolitiikan valmistelun kautta (Kanninen 
2016; ks. myös Antikainen ym. 2003). 

Niin Moision (2012) kuin muidenkin (esim. Kostiainen ja Sotarauta 2003; Re-
mahl 2008; Taipale 2009; Haveri 2011) näkemysten mukaan 1990-luvun tait-
teesta alkanut ajanjakso on ollut kolmen päällekkäisen alueellisen kehittämisen 
logiikan luonnehtima. Yhtäältä hyvinvointivaltion aluepolitiikka on toiminut 
tähän päivään asti, esimerkiksi alueiden käytön ohjausjärjestelmän kautta (ks. 
Remahl 2008; Honkanen 2016). Toisaalta markkinaliberalistinen, valikoiva ja 
talouskehityksen etusijalle asettava aluepolitiikka on ollut nousussa 1980-luvun 
lopulta saakka (esim. Schulman ja Verwijnen 1992; Kantola 2002; Tervo 2012; 
Moisio 2012; Kalliomäki 2012). Lisäksi vahvistuvana näkökulmana on tunnis-
tettu entistä voimakkaammin alueellista keskittämistä korostava ja yhä tiiviim-
min suurten kaupunkiseutujen roolia alleviivaava metropolisaation kehittämi-
sen ja hallinnan valtiollinen logiikka (esim. Tolkki ym. 2011; Alanen 2012; Loik-
kanen 2012; VM 2015).  

Valtiotason kaupunkipolitiikka muodostaa keskeisen lähtökohdan kaupunki-
seutujen spatiaaliselle suunnittelulle. Kaupunkipolitiikan harjoittaminen on ol-
lut viimeisten vuosikymmenten aikana sanalla sanottuna moninaista. Moisio 
(2012) erittelee suomalaisessa kehityksessä kolme osin päällekkäistä periodia, 
jotka osaltaan kuvaavat myös valtiotasoisen kaupunkipolitiikan syntyä ja sisäl-
löllistä vaihtelua. Moision tarkastelussa hajautetun hyvinvointivaltion periodi 
(Moisio 2012: 71) ulottuu sodanjälkeisestä ajasta aina 1990-luvun taitteeseen. 
Tätä periodia luonnehti yhteiskunnan kollektiivisuuden voimistuminen, mikä 
näyttäytyi kansallisen edun ja eheyden korostamisena. Moisio tulkitseekin kau-
pungistumisen poliittisen ulottuvuuden – aluepoliittisen eheyttämisen, jossa 
korostettiin kunnan roolia hyvinvoinnin institutionaalisena turvaajana ja koko 
Suomen teollistamista – olleen tuolloin enemmän tai vähemmän suoraa seu-
rausta sodanjälkeisistä poliittisista jakolinjoista ja korostaneen tarvetta porva-
rillisen Suomen rakentamiseen, joskin kansallisen projektin hengessä koko maa 
asuttuna pitäen ja kansallisen talouden kehityksestä nauttien. Näin Moision 
mukaan paikallinen taso ”kansallistettiin” (Moisio 2012: 160). Taipale (2009: 
218) näkee myös 1990-luvun olleen kaupungeille vielä kansalliseen aluepolitiik-
kaan tyytymisen aikaa. Kaupunkien omaa ”ulkopolitiikkaa” ei ainakaan laajalti 
vielä katsottu tarvittavan, tai voitavan edes harjoittaa. 
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Euroopassa oli jo 1970-luvulta saakka eletty sosialistisena nähdyn hyvinvoin-
tivaltion kritiikin aikakautta ja keynesiläisen, valtion roolia korostavan ja seka-
taloutta edistävän talouspolitiikan nähtiin väistyneen yksilön ja markkinoiden 
vapautta korostavan monetaristisen talouspolitiikan tieltä (Patomäki 2007: 55). 
Tämä Moision (2012: 163) hajautetun kilpailuvaltion periodiksi nimeämä ajan-
jakso ajoittui Suomessa 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkupuolelle. Kansain-
välistyminen kuitenkin tarkoitti hyvinvointivaltion uusliberalistiseksi mainitun 
kritiikin voimistumista. Tarvittiin uudenlaista markkinoiden vapautta, jotta 
kansainvälinen pääoma kokisi suomalaisen(kin) kaupunkiseudun houkuttele-
vaksi ja kilpailukykyiseksi (Moisio 2012: 167). Tämä muodostuikin alueellisen 
kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi. Moisio tulkitsee, että 1990- ja 2000-lu-
kujen kaupunkiverkostoa korostavalla aluepolitiikalla – joka sai konkreettiset 
muotonsa ohjelmaperusteisen aluekehittämisen käytännöissä – pyrittiin kui-
tenkin yhdistämään kilpailukykyvaatimukset hyvinvointipoliittiseen alueelli-
seen tasapainottamiseen (Moisio 2012). Haveri (2002) puolestaan liittää tähän 
ajanjaksoon ajatuksen hallintatavan muutoksesta ja uusien, yhteistyöhakuisten 
toimintatapojen lisääntymisestä.  

Moision (2012) tulkinnan mukaan elämme edelleen pääosin hajautetussa kil-
pailuvaltiossa, joskin joillain yhteiskunnan sektoreilla on vielä vahvoja hyvin-
vointivaltion piirteitä. Moisiolle 2010-luvun taite merkitsi kuitenkin myös uu-
den kansallisen diskurssin syntyä, jossa korostuu tarve sekä valtion alueraken-
teen että kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden uudistamiseen (Moisio 
2012: 195). Tätä muotoutumassa olevaa periodia Moisio kutsuu metropolivalti-
oksi, jonka ytimessä on sopeutuminen kaikkialle ulottuvaan globalisaatioon, 
sekä muutoskyvyn ja resilienssin korostaminen valtion selviämisen strategi-
oina.  

Suomalaisten kaupunkiseutujen näkökulmasta tämä periodi on entistä vali-
koivamman kehittämisen aikaa. Pääkaupunkiseudun asema koko maan talou-
den veturina korostuu ensimmäistä kertaa, mitä julkilausuttu aluepolitiikan ja 
innovaatiopolitiikan yhdentäminen edelleen korostaa. Moisiota (2012) mukail-
len tulkitsen, että metropolivaltiokehityksellä on ollut performatiivinen, metro-
polipuheen todeksi tekevä vaikutuksensa, mutta myös konkreettisten valintojen 
hienovaraisen tekemisen aspektinsa. Valtiotason kaupunkipolitiikassa kaupun-
kiseudut on 2000-luvulla jaoteltu ensimmäistä kertaa ”suuriin”, kilpailukykyi-
sinä pidettyihin, sekä muihin, implisiittisesti tukitoimia tarvitseviin seutuihin 
(esim. Antikainen ja Vartiainen 2002).  

Kaupunkiseutujen nousu strategisen toiminnan tasoksi näyttäytyy näin seu-
rauksena globalisaation sekä valtion reformien yhteisvaikutuksesta (Scott 
2001). Kaupunkiseudut ovat toimineet sekä globaalin kapitalismin uudelleen 
muotoutumisen että paikallisen sosioekonomisen pääoman kerääntymisen 
noodeina (Jessop 2002; Nelles 2013; vrt. Brenner 2004). Niin kutsutun uuden 
regionalismin lähestymistavan nousu on kytkeytynyt eri tekijöiden monimut-
kaiseen yhdistymiseen kaupunkiseuduilla. Yhtäältä kaupunkiseutujen aseman 
korostaminen voidaan nähdä valtion poliittisen toimivallan siirtona lähemmäs 
toimeenpanon tasoa, toisaalta hyvinvointivaltion murenemisen tai “laimenemi-
sen” sivutuotteena (esim. Jessop 1993; Brenner 1998). Kummassakin on taus-
talla kansallistason hallinnon kompetenssien väheneminen, jonka Brenner 
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(1998, 2004) näkee olevan seurausta globalisaatiosta ja sen mukanaan tuo-
masta ylikansallisten instituutioiden roolin laajenemisesta, mikä on johtanut 
uusliberaalin ajattelun suosioon valtiotasolla. Tätä kuvastavat esim. yksityistä-
misen, sääntelyn keventämisen, verotuksen alentamisen ja valtiokoneiston ra-
hoituksen leikkaamisen kansalliset poliittiset käytännöt, jotka ovat muotoutu-
neet keskeisiksi narratiiveiksi kansallisvaltioiden uudelleenjärjestymisproses-
seissa viime vuosikymmeninä.  

Edellisiin kehityskulkuihin liittyen kaupunkiseutu on muodostumassa myös 
keskeiseksi strategisen spatiaalisen suunnittelun tasoksi. Itse kaupunkiseutu 
niin käsitteenä kuin arjen toimintoinakin on kuitenkin monin tavoin ongelmal-
linen ja kiistanalainen. Klassiset kaupunkiseudun määritelmät korostavat mor-
fologista yhtenäisyyttä (esimerkiksi taajaan rakennettu alue) ja toiminnallisia 
kokonaisuuksia (esimerkiksi työmarkkina-alue)(ks. esim. Davoudi 2009). Kau-
punkiseudun näkeminen strategisena yhteistyöalueena korostaa puolestaan it-
seohjautuvuuden, valtionohjauksen ja ylipaikallisten kehityskulkujen yhteisvai-
kutuksen ”emergenttiä,” kehkeytyvää paikallista luonnetta (Jonas 2012, Harri-
son 2014). Tässä kontekstissa strateginen kaupunkiseutu on relationaalinen, 
dynaaminen yhteistoimintafoorumi, jolla on yhtäältä institutionaalista pysy-
vyyttä, mutta joka toisaalta tulee todeksi aina myös kontekstisidonnaisesti. 
Kaupunkiseutu muovautuu yhteistyön kautta seudun ongelmien ja kehittämis-
kysymysten ratkaisua varten, ja on näin hallinnan rakenteiltaan ja käytännöil-
tään löyhä ja muuttuvainen (esim. Andersen ja Pierre 2010). 

Tutkimuksessani kaupunkiseudun muotoutuminen strategisen yhteistyön 
kentäksi ja kaupunkiseutu sekä politiikan kohteena että toimijana on keskeinen 
strategista spatiaalista suunnittelua kehystävä tekijä. Erityisen keskeisenä näen 
valtion ja kuntien välisen suhteen uudelleen määrittymisen, joka osaltaan raa-
mittaa spatiaalisen suunnittelun yhteistyön sisältöjä ja keinoja. Italialainen 
suunnittelukriitikko Luigi Mazza on muotoillut työni kannalta tärkeän näke-
myksen spatiaalisen suunnittelun lähtökohdista kaupunkiseututasolla: 
Mazzalle (2010: 81) spatiaalinen suunnittelu on väistämättä kilpailevien intres-
sien sävyttämää alueiden hyödyntämisen ja ulossulkemisen mekanismien toi-
minnan fasilitoimista. Tässä prosessissa on aina voittajia ja häviäjiä. Näin spa-
tiaalinen suunnittelu on pohjimmiltaan poliittinen prosessi, joka tapahtuu 
”strategisen rationaalisuuden” sävyttämässä1, mutta väistämättä myös ”kom-
munikatiivista rationaalisuutta” ja sen konsensushakuisuutta sisältävässä pro-
sessissa. Tämä on myös työni keskeinen lähtökohta: strateginen spatiaalinen 
suunnitteluyhteistyö on lähtökohtaisesti ristiriitaista, ja kaikki ristiriidat ovat 
lähtökohtaisesti luonteeltaan kommunikaation ristiriitoja, kunnes ne muuksi 
osoittautuvat tai osoitetaan.  

Joidenkin näkemysten mukaan kaupunkiseututaso toimintakenttänä on niin 
monella tavalla kilpailua korostava, että valtataistelut valtion keskushallinnon, 

                                                        
1  Määrittelen strategisen spatiaalisen suunnittelun työni lähtökohtana alaluvussa 1.3. Tässä 

Mazzan kommentissa käsite ”strateginen” määrittyy toisin kuin tutkimuksessani, tarkoittaen 
tässä toimijan omiin tarkoitusperiin ja hyötynäkemykseen perustuvaa yhteistoiminnallista ra-
tionaliteettia, vastakkaisena kollektiiviselle tai konsensushakuiselle ”kommunikatiiviselle ra-
tionaliteetille”. Vaikka sivuan tätäkin rationaliteettien ja toiminnan jaottelua, tarkoittaa stra-
tegisuus tutkimuksessani monitasoista strategisen rationaalisuuden ja sen ilmiasujen käsitte-
lyä – jolloin strategisuus määrittyy rajalliseksi ja keskeiseksi, erityisesti pitkän aikavälin in-
tressien ja päämäärien tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyväksi näkökulmaksi. 
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seudullisten toimijoiden, paikallisten instituutioiden ja muiden toimijoiden vä-
lillä ovat väistämättömiä (ks. Flyvbjeg 1998; Brenner 2001; Moulaert ja Cabaret 
2006; Metzger ym. 2017). Viime vuosina olen tutkinut monien eurooppalaisten 
maiden kaupunkiseutuja (ks. Harbo ym 2008; Kanninen 2010, 2013; Kanninen 
ja Akkila 2015). Jokaisessa tutkimusteni kohdemaissa on lukuisia kaupunkiseu-
tuja, joissa yhteistyö on kangerrellut pahoin. Esimerkiksi Ruotsissa Linköping-
Norrköping –kaupunkiseutuyhteistyö näyttää tuottavan yhteistä suunnittelua, 
mutta pinnan alla on vahvoja vastakkainasetteluja (Winter 2016). Norjassa 
Kristiansandin pitkäaikainen kaupunkiseutuyhteistyö on joutunut muotoile-
maan toimintaansa yhä uudestaan seudun sisäisten kehittämiserimielisyyksien 
takia (Kanninen ja Akkila 2015). Tanskan osalta esimerkiksi Aalborgin seudul-
lisessa suunnitteluyhteistyössä – jota ei enää kuntauudistuksen jälkeen käytän-
nössä ole – nimenomaan epäluottamus sekä vapaamatkustajuuden pelko hidas-
tivat 2000-luvun kehitystä (Harbo ym. 2008). Hollannissa mm. kehyskuntien 
irtiotot 1990-luvulla nk. ABC-sijaintipolitiikan soveltamisessa hiersivät kau-
punkiseutujen sisäistä yhteistyötä (Kanninen 1998). 

Paikoin kaupunkiseututasoinen strateginen spatiaalinen suunnitteluyhteistyö 
on kuitenkin ollut erittäinkin tuloksekasta. Tämä liittyy myös siihen, että stra-
teginen suunnittelu tapahtuu yhä useammin virallisen suunnittelujärjestelmän 
ulkopuolella tai sen rinnalla. Yhtäältä kyse on virallisen suunnittelujärjestelmän 
jäykkyydestä seudullisten strategisten kysymysten käsittelyssä. Toisaalta tämä 
voidaan tulkita myös strategiana itsessään: näin eri toimijat pystyvät saamaan 
aikaan muutoksia tilanteissa, joissa suunnittelujärjestelmän demokraattinen 
kontrolli ja lakisääteiset käytännöt voisivat osoittautua liian kahlitseviksi ja es-
tää muutosvoimaisten suunnitelmien laadinnan ja toteuttamisen.  

Suomessa esimerkiksi niin kutsuttu kaupunkiseudullinen rakennemallityö on 
kyennyt motivoimaan kaupunkiseutujen toimijoita yhteisen tavoiteasettelun 
alle (Mäntysalo ym. 2014). Göteborgin seudun neuvotteleva yhteistyöprosessi 
(Montin ym. 2012), Jærenin pitkällinen fyysisen suunnittelun yhteistyöperinne 
(Harbo ym. 2008), Trekantområdetin monenvälinen verkostokaupunkiseutu-
ajattelu ja –suunnitteluyhteistyö (Kanninen ja Akkila 2015), hollantilaisten 
kaupunkiseutujen väsymätön yhteistyömuotojen uudelleen synnyttäminen 
kansallisena ilmiönä (Spaans ym. 2012), ja englantilaisten suurten kaupunki-
seutujen uudelleen virinnyt (tai viritetty) kiinnostus seudulliseen yhteistyöhön 
ja -hallintaan (Pemberton ja Morphet 2014) ovat kaikki esimerkkejä vapaaeh-
toisuuteen perustuvasta, onnistuneesta kaupunkiseututasoisesta yhteistyöstä. 
Epävirallinen strategisen suunnittelun yhteistyö onkin tuottanut oman, mo-
nesti tarpeellisena pidetyn lisänsä strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun. 
Kaupunkiseuduilla on näin myös kykyjä omaehtoiseen, paikallisesta konteks-
tista lähteviin aktiivisuuden muotoihin, jotka voivat muovautua merkittäviksi 
yhteistyön työkaluiksi.  
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Tutkimuksessani tarkastelen strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä 
kaupunkiseuduilla samanaikaisesti kahdesta, toisiinsa keskeisesti liittyvästä 
näkökulmasta: otan analyysini kohteeksi sekä kaupunkiseudun että yhteistyön 
käsitteet. Näen, että kumpaakaan käsitettä ei niiden arkisesta itsestäänselvyy-
destään huolimatta pidä ottaa annettuina. Kuljetan näin tutkimuksessani rin-
nakkain kahta viitteellistä narratiivia, joiden molempien näen tuottavan tietoa 
kysymykseen ”strategisen kaupunkiseudun” olemuksesta.  

Ensimmäisessä narratiivissa tarkastelen kaupunkiseutua ensin yleisellä ta-
solla hallinnon ja hallinnan uudelleenjärjestymisen kontekstissa, minkä jälkeen 
syvennyn erityisesti strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun osana hallinnan 
käytäntöjä. Teoreettisesti kaupunkiseutu on edelleen, sadan vuoden modernin 
urbanisaation ja lukemattomien kaupunkiseutuja käsitelleiden tutkimusten jäl-
keenkin, ambivalentti käsite.  

Tutkimuksessani esitän kaksitahoisen tulkinnan kaupunkiseudun olemuk-
sesta. Ensinnä, hahmottelen kaupunkiseutua relationaalisena käsitteenä. Ta-
voitteenani on tuoda esiin käsitteen moniulotteisuus, monitulkintaisuus ja mo-
nimutkaisuus. Näin perustelen näkemystä, ettei kaupunkiseudun ideaa voida 
suunnitteluntutkimuksessa lähestyä ongelmattomasti universaalien määrittely-
jen kautta, vaan rinnalle tarvitaan tilanteisen analyysin tuoma paikallisen eri-
tyisyyden ymmärrys.  

Toiseksi, esitän näkemyksen strategisesta kaupunkiseudusta paikallisten toi-
mijoiden ja laajemman kollaboraattorien joukon monimuotoisen kaupunkiseu-
tutasoisen yhteistyön tuloksena. Tämä tulkinta korostaa kaupunkiseutua kon-
struktiona, joka on väistämättä sekä kaupunkiseudun sisäisen dynamiikan että 
ulkoisten sysäysten motivoiman monitasoisen ja -suuntaisen verkostoitumisen 
muotouma, ja sellaisenaan yhtä lailla jatkuvassa kehkeytymisen tilassa kuin ins-
titutionalisoituneiden kovettumien leimaama. Keskeinen tarkasteluni kohde on 
valtion ja kuntien välisten suhteiden muutos ja tähän kytkeytyvät laajemmat 
yhteiskunnalliset tekijät. Samalla kiinnitän katseeni myös hallinnon rakentei-
den ja hallintatapojen antamiin mahdollisuuksiin alhaalta ylöspäin kehkeyty-
välle kaupunkiseudulle.  

 
Ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymykseni paneutuvat kaupunkiseudun ole-
mukseen ja rooliin:  
 

1. Millaisia ovat kaupunkiseutujen roolit valtion  
tehtäväkentän uudelleenjärjestymisessä? 

 
2. Millaisia ovat kaupunkiseudullisuuteen kiinnittyvät 

hallinnan rakenteet ja käytännöt? 
 

 
Tutkimukseni toisessa narratiivissa paneudun kysymyksiin kaupunkiseutujen 
yhteistyöstä erityisesti strategisen spatiaalisen suunnittelun teoreettisen kes-
kustelun kontekstissa. Strategisen suunnittelun luonne on performatiivinen: 
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kommunikaation, konseptien ja materiaalisuuden kautta todeksi tuleva. Näistä 
lähtökohdista analysoin strategisen spatiaalisen suunnittelun olemusta, ja esi-
tän näkemykseni kaupunkiseututasoisen suunnitteluyhteistyön kehittämisestä 
rakentamalla käsitteellisen-teoreettisen mallin. Päämääränäni on lisätä ym-
märrystä siitä, millaista käsitteellistä välineistöä tarvitaan kaupunkiseutujen 
strategisen spatiaalisen suunnitteluyhteistyön ymmärtämisessä ja edelleen ke-
hittämisessä.  
 
Kolmas ja neljäs tutkimuskysymyseni paneutuvat strategisen spatiaalisen suun-
nittelun rooliin ja yhteistyön problematiikkaan:  

 
3. Millainen on strategisen spatiaalisen suunnittelun  

tehtävä kaupunkiseuduilla? 
 

4. Miten kaupunkiseutujen strateginen spatiaalinen  
suunnittelu pystyy käsittelemään ristiriitoja rakentavasti  
ja kunnioittavasti? 

 
 
Vaikka työni on luonteeltaan käsitteellis-teoreettinen, on se monella tasolla 
myös käytäntöjen informoimaa. Aikaisemmat empiiriset tutkimukseni ovat 
merkittävällä tavalla vaikuttaneet tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun ra-
kentumiseen (tarkemmin luvussa 2.1). Käytän myös hyväkseni niiden esimerk-
kejä eri maiden kaupunkiseuduilta havainnollistaakseni niitä konkreettisia ke-
hityskulkuja ja teoreettisia tulkintoja, joiden näen olevan keskeisesti määritte-
lemässä sekä kaupunkiseudun käsitettä että yhteistyön poliittis-hallinnollisia 
kehystyksiä. 
 
Tutkimukseni jakautuu neljään osaan ja yhdeksään päälukuun (kuva 1), joiden 
puitteissa konseptualisointini etenee tutkimusasetelman kuvaamisen, kaupun-
kiseutuyhteistyön institutionaalisen kehystyksen, yhteistyön analyyttis-teoreet-
tisten tulkintojen ja koko tutkimusasetelmaani kuvaavien pohdintojen kautta. 
Konseptuaalinen tutkimus saattaa olla vaikeasti hahmotettava, joten toivon, 
että tällainen superstruktuuri auttaa ymmärtämään työni tarinan kaarta. 
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 

 

 
Ensimmäisessä osassa (I) esittelen tutkimusasetelmani, joka kehystää koko 
työtäni alusta loppuun saakka. Prologissa asetin narratiivisen alkutilanteen – 
toivottavasti sellaisen jännitteen, joka houkuttaa lukijaa tarinallisen loppurat-
kaisun selvittämiseen. Määrittelen luvussa 1 keskeiset käsitteeni ja näkökul-
mani. Kiinnitän lähestymistapani myös performatiivisuuteen ja niin kutsuttuun 
uuteen institutionalismiin relevantteina tapoina katsoa kaupunkiseutujen stra-
tegista suunnittelua. Tutkimuksen metodologista asemointia kuvaavan päälu-
vun 2 ensimmäisessä alaluvussa taustoitan omaa tutkijasuhdettani kaupunki-
seutujen suunnittelun tutkimukseen. Olen ollut 25 vuoden ajan mukana strate-
gisen suunnittelun tutkimuksessa ja paitsi tutkinut, myös osallistunut erilasten 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta kaupunkiseutujen kehitystyöhön 15 
eurooppalaisessa maassa. Luku antaa samalla yhden tulkinnan siitä, miten kau-
punkiseutuja koskettava tutkimus on muuttunut ajan kuluessa – millaisia asi-
oita on milloinkin korostettu ja miksi. Toisessa alaluvussa kuvaan tutkimukseni 
metodologiset kiinnittymispisteet: normatiivisuuden koko työtäni ohjaavana 
asenteena ja pragmatismin tutkimustani orientoivana pohjavirtana.  
 
Tutkimukseni osassa II, joka koostuu pääluvuista 3-5, korostuu ensimmäinen 
narratiivini.  Pääluvussa 3 kuvaan ensin spatiaalisen suunnittelun hallinnollisia 
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kehystyksiä. Esitän kuuden maan spatiaalista suunnittelua ehdollistavia hallin-
non ja hallinnan tekijöitä, pääpainon ollessa suomalaisen järjestelmän kuvauk-
sessa. Tavoitteeni on samalla korostaa sitä, että globaalit kehityskulut ja myös 
hallintatapoihin liittyvät uudistustarpeet suodattuvat aina paikallisen konteks-
tin läpi ja saavat omanlaisiaan muotoja. Pidän kuvaamista olennaisena myös 
siksi, että myöhemmissä luvuissa teoreettista keskustelua illustroivat käytän-
nön esimerkit eri maista avautuisivat oikeassa kontekstissaan. Pääluvussa 4 sy-
vennän tarkasteluani kaupunkiseudun käsitteeseen. Lähestyn kaupunkiseudun 
käsitettä ensin erilaisten tilakäsitysten kautta. Tämän jälkeen katson kaupunki-
seudun olemusta suhteessa erilaisiin hallintatapoihin, ja liitän keskusteluun 
mukaan institutionaalisia kaupunkiseudun tarkastelunäkökulmia. Pohdin eri-
tyisesti niin kutsutun uuden regionalismin tapoja nähdä valtion ja kaupunki-
seutujen muuttuvia keskinäisiä suhteita, valta-asetelmia sekä yhteistyön ja vas-
takkainasettelujen dynamiikkaa. Pääluvussa 5 tarkastelen edellisiä näkemyksiä 
erityisesti strategisen spatiaalisen suunnittelun viitekehyksessä. Esittelen lo-
puksi myös strategisen kaupunkiseudun näkemyksen: kaupunkiseudusta itses-
tään nousevan yhteistyön ja tilanteisesti muotoutuvan strategisen toiminnan 
rakentaman käsityksen relationaalisesta kaupunkiseudusta, jossa yhteistyön 
motivoituminen on seurausta keskinäisriippuvuudesta, sosiaalisen pääoman 
mielekkäästä kasvusta sekä asiantuntevan välittäjyyden rakentumisesta. 
 
Tutkimukseni osassa III, joka koostuu pääluvuista 6-8, painottuu toinen nar-
ratiiveistani. Syvennyn tässä osiossa erityisesti kaupunkiseudun yhteistyön ky-
symyksiin. Siinä missä osiossa II näkökulmani keskittyy kaupunkiseutujen ny-
kytilanteen analyyttis-konseptuaaliseen tulkintaan ja itse kaupunkiseudun kä-
sitteeseen, tässä osiossa painottuu suunnitteluyhteistyötä käsittelevä teoreetti-
nen keskustelu. Lähtökohtani on, että kaupunkiseutujen hallinnan ja strategi-
sen spatiaalisen suunnittelun tarjoamat ratkaisut ovat perustavasti puutteellisia 
osassa II kuvaamieni haasteiden edessä. Perustan näkemykseni pääluvussa 6 
kuvaamieni kommunikatiivisen suunnitteluteorian ja sen kritiikin muodosta-
mille tulkinnoille suunnittelun perustavanlaatuisesti ristiriitaisesta luonteesta. 
Pääluvussa 7 rikastutan luvun 6 suunnitteluteoreettista keskustelua tuomalla 
yhteistyön teoreettiseen keskusteluun mukaan kolme käsitteellistä elementtiä, 
joiden avulla pyrin tarjoamaan uutta näkemystä strategisen spatiaalisen suun-
nitteluyhteistyön ymmärtämiseen. Pääluku 8 käsittelee puolestaan kehittä-
määni näiden kolmen käsitteellisen elementin muodostamaa mallia ”radikaa-
lista yhteensovittavuudesta”, eli strategisen spatiaalisen suunnittelun perusta-
vanlaatuisesta koordinoivasta luonteesta.  
 
Tutkimukseni osa IV on koko tutkimuksen näkökulmia yhteen vetävä ja koos-
tuu pääluvusta 9. Pohdin siinä alussa asettamiani tutkimukseni tavoitteita ja 
annan niille työni informoimia lisä- ja uudelleentulkintoja. Lopuksi pohdin seu-
raavia askeleita: mihin tekemäni konseptualisoinnin pohjalta kaupunkiseutu-
jen strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä voisi ja tulisi suunnata niin 
tutkimuksellisesti kuin kehittämismielessäkin?  
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Tutkimukseni tarkoituksena on pohtia, analysoida ja kehittää kaupunkiseudun 
strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön tarkastelun tapoja. Lähestyn 
tematiikkaa käsitteellisenä ja metodologisena kehittämiskysymyksenä. Näin 
työni johtavana ja sen rakenteen implisiittisenä narratiivina, ensimmäisenä nä-
kökulmanani, on ajatus kaupunkiseudun strategisen yhteistyön ja yhteensovit-
tamisen väistämättömyydestä. Tämä teema on keskeinen joka pääluvussa, 
olipa se eksplisiittisesti esitetty tai implisiittisesti läsnä. Kokoan teoreettis-kä-
sitteellisen lähestymistapani ydinajatukset pääluvun 8 radikaalin yhteensovit-
tamisen malliini, joka on ennen kaikkea toiminnan analyyttisen kuvaamisen 
työkalu, mutta – toivottavasti – toimii pohjana myös strategisen suunnittelun 
käytäntöjen kehittämistyölle kaupunkiseuduilla.   

Yhteensovittaminen ja koordinaatio ovat työssäni synonyymeja. Niillä tarkoi-
tan monimutkaisen, monitahoisen tai moniosaisen toiminnan tai asian ele-
menttien järjestelyä siten, että mahdollistetaan elementtien tehokas yhteistoi-
minta. Tässä mielessä yhteensovittaminen ei välttämättä tarkoita näiden ele-
menttien muuttumista, vaan pikemminkin yhdensuuntaisen toiminnan mah-
dollistumista. Määrittelyni on oma yhdistelmäni lukuisista oppikirjamääritel-
mistä. Sen sijaan integraation ja integroinnin käsitteet ymmärrän astetta enem-
män eri elementtejä sulauttavina. Niinpä olen pyrkinyt välttämään integraation 
käsitteen käyttöä jollei se ole ollut kontekstin tai alkuperäislähteen kannalta pe-
rusteltua. 

Työni konkreettisena tavoitteena on siis rakentaa ”malli”, joka pyrkii sekä tar-
joamaan analyyttisen työkalun kaupunkiseututasoisen yhteistyön ja yhteenso-
vittamisen tulkinnoille että osoittamaan mahdollisuuksia normatiivisille sovel-
luksille. Näin ollen ”mallin”, ”yhteistyön” ja ”sovelluksen” käsitteiden ja tarkas-
telun abstraktiotason ymmärtäminen ovat avainasemassa työni kehyksenä.  

Malli yleisenä käsitteenä pyrkii joko selittämään nykyistä tai hahmottamaan 
nykyistä parempaa (esim. Frigg ja Hartmann 2006). Tässä työssä kehittämäni 
malli on molempia. Se pyrkii tavoittamaan onnistuneen yhteistyön olennaiset 
rakenteet, ja samalla kertomaan, miten näitä rakenteita olisi mahdollista ai-
kaansaada. Mallini ei kuitenkaan ole mikrotason yhteistyön käytäntöjä osoit-
tava ja kehittävä yksityiskohtainen kartta, vaan Patsy Healeyn (2007) mukai-
sesti kaupunkiseudun strategisen suunnittelun episodeja, prosesseja ja kulttuu-
reja käsittelevä, dynaaminen ja yhteistyön monimutkaisuutta avaamaan pyr-
kivä yleisluonteinen skeema. Palaan näihin teemoihin tarkemmin työni toisessa 
osassa.  

Yhteistyöllä tarkoitan niitä toimintoja, jotka syntyvät tarpeesta kollektiiviseen 
ongelmanratkaisuun. Niinpä käsitykseni yhteistyön muodoista on varsin laaja, 
ja liittyy tässä työssäni erityisesti kaupunkiseudun tasoon: tarkastelen yhteis-
työn malleja ajatuksina kaupunkiseudun ”geopoliittisesta” pluraliteetista, joka 
purkautuu erilaisina yhteistyörakenteina, suunnittelun paikallisten kulttuurien 
virittäminä prosesseina. Konkreettisemmin käsittelen niitä yhteistyön käytän-
töjä, suunnittelun episodeja, jotka ovat seurausta edellä mainittujen prosessien 
soveltamisesta kaupunkiseudun moninaisuuden mukanaan tuomien haastei-
den ratkaisemiseksi.  



 
 

 31

Sovelluksella puolestaan tarkoitan yksinkertaisesti mallini konkretisointia 
käytännön tilanteiden käsittelyyn, analysoimiseen ja kehittämiseen. Teen eri-
tyisesti loppuluvuissa viittauksia sovelluksiin ja soveltamisen mahdollisuuksiin, 
mutta varsinaisesti mallini soveltamista tiettyihin konkreettisiin käytäntöihin 
en ole tämän työn puitteissa tehnyt. Työni onkin ensisijaisesti käsitteellinen ja 
teoreettinen: pyrin kehittämään kaupunkiseututasoisen strategisen suunnitte-
lun ja yhteistyön käsitteistöä tutkien ja tulkiten niiden teoreettisia perusteluja.  
 
Toinen näkökulmani käsittelee kaupunkiseudun muotoutumisen epäselvyyttä 
ja koko kaupunkiseudun käsitteen ”nestemäisyyttä”, fluidisuutta (tästä tarkem-
min pääluvuissa 4 ja 5). En näin ollen voi myöskään millään yksinkertaisella 
tavalla päättää, mikä on määritelmällisesti se “kaupunkiseutu”, jota lähestyn. 
Tekemäni lähtökohtainen määrittely onkin pitkälti sovinnainen: katson lähtö-
kohtaisesti maantieteellistä ja hallinnollista kaupungin ja kaupunkiseudun hah-
moa, jonka tunnistan intuitiivisesti ”kaupunkiseuduksi”.  

Joudun kuitenkin jo tässä vaiheessa haastamaan oman lähtökohtaisen mää-
rittelyni, koska samanaikaisesti tutkimuksessani on juurikin kysymys siitä, 
mikä on kaupunkiseutu eri tavoin määriteltynä. Olen valinnut tässä työssä nä-
kökulman, jossa kaupunkiseutu määrittyy hallinnon ja hallinnan territorioiden 
kehittämisen kysymysten tilanteisena sijoittumisena ja eri tavoin motivoitujen 
toimijoiden yhteistyön kautta muodostuvana strategisena kompleksina. Täl-
löinkin joudun hyväksymään lähtökohdakseni fokuksen kiinnittämisen johon-
kin urbaaniin pisteeseen, jonka ympärillä olen tunnistanut näitä kehityskul-
kuja. Tämän pisteen ympärille kietoutuu erilaisia kaupunkiseudun määritteitä, 
joista monet ovat keskenään ristiriitaisiakin. Myös ”kaupunkiseututaso” on to-
dettu monella tavoin epäselväksi termiksi, joten sovellan lähtökohtaisesti käy-
tännöllistä määrittelyä: kaupunkiseututaso on valtion ja paikallishallinnon vä-
lissä eikä ole rajaukseltaan sattumanvarainen suhteessa urbaaneihin ympäris-
töihin, toimintoihin ja toimintasuhteisiin.  

Tämän lisäksi on tietenkin hyväksyttävä se, että tämän rajauksenkin sisään 
mahtuu useimmilla näin määritellyillä (tai viimekätisesti määrittelemättömillä) 
kaupunkiseuduilla monenlaisia kehityskulkuja eri aikoina, joten prosessien ra-
jaus on sekin valinta. Olen pyrkinyt kiinnittämään katseeni sellaisiin prosessei-
hin, joissa on nähtävissä muutosvoimien muotoutuminen tavalla, joka resonoi 
keskeisinä pitämieni yhteiskunnallisten suunnitteluhaasteiden kanssa. Työni 
yhtenä lopputulemana on myös kaupunkiseudun käsitteen ”hionta”, työni 
kautta toivottavasti välittyvä uusi fasetti, joka paljastaa jotain uutta kaupunki-
seudun olemuksesta. 
 
Kolmas näkökulmani käsittelee yhtäältä valtion ja paikallisen hallinnon säänte-
lemiä ja ohjaamia, suunnittelujärjestelmissä tunnustettuja ja usein lakisäätei-
siäkin käytäntöjä, ja toisaalta vapaaehtoisia ja usein -muotoisiakin strategisen 
spatiaalisen suunnittelun kaupunkiseututasoisia prosesseja ja käytäntöjä.  

Strateginen suunnittelu on työni keskeinen käsite, jonka paitsi otan työssäni 
lähtökohtaiseksi käsitteeksi, samalla myös kriittisesti pohdin sen sisältöjä tar-
kemmin. Määrittelen strategista suunnittelua erityisesti pääluvussa 5, jossa fo-
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kusoin strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun. Tämä on se osa suunnittelun-
tutkimuksen kenttää, johon työni kokonaisuudessaan sijoittuu. Strategisella 
spatiaalisella suunnittelulla ei ole selkeää ”oppikirjamääritelmää”, mutta no-
jaan Healeyn (1997, 2003) määritelmään strategisesta spatiaalisesta suunnitte-
lusta sosiaalisena prosessina, jonka kautta paikalliset yhteisöt vastaavat sisäi-
siin ja ulkoisiin territoriaalisen hallinnan haasteisiin.  

Työssäni käytän yleisellä tasolla termejä spatiaalinen suunnittelu ja maankäy-
tön suunnittelu, joilla kuvaan eri tyyppisiä suunnitteluotteita. Spatiaalisella 
suunnittelulla viittaan yleisesti suunnitteluun, jolla kestävän kehityksen pilarei-
den (sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen, ekologinen) mukaisille strategi-
oille ja politiikoille annetaan ”maantieteellisiä ilmaisuja” (ks. CEMAT 1983, 
2000). Tässä yhteydessä maankäytön suunnittelu, joka viittaa leimallisesti 
aluevaraustyyppiseen (usein lakisääteiseen) suunnitteluun, on osa spatiaalista 
suunnittelua.  

Eri suunnittelun ja hallinnon tasojen nimitykset eri eurooppalaisissa maissa 
olen pyrkinyt kääntämään johdonmukaisesti. Paikallishallinnon tasosta puhun 
joko kuntana tai paikallishallintona, milloin käsiteltävän yksikön nimi ei yksi-
selitteisesti tarkoita kunnan kaltaista toimijaa. Kirjoitan usein väliportaan hal-
linnosta. Tämä vanhahtava ilmaus kuvaa hyvin valtion ja paikallistason välissä 
olevia hallinnon, hallinnan ja suunnittelun tasoja. En kuitenkaan pyri esittä-
mään, että väliporras olisi yhtenäinen taso, vaan korostan sen olevan kategoria, 
joka sisältää niin kaupunkiseututason, seututason kuin monenlaiset seutujen-
väliset tasotkin. Väliportaan osalta pyrin käyttämään – milloin tarkempi nimeä-
minen ei ole mahdollista – käsitteitä seutu ja seudullinen. Näillä viittaan kau-
punkiseudusta eroavaan tasoon, joka määrittyy valtioiden alueellisen hallinnon 
ja/tai hallinnan tasojen kautta. Seutu on tällöin lähellä EU:n aluejaottelun ra-
jauksia, eikä siihen sisälly samanlaista fluidisuutta kuin kaupunkiseudun käsit-
teeseen. Tämän tason nimitykset myös vaihtelevat maakohtaisesti. Ruotsissa 
väliportaan suunnittelua hoitaa joukko erilaisia institutionaalisia toimijoita, 
joista tarkastelussa käytän yleiskäsitettä seutu. Norjassa ja Hollannissa viittaan 
tähän tasoon termeillä maakunta ja provinssi. Tanskan uudesta välitasosta käy-
tän termejä hallintoalue tai lyhyesti alue. Englannissa ei tällaista tasoa viralli-
sesti ole, joten viittaukset seutuihin kohdistuvat joko aiempiin hallinnollisiin 
seutuihin, tai nykyisiin lakisääteisiin mutta vapaaehtoisiin sekä epämuodolli-
siin ”alueellisuuksiin”. Kansallisesta tasosta käytän ilmausta valtio, joskin teks-
tissä käytetään myös yleisilmausta maa. 

Työssäni käytän myös jaotteluja lakisääteiseen/viralliseen ja vapaaehtoi-
seen/epäviralliseen suunnitteluun. Nämä jaottelut eivät ole täysin poissulkevia, 
sillä joissain tapauksissa lailla säädetään mahdollisuudesta tietynlaiseen suun-
nitteluun. Joskus viittaan myös suunnitelmien sitovuuteen. Sitovuuden liitän 
yhtäältä lakisääteisyyden mukanaan tuomaan velvoittavuuteen, mikä perustus-
laillisissa järjestelmissä on usein keskeisin suunnitelmien sitovuutta niin peri-
aatteessa kuin käytännössäkin määrittävä tekijä. Toisaalta monen tyyppisissä 
vapaaehtoisissa ja epävirallisissakin suunnitelmissa voi sitovuus muodostua 
esim. sopimuksellisuuden kautta, tai käytännössä poliittisen sitoutumisen 
kautta. Vapaamuotoisuuden olen puolestaan määritellyt muodollisesti ja sisäl-
löllisesti vähäisessä määrin säädellyksi ja näin pääosin lakeihin, asetuksiin ja 
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viranomaismääräyksiin tai niihin rinnastettaviin päätöksiin perustumatto-
maksi tai ehdollisesti säädellyksi suunnitteluksi. Näin rajanveto esim. ”viralli-
seen” tai lakisääteiseen spatiaaliseen suunnitteluun on konseptuaalisesti jonkin 
verran epäselvä, mutta tilanteisesti hyvinkin pitkälti tehtävissä. Yleisnimik-
keinä tälle dikotomialle voidaan käyttää sanaparia ”hard” ja ”soft” (tästä laajem-
min ks. Purkarthofer 2016), jotka käännän kovaksi ja pehmeäksi, ja asetan pai-
koin nämä adjektiivinomaisesti tekstiini. Tällöin on syytä kuitenkin huomioida, 
että tässäkin rajauksessa kaikki termit ovat lähtökohtaisesti epäselviä. Tämä 
osaltaan kuvaa erinomaisesti kaupunkiseututasoisen strategisen spatiaalisen 
suunnittelun kaikkinensa epäselvää kenttää!  

Tilanteisuuden keskeisyys näkyy myös työni rakenteessa: konstruoin tilantei-
sen suunnittelun ympäristöä niin kaupunkiseutuymmärryksen, valtion roolin 
kuin yhteistyönkin kautta. Strategista spatiaalista suunnittelua käsittelen erityi-
sesti valikoivuuden, epävarmuuden, toiminnan ja relationaalisuuden kautta 
määrittyvänä spatiaalisen suunnittelun muotona, joka saattaa saada monia il-
miasuja, ja toimia myös osana lakisääteistä suunnittelujärjestelmää. Kuitenkin 
aikaisempien tutkimustemme mukaisesti (Mäntysalo ym. 2014, 2015) näen 
suunnittelujärjestelmien lähtökohtaisesti perustuvan, ainakin tietyiltä osin, 
strategisuudelle vastakkaisiin pyrkimyksiin: kaikenkattavuuteen2, suunnitel-
miin orientoitumiseen, varmuuden illuusion ylläpitoon ja essentialistiseen on-
tologiaan.  
 
Neljäs näkökulmani liittyy tutkimuksellisen katseeni kiinnittymiseen erityisesti 
kaupunkien kehittymiseen hallinnollisina instituutioina, kaupunkiseutuun 
oliona, toimintana ja toimijana, sekä kaupunkiseudun yhteistyön muotoihin ja 
kehitykseen. Tässä mielessä analyysistani voidaan tunnistaa myös institutiona-
listinen näkökulma, erityisesti niin kutsutun uuden institutionalismin mukai-
sesti jäsennettynä. Instituutiot näen tässä Northin (1990) mukaisesti sääntöinä, 
normeina ja toimintakoodeina, jotka muokkaavat yksilöiden välistä vuorovai-
kutusta monilla eri tasoilla. Healeyn (2007) mukaisesti näen myös, että hallin-
noidessaan suunnitteluprosesseja instituutiot aikaansaavat tai muodostavat 
institutionaalisen ympäristön dialogien ja vastakkainasettelujen koordinointia 
varten.  

Uusi institutionalismi tarkoittaa näin työssäni sellaista läpikäyvää otetta, jolla 
pyrin kiinnittämään tarkastelemani ilmiöt sekä yksittäisten toimijoiden valin-
toihin, motiiveihin ja toimintaan, että niihin institutionaalisiin rakenteisiin, 
normeihin ja kulttuureihin, jotka ehdollistavat edellä mainittuja. Tässä lähtö-
kohtanani on ollut Marchin ja Olsenin (1984) koko suuntauksen alun perin 
määritellyt3 näkemys, jonka mukaan (poliittiset) instituutiot ovat suhteellisen 
itsenäisiä: ne eivät sen paremmin vain peilaa yhteiskunnan luonnetta kuin toimi 
vain toimijoiden strategioiden toteuttamisen alustoina. Uuden institutionalis-

                                                        
2  Kirjoitusasun suhteen olen tehnyt valinnan, jonka mukaisesti käsittelen tieteellisen keskuste-

lun piirissä käsiteluonteen omaavia sanoja yhdyssanoina enkä sanaliittoina: niinpä yhteenso-
vittaminen on yhdyssana riippumatta lauseyhteydestä. Samoin käsittelen esim. samaantäh-
täävyyttä, kaikenkattavuutta, perustavanlaatuisuutta ja aikaansaavuutta. 

3  Elinor Ostromia pidetään suuntauksen varsinaisena ”aloittajana”, mutta Marchin ja Olsenin 
määrittelyt ovat muodostuneet keskeisiksi.  
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min mukaan instituutiot sekä merkityksellistävät toimijoiden vuorovaikutuk-
sen, että luovat kontekstin vuorovaikutuksen tapahtumiselle (March ja Olsen 
1984: 738, Sotarauta 2017: 586). Tämä uuden institutionalismin näkökulma on-
kin löydettävissä koko työn rakenteessa, jossa korostuu erilaisten instituutioi-
den – itse ”kaupunkiseutu” eri merkityksineen yhtenä niistä – keskeinen poliit-
tisia merkityksiä luova, kantava ja välittävä luonne.  

Ostromille (2005) institutionalistisessa tutkimuksessa haasteena ei ole löytää 
mahdollisimman perustavanlaatuisia rakenteita, vaan pikemminkin ymmärtää 
tarpeeksi käytäntöjä ja tilanteita rakenteistavista tekijöistä, jotta tutkimus voi 
tehdä oikeansuuntaiset oletukset analyysinsa pohjaksi. Hänelle institutionalis-
tinen tutkimus tarvitsee ”juuri tarpeeksi muuttujia, jotta voidaan selittää, ym-
märtää ja ennustaa lopputuloksia” oletusten mukaisissa tilanteissa (Ostrom 
1986: 7). Samalla ostromilainen institutionalismi näyttäytyy pohjimmiltaan 
pragmatistisena lähtökohdiltaan (Aligica 2013). Kuljetan läpi työni narratiivia 
historiallisesta, omakohtaisesta ja ”absoluuttisesta” kohti tulevaisuusorientoi-
tunutta, institutionaalista ja ”relationaalista”, ja pyrin näin tehdessäni kuvaa-
maan, käsittelemään ja ymmärtämään eri tasoisten instituutioiden – yksittäi-
sistä organisaatioista hallinnan kulttuureihin – osallisuutta siinä vuorovaiku-
tuksessa, jossa olennaiset suunnittelun merkityksenannot tapahtuvat.  
 
Viimeisenä, viidentenä näkökulmanani on kysymys kielen merkityksestä yh-
teiskunnallista todellisuutta rakentavana tekijänä. Kielen ja puhunnan dialek-
tiikat – sosiaalinen ja poliittinen, ymmärtävä ja suostutteleva, emotionaalinen 
ja rationaalinen – inhimillisessä toiminnassa ovat olleen modernin filosofian ja 
humanististen tieteiden ”lingvistisen käänteen” keskeisiä kysymyksenasetteluja 
(esim. Wittgenstein 1922, 1953; Foucault 1969; Derrida 1972, 1992; Butler 1990; 
de Saussure 1993). Jo prologini tarinat korostivat kielen ja sen kautta välittyvän 
kommunikaation merkitystä niin vastakkainasetteluissa kuin yhteistoiminnas-
sakin. Performatiivisuus on vakiintunut, mutta monimerkityksinen kommuni-
kaation ominaisuuksia käsittelevä lingvistislähtöinen käsite. Käsitteen alkuperä 
on John Austinin 1950-luvun kielitieteellisessä tutkimuksessa. Austin (1955) 
näki tilanteissa, joissa sanominen on samalla tekemistä, muodostuvan ”perfor-
matiivisia ilmaisuja” (performative utterances). Usein käytetty esimerkki kielen 
performatiivisuudesta on vihkimistilaisuus: kun laillistettu vihkijä sanoo ”julis-
tan teidät aviopariksi” hän ei vain kuvaile tapahtuvaa, vaan hänen lauseensa an-
siosta avioliitto astuu voimaan. Samoin tapahtuu, kun puheenjohtaja toteaa 
”kokous on päättynyt” tai ”yleiskaava on hyväksytty”. Näin puheella sinänsä voi 
olla konkreettinen vaikutus asiain tilaan. Austinille kaikki puhe on lopulta per-
formatiivista.  

Performatiivisuus on työssäni kuitenkin myös laajemmassa osassa. Austinin 
työllä on ollut laaja vaikutus monilla tieteenaloilla. Callonille (1998) performa-
tiivisuus on sitä, että selittämiseen pyrkivä teoria, malli tai konsepti käytössään 
tuottaa sen asiaintilan, jota se pyrkii selittämään. Hän näki talousteorioiden toi-
mivan performatiivisesti, muovaten talouden rakenteita teorioiden mukaiseksi 
niitä selittäessään (vrt. MacKenzie 2007). Butler (1990, 1997) näki, että perfor-
matiivisuus on todella väistämätöntä: hänelle varsinkin sukupuoli on vahvasti 
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performatiivinen, ja implisiittisesti mikä tahansa määrittely tapahtuu perfor-
matiivisten käytäntöjen kautta. Butlerille (1990:25) performatiivisuus on toimi-
misen ensisijaisuutta: ”toimija” on vain toimimisen luoma fiktio. Identiteetti 
muodostuu niistä identiteetin ilmauksista, joiden väitetään olevan seurauksia 
etukäteisen identiteetin olemassaolosta. Butler liittää oman näkemyksensä 
Austinin (1955) ja Derridan (1972) puheaktiteoriaan (Salih 2007: 56). Butlerille 
”toiminta” edellyttää etukäteistä subjektiviteettiä, mutta ”performatiivisuus” 
haastaa subjekti-käsitteen kokonaisuudessaan4. Samoin Latour (2005) liittää 
performatiivisuuden toimijaverkkoteorian toimijuuden käsitteeseen, jolloin 
kyse on jo toimijuuksien todellisuutta aikaansaavasta luonteesta.  

Gond ym. (2016) käsittelevät laajasti performatiivisuuden käsitettä organi-
saatiotutkimuksessa. Performatiivinen näkökulma organisaatioiden toimin-
taan korostaa relationaalista ontologiaa eli sitä, että toiminnan järjestäminen ja 
järjestelmällinen toiminta konstituoivat organisaation – sitä ei siis ole olemassa 
”ontologisena” oliona ilman toimintaa. Erityisesti tässä näkemyksessä korostuu 
kommunikaation ja tekstien käytännöllinen ja materiaalinen merkitys organi-
saatioiden valtasuhteiden, tehokkuuden ja kontrollin aikaansaajina ja muovaa-
jina (Cooren 2004: 374). Schatzki (2010) tarjoaa tähän vielä konkreettisemman 
näkökulman: hänelle organisoituminen (inhimillisenä yhteiselona) tapahtuu 
osana käytäntöjen ja materiaalisten järjestelyjen (arrangement) keskittymiä 
(nexus), joissa yhtäältä toiminta luo käytäntöjä, mutta samalla näiden käytän-
töjen materiaaliset järjestelyt sitovat toimintaa yhteen käytännöiksi. Schatzki 
(2006) myös muistuttaa, että vaikka organisaation nähdään muodostuvan toi-
minnassa, organisaatio ei ”tapahdu” pelkästään tässä ja nyt. Schatzkille (2010: 
1866-1867) organisaatio on käytännöllisesti ajatellen myös muita käytäntöjen 
rakenteita kuin juuri tapahtuva toiminta ja siihen suoraan liittyvät materiaaliset 
järjestelyt.   

Schatzkin käytäntöteoreettinen näkökulma myös näyttää, kuinka tärkeää on 
olla tekemättä tiedostamatonta reduktiota instituutiosta (toimintakoodi) orga-
nisaatioksi (toiminta), ja edellee organisaatiosta oikeushenkilöksi (laillinen toi-
mija). Erottelu auttaa ymmärtämään kaupunkiseutujen hallinnan keskeisiä 
mahdollisuuksia ja haasteita, sillä se osoittaa, että performatiivista, muutosvoi-
maista valtaa voi syntyä myös ilman oikeushenkilöluonnetta. Edellä esitetty 
viittaa siihen, että oikeastaan muutosvoima syntyy pikemminkin performatiivi-
sen toiminnan ja tuon toiminnan organisoitumisen jännitteessä kuin joistain 
ennalta olemassa olevien instituutioiden ja organisaatioiden luomista toiminta-
malleista. Samalla kuitenkin tulee muistaa, ettei demokraattisessa yhteiskun-
nassa performatiivinen muotoutuminen välttämättä ole mahdollista ilman kiin-
nittymistä institutionaalisiin valtasuhteisiin, eikä todellisuuden muokkaaminen 

                                                        
4  Benhabib ym. (1995) kritisoivat Butlerin tulkintaa ja kysyvät, onko sukupuoli näin (vain) su-

kupuolta koskevien ilmaisujen summa, vai voisiko tämän “performanssin” pysäyttää kunnes 
voimme vaikuttaa itse “tuotantoon”. Butler kuitenkin vastaa liittämällä performatiivisuuden 
toimijuuteen ja toimijan mahdollisuuksiin paljastaa implisiittiset normit parodisuuden 
kautta. (Allen 1998). Weber (1999) kuitenkin huomauttaa, ettei tämä vielä ratkaise varsinaista 
ongelmaa: että performatiivisuudesta tulee näin joko mahdotonta (jos performatiivisen toi-
minnan tulisi “selättää” monimutkaiset kulttuuriset normit ja pystyä näiden normien parodi-
oinnin kautta aikaansaamaan tilanne, jossa normeihin sitoutuneet ymmärtävät parodian 
merkityksen ja tätä kautta normit tulevat muutokselle alttiiksi) tai liiankin helppoa (jos per-
formatiivinen toiminta joka tapauksessa tekee näin). 
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ilman laillista toimijuutta. Esimerkiksi Czarniawska (2011) näkeekin, että myös 
organisaatioiden oikeushenkilöluonne on tarpeellinen yhteiskunnallisen luot-
tamuksen kannalta. Performatiivinen toimijuus tarvitsee legitimaatiota jonkin 
yhteiskunnallisesti institutionalisoituneen organisaation kautta. Näin perfor-
matiivisuuden ”sijoittaminen” tilanteen vaatimuksiin, toivottuihin tuloksiin tai 
päämääriin on organisaatioiden luotettavalle toiminnalle keskeinen tekijä. Ely 
ja Meyerson (2010) huomauttavatkin, että luotettavina pidetyt organisaatiot 
ovat luonteeltaan standarditoimintatapoja tilanteisesti herkästi rikkovia, per-
formatiivisuuden ja institutionalisoitumisen tasapainoa vaalivia mutta tilan-
teen vaatiessa sitä myös horjuttavia suuntaan tai toiseen. Lähtökohtani on, että 
kaupunkiseudun strategisen spatiaalisen suunnitteluyhteistyön ymmärtäminen 
ja edelleen kehittäminen vaatii myös sen performatiivisten piirteiden aktiivista 
tiedostamista. 
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Ensimmäisessä pääluvussa hahmottelin yleiset lähtökohdat tutkimukselleni 
sekä tutkimukseni tavoitteet. Tässä pääluvussa paikannan lähestymistapani 
sen suhteen, millaisiin koko työtäni läpäiseviin metodologisiin orientaatioi-
hin kiinnitän tutkimukseni. Nämä näkökulmat kehystävät koko tutkimustani 
sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. Koska oma tutkimushistoriani on 
olennaisessa osassa siinä, että olen päätynyt käsittelemään suunnitteluyh-
teistyötä kaupunkiseututasolla juuri tietyistä näkökulmista, pidän tärkeänä 
myös sen kuvaamista. Näin se samalla kertoo yhden tarinan tutkijan ja tut-
kimuskohteen välisen suhteen rakentumisesta.  
 
Näen, että kaupunkiseututasoisessa spatiaalisessa suunnittelussa ja kehittämi-
sessä on hyödynnetty laajasti niin tutkimuksen kuin kehittämistyönkin kautta 
tunnistettuja vertikaalisen ja horisontaalisen vuorovaikutuksen käytäntöjä. 
Nämä käytännöt ovat puolestaan uudelleen muovanneet sekä tulkintoja kau-
punkiseuduista ”toimijoina” että niiden toiminnan poliittis-hallinnollisia reu-
naehtoja. Tässä luvussa tuon aiempien omien tutkimushankkeideni kautta esiin 
tämän käytäntöorientaation ulottuvuuden: yhtäältä akateemisen tutkimuksen 
kiinnittyneisyyden erityisesti hallinnan ja suunnittelun käytäntöjen konkreetti-
seen kehittämiseen, toisaalta yhteiskehittelyn osoittamaan yhteiskunnalliseen 
relevanssiin ja sen mukanaan tuomaan tutkimuksen performatiiviseen luontee-
seen. Kaupunkiseutu kaikkine määritteineen, käytäntöineen ja ideoineen juuri 
sellaisena kuin sen näemme syntyy, kun sitä kehitetään ja tutkitaan. Luku onkin 
samalla myös kuvaus ja analyysi oman konseptuaalisen ja metodologisen ajat-
teluni kehittymiseen vaikuttaneista laajemmista kehityskuluista ja selittää sitä, 
miksi olen päätynyt pohtimaan kaupunkiseutujen yhteistyötä nimenomaan teo-
reettis-käsitteellisenä kysymyksenä.  

En siis tutkimuksessani kehitä ymmärrystä kaupunkiseutujen yhteistyöstä 
olematta tietoinen siitä, millaista strategista spatiaalista suunnittelua kaupun-
kiseuduilla on tehty, parhaillaan tehdään – ja miten. Aikaisemmat suunnittelun 
ja yhteistyön toimintatapoja käsittelevät tutkimukseni toimivat tässä työssä 
sekä teorian illustroijana että oman teoreettisen lisäarvon tuottamiseni väli-
neenä, mutta niiden rooli on vain välillisesti konstitutiivinen. En uudelleen ana-
lysoi niitä tavoitteenani tehdä sen perusteella johtopäätöksiä vastatakseni tut-
kimuskysymyksiini, vaan käytän niitä analyyttisesti jo rakenteistuneena infor-
maationa. Tämä ensinnä perustelee tutkimukseni lähtökohtaisia kysymyksen-
asetteluja, toiseksi tuo käytännöllistä ymmärrettävyyttä abstraktien teorioiden 
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tueksi, kolmanneksi korostaa käytäntöjen ja teorioiden vuorovaikutukselli-
suutta, ja neljänneksi vihjaa oman teoreettisen kehitelmäni relevanssista, pai-
kasta ja sovellusmahdollisuuksista suunnittelun käytännöissä.  
 

Suuri osa aikaisemmista kaupunkiseutujen suunnittelua koskevista tutkimuk-
sistani on ollut yhteishankkeita julkisen sektorin toimijoiden kanssa eri hallin-
non tasoilta, eli tiettyyn yhteiskunnalliseen, hallinnolliseen tai sisällölliseen on-
gelmaan liittyvän kysymyksenasettelun kautta kulloinkin ajankohtaiseksi arvi-
oituja. Näin uskallan väittää, että nämä hankkeet kuvaavat samalla monipuoli-
sesti ”kaupunkiseutukysymyksen” ympärillä tehtyä ja leimallisesti yhdyskunta-
suunnittelun alalle sijoittuvaa soveltavaa tutkimus- ja selvitystoimintaa. En 
väitä, etteikö olisi mahdollista tehdä muitakin relevantteja tulkintoja toisenlais-
ten tutkimushankkeiden kautta, mutta näen oman tutkimushistoriani tarkem-
man esittelyn palvelevan kahdella tavalla tämän tutkimuksen päämääriä.  

Ensinnä, tuon tarkastelun kautta esiin käytännöllisellä tasolla sen kokemuk-
sellisen perustan, jolle tutkimukseni lähtökohtaiset valinnat ja orientaatio pe-
rustuvat. Kyseessä on siis tutkimuksellinen genealoginen omaelämänkerralli-
nen narratiivi (esim. Thomas 1993: 104), jolla yhdistän ”genealogisen polveutu-
vuuden” ja ”autobiografisen relationaalisuuden” (Jolly 2001: 362) tavalla, jonka 
Nietzsche asetti oman genealogian tulkintansa tehtäväksi: menneen ”väkival-
tainen”, retorinen, kriittinen ja omakohtainen tulkinta. Tähän minut motivoi 
Nietzschen teoksessaan Ecce Homo (1908/1992) esittämä tavoite, joka on mo-
nessa mielessä tutkimukseni motto: ”ennen kaikkea, älkää erehtykö luulemaan 
minua joksikin toiseksi”. Tällä tavoittelen sen aktiivista tunnustamista, että 
tämä tutkimukseni on väistämättä kiinni henkilökohtaisessa kokemuksessani ja 
kaikissa niissä tulkinnoissa, oppimisissa ja ymmärryksissä joissa olen ollut osal-
lisena. Kyse on myös ontologisessa mielessä identiteetin – niin henkilökohtai-
sen kuin institutionaalisenkin – keskeisyydestä toimijoiden kohtaamisessa, yh-
teisten merkitysten etsimisessä ja toisten kanssa oppimisessa. 

Toiseksi, lähestymistapani on metatasolla teoreettista polveutuvuutta ja to-
dellisuuden relationaalista luonnetta korostava. Kronologinen järjestäminen 
palvelee tässä alaluvussa nimenomaan narratiivista järkeilyä (Bruner 1986, Pol-
kinghorne 1995), jossa analyysin elementteinä on kuvauksia tapahtumista, ja 
analyysin tarkoitus on muotoilla nämä elementit kertomuksen muotoon. Tällai-
nen lähestymistapa tuottaa tulkintoja nykytilanteen taustalla (kontingentisti ja 
mahdollisesti) vaikuttaneista tekijöistä sekä tietoisen suhteistamisen (narraa-
tio) että järjestämisen (kronikka, aikakirjaus) kautta. Analyyttinen logiikka on 
siis sama kuin prologissani, mutta siinä missä prologi oli järjestetty synkroni-
sesti (Cuncliffe ym. 2004: 271) on tässä luvussa diakroninen tekstin ja sisältöjen 
järjestämisen taktiikka (Polkinghorne 1995: 15).  
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Kaupunkiseudun tuleva kehitys  

Aloitin akateemisen urani Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun 
täydennyskoulutuskeskuksessa (YTK) Suomen Akatemian rahoittamassa hank-
keessa Kansainvälistymisen paikalliset vaikutukset (1992-1995). Osana han-
ketta oli yhteiskehittelyn kaltainen tutkimus- ja kehittämisprosessi ”Helsingin 
kaupunkiseudun tuleva kehitys”, johon pääsin ensin tutkimusapulaiseksi, ja sit-
temmin projektisihteeriksi vuodesta 1993 alkaen. Hanke kuvastaa hyvin nu-
pulla ollutta kaupunkiseudun suunnitteluyhteistyötä. Tilaajina toimineet Hel-
singin eri virastot (kaupunginkanslian yleiskaavatoimisto, kaupunkisuunnitte-
luvirasto ja tietokeskus), Vantaan kaupunki, pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunta ja Uudenmaan liitto käyttivät tätä tutkimus- ja kehittämishanketta 
(jonka kehittäminen koski strategisten raamien ja sisältöjen kehittämistä seu-
dullisessa yhteistyössä) yhteistyönsä edistämiseen ja toisiltaan oppimiseen. Ti-
lanne oli vastaava kuin tätä kirjoittaessa: Helsingin seutu oli hallinnollisesti ja 
poliittisesti hajanainen, mutta laman jälkimainingeissa puhuttiin ”syvällisestä 
murroksesta” kaupunkiseudun kehittämisen tarpeessa. Kaupunkiseutujen si-
jaan maakunnista oli tulossa aluepoliittinen, aluekehityksestä ja maakuntakaa-
voituksesta vastaava hallinnon taso. Tuolloin oli vielä epäselvää millaiseksi 
maakuntien rooli muotoutuisi, mutta Helsingin seudun kehityksen ehtojen suh-
teen oltiin melko varmoja: tarvittaisiin keskittymistä sisältökysymyksiin ja kau-
punkiseudun yhteistyön kehittämiseen, ei niinkään hallinnon järjestämiseen 
(Schulman 1993). Tämä kuulostaa hyvinkin tutulta myös vuonna 2017.  

Kaupunkiseutu nähtiin tuolloin ensisijaisesti funktionaalisena vaikutusalu-
eena, mutta samalla tunnistettiin seudullisen hallinnan monimutkaisuus: ”Hel-
singin talousalueella ja kaupunkiseudulla tilanne on monimutkaisempi kuin 
yleensä muissa maakunnissa ja lääneissä. Helsingin seudullista hallintoa on yri-
tetty uudistaa monta kertaa – laihoin tuloksin. […] Helsingin seudun tapauk-
sessa on vaikea nähdä mitään yleistä, koko seutua yhdistävää ajatusta tai kehi-
tysprosessia, jonka edistämiseen löytyisi poliittista tahtoa yli kunta- ja puolue-
rajojen.” (Schulman 1993: 3, 50). Kuitenkin jo tuolloin nähtiin, että esimerkiksi 
Helsingin seudullisen kehittämisohjelman (1993) ympärille oli syntymässä seu-
dullista yhteistyötä, joka laajensi seudun yhteistä strategista horisonttia yhtei-
sen toiminnan konkretiasta myös seudun ”ulkopolitiikkaan”. 1990-luvun alku-
puolella oli jo nähtävissä, kuinka monet suurkaupungit olivat ryhtyneet aktiivi-
sesti kehittämään elinkeinojaan ohi valtiollisen elinkeinopolitiikan ja markki-
noimaan itseään kansainvälisen pääoman houkuttelemiseksi. Eurooppalaisit-
tain tilanne näyttäytyi ”alueiden Euroopan” käsitteistön retorisena nousuna, 
joka konkretisoitui Euroopan spatiaalisen kehittämisen näkökulman (Euro-
pean Spatial Development Perspective, ESDP) myötä eurooppalaiseksi alueelli-
suuden tulkinnaksi, jossa kaupunkiseutujen rooli ja aluepoliittiset kysymykset 
pyrittiin asettamaan ”alueellistavaan” tasapainoon.  

1990-luvun loppupuolella maakunnallinen suunnittelu oli jo vakiintunutta, 
mutta tuolloin kehitteillä ollut maankäyttö- ja rakennuslaki (joka astui voimaan 
2000) uusine, entistä strategisempine maakuntakaavoituksineen asetti paineita 
ymmärtää paremmin valtion taholta ohjatun strategisen menettelyn ja paikal-
listen strategioiden suhdetta, jotta löydetään oikeat ohjauksen muodot, jotka 
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myös kannustaisivat omaehtoiseen kehittämisedellytysten pohtimiseen (Kanni-
nen 1998). Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteisesti tilaamassa 
Alueelliset visiot ja strategiat-hankkeessa (1997-1998) (Kanninen 1998) tein 
kahta päällekkäistä selvitystehtävää: yhtäältä kuvasin Kuntaliiton toimeksian-
nosta uusiin maakuntiin liittyvää strategiatyötä, toisaalta ympäristöministeriön 
toimeksiannosta alueellisen kehittämisen uudentyyppisiä käytäntöjä. Hank-
keen tavoitteena oli kartoittaa eurooppalaisia kehityskulkuja mahdollisimman 
konkreettisesti, perustuen sekä kokeneiden tutkijoiden että kaupunkiseutujen 
toimijoiden haastatteluihin5 sekä dokumenttianalyysiin. Päädyin esittämään 
kaupunkien kehittämispolitiikan suuntaviivoja ja kirjoitin: “Urbaanin talouden 
järjestymisen, kaupungin hallinnoinnin sekä erilaisten intressiryhmien ja –pii-
rien vastakkainasettelujen, yhteistyön ja toiminnan urbaanilla kentällä näh-
dään monesti asettavan lähtöpisteet kaupunkipolitiikkojen teoreettisille tarkas-
teluille. Nämä peilautuvat edelleen ohjelmallisen politiikan, virallisen kaupun-
gin hallinnoinnin ja urbaanien prosessien tasoille.” (Kanninen 1998: 62). Sitee-
rasin Clarence Stonea (1989: 185), jonka mukaan “vaaleissa voittaminen ei ole 
yhtä kuin kyky käyttää (hallinto)valtaa, [vaan tämä kyky saadaan] saattamalla 
yhteen yhteistyöhaluisia kumppaneita”. Lopulta, tunnustaen jo tuolloin uusli-
beraalit talouden realiteetit, päädyin ehdottamaan (kaupunki)seututasolle ke-
vyemmän resurssoinnin mahdollistamaa strategioiden harmonisointia niiden 
integroinnin sijaan.  

 

Kaupunkiseutujen eriytyvät kehityskulut 

Suurten kaupunkiseutujen keskeinen rooli oli siis hyväksytty 1990-luvun kau-
punkikehittämiskeskustelussa valtiotason politiikassa. Alueiden Euroopan re-
toriikka kuitenkin johdatti kysymykseen alueellisen kehittämisen edellytyksistä 
suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Keskisuurten kaupunkiseutujen ase-
man ongelmallisuus ja vaihtelevat edellytykset toimia alueiden moottoreina 
tunnistettiinkin jo 1990-luvulla. Itse olin 1990- ja 2000-lukujen taitteessa mu-
kana kahdessa EU:n Interreg-ohjelmista rahoitetussa Itämeren piirin kaupun-
kiseutuja käsitelleessä kehittämishankkeessa. Ensimmäisessä, Urban Systems 
and Urban Networking in the Baltic Sea Region (USUN, 1998-2000), kehitet-
tiin tapoja tarkastella kaupunkijärjestelmiä eri maissa ja koko Itämeren piirin 
tasolla. Hankkeen aloitteentekijä oli Committee for Spatial Development of the 
Baltic Sea Region, CSD/BSR. Hankkeessa oli mukana tutkijoita 11 Itämeren pii-
rin valtiosta6. Vaikka leimallisesti tuolloin puhuttiinkin kaupunkijärjestelmistä, 
oli oman tarkasteluni tosiasiallinen kohde kaupunkiseutu. Koko hankkeen tu-
loksena syntyi näkemys keskisuurten kaupunkiseutujen avainasemasta talous-
kehityksen suuntaajina – suurten kaupunkiseutujen nähtiin menestyvän kaik-
kialla, ja pienet olivat enimmäkseen aluepoliittisten toimenpiteiden kohteena 
(Groth 2001; ks. myös Groth ym. 2005). Edustamani taho – Helsingin kaupunki 

                                                        
5  Haastattelin tuolloin sekä kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita Berliinissä, Wie-

nissä ja Amsterdamissa sekä eturivin maankäytön ja liikenteen integraation tutkijoita, mm. 
Hermann Knoflacheria (TU Wien), Hugo Priemusta (TU Delft) sekä Piet Rietveldiä ja Peter 
Nijkampia (VU Amsterdam).  

6  Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Valko-Venäjä, Venäjä, Latvia, Liettua ja Viro. 
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– näki hankkeen tärkeänä itseymmärryksen välineenä ja markkinoinnin kana-
vana. Hankkeen käynnistyessä Helsingissä elettiin kulttuuripääkaupunkivuotta 
edeltävissä tunnelmissa, ja tarve sijoittua vahvasti Euroopan kartalle oli käsin-
kosketeltava.  

Omassa tarkastelussani lähestyin kaupunkiseutujen välistä verkostoitumista 
erityisesti kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä korostaen. Työni korosti kau-
punkiverkostojen muotoutumisen ja toiminnan relationaalista luonnetta. 
Hankkeen tuloksina esitimme (Schulman ja Kanninen 2002:29-30) kaksi huo-
miota: ensinnä, julkilausuttujen yhteistyön strategioiden ja politiikkojen tarve 
oli ilmeinen, ja tämä kosketti sekä kaupunkiseutujen sisäistä että niiden välistä 
yhteistyötä. Näimme, että seutujen ja kaupunkiseutujen strategiset kehittämis-
kysymykset olivat varsin paikallistuneita, mikä pitäisi ottaa huomioon sovitet-
taessa eri mittakaavaisia kehittämistoimintoja kaupunkiseututasoisiksi strate-
gioiksi. Toiseksi, kaupunkiseutujen verkostoitumisen näimme tuolloin perustu-
van enemmän motivoituneeseen toimintaan kuin formaaleihin rakenteisiin – 
väite, joka on tässäkin tutkimuksessa yhtenä analyysini elementtinä.  

Vuosituhannen vaihteeseen mennessä kaupunkiseutujen toimintaympäristö 
olikin alkanut muuttua olennaisesti – aiemmin itsestäänselvyytenä pidettyä 
kasvua ei enää välttämättä riittänytkään joka seudulle. Niinpä talouskasvua ta-
voittelevien kaupunkien ja kaupunkiseutujen suunnittelussa tarvittiin uusia nä-
kemyksiä, jotka mahdollistaisivat passiivisen sääntelyn muuntamisen aktii-
viseksi markkinoiden ja taloudellisen toiminnan edistämiseksi (Groth ym. 
2005; ks. myös Kanninen ja Bäcklund 2017). Kaupunkiseutujen kehittäminen 
uudelleen muovautui perinteisestä tasapuolisuutta korostavasta alue- ja elin-
keinopolitiikasta tärkeimpien toimintaympäristöjen aktiivista kehittämistä ko-
rostavaksi kilpailukykypolitiikaksi (Kostiainen ja Sotarauta 2000). Samalla re-
torinen näkökulma siirtyi yksittäisestä kunnasta, hallinnon perusyksiköstä, 
kaupunkiseutuun. Samalla alettiin korostaa seudun toiminnallista luonnetta, ja 
suunnittelun käytännöiltä alettiin odottaa suunnitelmien ja prosessien toimi-
vuutta kaupunkiseudun tasolla.  

Tähän problematiikkaan tarttui myös toinen Interreg- hanke Medium Sized 
Cities in Dialogue Around the Baltic Sea (MECIBS, 2002-2005), joka rakentui 
ajatukselle keskisuurten kaupunkiseutujen spatiaalis-taloudellis-poliittisen ke-
hittämisen tärkeydestä. Hankeyhteistyö oli Interreg-hankkeelle tyypillistä so-
veltavan tutkimuksen ja käytännön toimijoiden vuorovaikutusta, joka tässä ni-
menomaisessa hankkeessa muotoutui erityisen konkreettiseksi ja transforma-
tiiviseksi. Hankkeen partnereina oli suuri joukko erilaisia toimijoita: yhdeksän 
tutkimuslaitosta kuudesta Itämeren piirin maasta ja 18 paikallishallintoa (kau-
punkia) kahdeksasta maasta. Hanke tuotti useita politiikkasuosituksia, jotka 
osoittautuivat ajassaan kiinni oleviksi ja päätyivät käyttöön erityisesti Itämeren 
piirin itäisellä rannalla. Hankkeen selkeimpänä tuloksena perustettiin 14 tans-
kalaisen pikkukaupungin yhteinen kehittämisyhtiö Baltic Sea Solutions (BASS) 
joka jatkoi tulosten viemistä konkreettiseen kehittämistoimintaan. Yhdeksän 
MECIBS-kaupunkia muista Itämeren piirin maista liittyi kehittämisyhtiön jä-
seniksi. Oman työni tulokset tässä hankkeessa korostivat kaupunkiseutujen 
spatiaalisen ja talouden kehittämisen integraation tarvetta: kirjoitimme tuol-
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loin, että kaupunkien kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ottaa itsel-
leen rooli kehityksen aktiivisena toimijana, osoittaa määrätietoisuutta kehittä-
mistoimissaan, ja – tärkeimpänä – myös toimia aktiivisesti (Groth ym. 2005). 
Vaikka havaitsimme, että kaupungit usein toimivat pelkästään oman intres-
sinsä ohjaamina, näimme myös kehittämistoiminnan seudullisuuden nousun. 
Totesimmekin, että kaupunkien on toimittava myös seudullisesti, jotta kehittä-
misessä voidaan sovittaa yhteen kehittämistehtävät ja avaintoimijat ja jotta voi-
daan siirtyä yksittäisten intressien suojelusta yhteisten päämäärien tavoitte-
luun ja saavuttamiseen.  

 

Käsitys kestävästä kaupunkiseudusta avautuu 

2000-luvun kuluessa ymmärrys suomalaisten kaupunkiseutujen toiminnalli-
suudesta ja hallinnan muotojen kehittymisestä kaupunkiseuduilla laajeni eu-
rooppalaisen keskustelun myötä (esim. Pelkonen 2005, Vartiainen 2006; vrt. 
myös Tolkki ym. 2011). Tuolloin oli oikeastaan jätetty taakse alueiden Euroop-
paa käsittelevä, kaupunkivastaiseksikin joskus määritelty aluepoliittinen dis-
kurssi ja katse oli kääntynyt toiminnallisiin alueisiin. Näin eurooppalainen by-
rokraattinen nomenklatuura tuotti uusia aluerajauksia, ”toiminnallinen kau-
punkialue” (functional urban area, FUA) ja ”toiminnallinen kaupunkiseutu” 
(functional urban region, FUR) keskeisinä käsitteellisinä avauksina. Myöhem-
min joukkoon on liittynyt myös PUR, eli monikeskuksinen kaupunkiseutu (po-
lycentric urban region). Kuvaavaa on, että nämä – erityisesti FUA – käsitettiin 
ensisijaisesti tilastollisina aluejakoina, jotka kuvaisivat talouden tihentymiä ta-
valla, mikä mahdollistaisi vertailun ja benchmarkkaamisen (vrt. OECD 2012). 
Samalla kuitenkin nousi esiin suomalaistenkin kaupunkiseutujen kasvun hal-
linnan kysymyksiä: yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja taloudellisen toi-
minnan spatiaalisten reunaehtojen tehoton kehittäminen johtivat tarpeeseen 
katsoa kaupunkiseudullisen kehityksen tekijöitä tarkemmin (esim. Sairinen 
2009). Tämä johti myös tarkasteluihin, joissa kaupunkiseutujen luonnetta ja 
organisoitumista alettiin katsoa hallinnan näkökulmasta (esim. Tolkki ym. 
2011). Samalla tilastollinen FUA-työ kiihdytti morfologis-funktionaalisia kau-
punkiseututarkasteluja, joissa yhtäältä kehiteltiin menetelmiä seurannan tar-
peisiin, toisaalta yritettiin hahmottaa seutuistuvan kaupungin toiminnallisuuk-
sien ja hallinnan välisiä yhteensopimattomuuksia. Eri toimijat tilasivat raport-
teja, joissa kuvattiin paikallisia ja seudullisia hallinto- ja hallintamalleja ja 
hankkeessa yritettiin hahmottaa niiden sopivuutta suomalaisen kaupunkikehi-
tyksen ohjaamiseen. Samalla valtio mietti jo sekä seuraavia askeleitaan suun-
nittelun ohjauksessa että uusia kaupunkipoliittisia kehittämisalueita (vrt. YM 
2014, VTV 2011). 

Erityisesti ruotsalaisessa vuosituhannen alun keskustelussa alettiin korostaa 
kaupunkipolitiikassa kestävän kehityksen näkökulmaa: kaupungit ja kaupunki-
seudut nähtiin paikkoina, joissa ratkaistaan paitsi kilpailukyvyn, myös kestävän 
kehityksen kysymykset (Fredriksson ja Marntell 2013; Boverket 2013; Tillväx-
tanalys 2013). Pohjoismaiden ministerineuvoston aluesuunnittelusta vastaavan 
ministerineuvoston rahoittaman Functional Urban Regions: Cooperation for 
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Sustainable Success (FURCOSS, 2006-2008) (Harbo ym. 2008) –hankkeen 
ajatuksena oli tutkia, miten kestävä kehitys on näkyvissä kaupunkiseutujen si-
säisessä yhteistyössä. Yhdessä tanskalaisten kollegojen kanssa lähestyimme 
tässä tutkimuksessa problematiikkaa erityisesti spatiaaliseen suunnitteluun 
liittyvää kaupunkiseututason hallinnan yhteistyötä ja sen kestävän kehityksen 
ulottuvuutta hahmottavalla, haastatteluja ja dokumenttianalyysia yhdistävällä 
otteella. Harvalla pohjoismaisella kaupunkiseudulla oli tuolloin ylipäänsä oma-
ehtoista institutionaalista spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä. Näkökul-
mamme FUR-tematiikkaan oli tuolloin kriittinen: tunnistimme ”toiminnallisen 
kaupunkiseudun” pikemminkin yhteistyön kuin tiettyjen toiminnallisuuksien 
virittämäksi alueelliseksi nodaalisuudeksi. Kaupunkiseutujen yhteistyöverkos-
tot näyttivät määrittelevän ja suorastaan saavan aikaan ”kaupunkiseudun” kä-
sitteen, sisällön ja rajauksen. Tällöin yhteistyön lähtökohtainen idea ei motivoi-
tunut niinkään tarkasti fokusoidun yhteisen tavoitteen kautta vaan sen etsimi-
senä. Tällaisella eksploratiivisella yhteistyöllä näimme olevan kaupunkiseutua 
konstituoivaa luonnetta. Näimme kaupunkiseudun olevan luonteeltaan yhteis-
toiminnan kautta kehkeytyvä toiminta-alusta spatiaaliselle suunnittelulle: yht-
aikaisesti sekä reflektio alueelliselle tietoisuudelle että politiikkojen realisoin-
nin tulos (Harbo ym. 2008). 

Kestävän kaupunkikehittämisen teemat oli otettu myös Suomessa valtiotason 
agendalle. 2000-luvun puolivälissä uusi maankäyttö- ja rakennuslaki alkoi va-
kiinnuttaa asemaansa, mutta toivottua nopeaa muutosta yhdyskuntarakenteen 
huolestuttavaan hajautumiskehitykseen ei nähty olevan tapahtumassa. Useat 
ministeriöt yhteistyössä TEKES:n ja Suomen akatemian kanssa käynnistivät 
vuonna 1997 nk. ympäristöklusterin tutkimusohjelman, jonka tarkoituksena oli 
saada syvempää ja operationalisoitavissa olevaa tietoa mm. kaupunkiseutujen 
yhdyskuntarakenteen kehitystrendeistä, ekotehokkuudesta ja nk. eheyttävän 
yhdyskuntasuunnittelun edellytyksistä. Tutkimusohjelman neljännen kauden 
hanke Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot (2006-2009) 
luotasi laajalti suomalaisten keskisuurten kaupunkiseutujen arjen liikkumista 
ja sen yhdyskuntarakenteellisia ehtoja ja seurauksia kahden tutkimuslaitoksen 
(YTK ja Suomen Ympäristökeskus) voimin (Kanninen ym. 2010). Hankkeessa 
pyrittiin löytämään yhteisiä tarkastelutapoja selittävien ja ymmärtävien tutki-
musnäkökulmien välille. Yhteistyö kahdeksan suomalaisen keskisuuren kohde-
kaupunkiseudun kanssa oli sekä intensiivistä että käytännöllistä. Vastuullani 
ollut Teknillisen korkeakoulun tutkimusosio käsitteli erityisesti arjen liikku-
mista. Tuloksemme osoittivat, että kaupunkiseutu arjen toimintapiirinä on hy-
vin heterogeeninen, mutta yhdyskuntarakenteella ja urbaanien toimintojen si-
joittumisella on suuri ja suora vaikutus siihen, millaiseksi arjen käytännöt muo-
toutuvat. Myös suunnittelulla näimme olevan merkittävä, joskin monensuun-
tainen roolinsa. Omalla kohdallani tarkastelut arjen toimintapiireistä ja kau-
punkiseutujen matkojen ominaisuuksista avasivat silmäni toiminnallisuuksien 
virittämän toimintaympäristön kausaalisen voiman ymmärtämiselle (Kanninen 
ym. 2010; vrt. Buliung ja Kanaroglou 2006).  

Muutamaa vuotta aiemmin olin yhdessä Pia Bäcklundin kanssa kirjoittanut 
jälkiesikaupungillisesta arjesta (Kanninen ja Bäcklund 2002), jossa arjen toi-
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mintapiirit kaupunkiseuduilla näyttäytyivät enemmän sosiaalisuuden ja yksi-
löllisten preferenssien funktiona kuin esim. kaupan ja julkisen liikenteen hie-
rarkioiden ja verkostojen determinoimina. Edellä mainitun Autoriippuvuus-
hankkeen laajempi tarkastelu osoitti kaupunkiseutuisen elämän suurten linjo-
jen olevan enemmän toimimista kaupunkiympäristön ehdoilla kuin aiemmin 
kuvaamamme kaltaista kaupunkiseudun tilan ja toimintojen käyttöä sen toi-
mintojen asettamien saavutettavuuden ja etäisyyteen liittyvien ajankäytön ja 
kustannusten rasitteet sivuuttaen (Kanninen ym. 2010). Näin myös käsitys ar-
jen kaupunkiseudusta sai kaksiulotteisen tulkinnan: yhtäältä se on käytännön 
tasolla vahvasti eri toimintojen tarjoamisen kautta rakentuva kaupunkiseutu, 
toisaalta se on samalla myös relatiivinen kaupunkiseutu, jota määrittävät yksi-
lölliset ja yhteisölliset preferenssit. 

Tärkeä osa tätä relationaalista kaupunkiseudun ymmärrystäni saikin muo-
tonsa osana Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan rahoittamaa tutkimushan-
ketta Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT, 2009-2010) (Kanninen 
ja Ylä-Anttila 2011), joka toteutettiin Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen 
yliopiston yhteistyönä. Monikeskuksisuuden käsitteellisten avausten kautta 
kaupunkiseutu näyttäytyi minulle entistä selkeämmin myös skalaarisena moni-
naisuutena. Omassa työssäni kuvasin Lahden, Tampereen ja Jyväskylän kau-
punkiseutujen toiminnallista ja relationaalista hallintaa ”skaalahyppelynä” ja 
skaalojen välisyytenä (Kanninen ja Ylä-Anttila 2011). Tarkastelussani kiinnitin 
huomiota julkisen sektorin yhteistoimintaan, yksityisen sektorin verkostoihin, 
verkostotasojen välittäviin toimijoihin ja toimintojen uudelleen skaalautumi-
seen eri mittakaavatasoilla. Kyse oli siis ensisijaisesti monikeskuksisuuden – ja 
näin leimallisesti kaupunkiseutujen – relationaalisen ulottuvuuden tarkaste-
luista.  

Työssä korostui näkemys, jonka mukaan paikallisen kehittämistyön haas-
teena on säilyttää sellaiset monikeskuksisuuden yhteiset merkitykset, joiden 
avulla eri tasoilla ja erilaisissa verkostoissa toimivat yhteistyökumppanit ja 
muut osapuolet voivat muodostaa jaettuja käsityksiä kehittämisen ulottuvuuk-
sista. Näimme, että mikäli eri toimijoiden näkemykset hajautuvat, heikkenee 
monikeskuksisuuden selitys- ja strateginen voima – käsite muuttuu epämää-
räiseksi, sisällöttömäksi tai moniselitteiseksi. Vaikka korostimme, että myös 
moniselitteiset termit voivat palvella konsensushakuista poliittista päätöksen-
tekoa, näimme niiden kuitenkin piilottavan mahdollisia, taustalla olevia 
(alue)poliittisia arvojännitteitä ja mahdollisesti jopa luovan harhaisia käsityksiä 
kaupunkiseudun kehityksestä – esimerkiksi kun poliittisen monikeskuksisuus-
puheen moniselitteisyys sivuuttaa kaupunkiseudun yksikeskuksisen rakenteen 
ja esittää tavoitteen nykytilana. Sen sijaan analyyttisen monikeskuksisuuspu-
heen näimme tukevan poliittisten arvokysymysten avointa käsittelyä: kun ny-
kytilan tarkastelu yhdistetään analyyttisesti selkeisiin ja läpinäkyviin normatii-
visiin tavoitteisiin, tuloksena on pragmaattinen ja paikallisiin kysymyksenaset-
teluihin kiinnittyvä diskurssi, joka saattaa palvella paremmin paikallista ja käy-
tännöllistä suunnittelu- ja kehittämistyötä (Kanninen ja Ylä-Anttila 2011). 
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Kaupunkiseudut uudessa aluepolitiikassa 

Ymmärrys kaupunkiseutujen asemasta osana alueidenkäytön ja alueiden kehit-
tämisen järjestelmiä sekä aluehallinnan verkostoja kiinteytyi 2000-luvun mit-
taan, kun Helsingin seudun metropolisaatiosta tuli lähes itsestään selvänä pi-
detty kehityskulku (vrt. Schulman 2002; Tolkki ym. 2011). Muiden suurten kau-
punkiseutujen kasvu alkoi saada niin valtion näkökulmasta kuin tutkijoidenkin 
huomioissa piirteitä, jotka uhkasivat kaupunkiseutujen kestävyyttä niin talou-
den kiristymisen, palvelujen saavutettavuuden heikkenemisen kuin yhdyskun-
tarakenteen hajautumisenkin kautta (esim. VN 2009). Samalla kun valtio jär-
jesti ”pakkolailla” (Paras-puitelaki, 2007) kaupunkiseutujen itseymmärryksen 
kehittämisen, palvelurakenteiden kehittämisen ja suunnitteluyhteistyön ”kyl-
mäkäynnistyksen”, olivat monet kaupunkiseudut jo löytäneet ratkaisun avaimia 
epämuodollisesta kaupunkiseututason strategisesta suunnittelusta.  

Suomen Kuntaliitto käynnisti vuonna 2008 Paras-puitelain toimeenpanon 
seurantaan keskittyneen Paras-arviointitutkimusohjelman (Paras-ARTTU). 
YTK toteutti yhdyskuntarakenteen ja kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön 
seurantaan liittyneen Yhdyskuntarakenteen toimivuus-modulin (YKS-ARTTU), 
joka erityisesti tutki puitelakiin sisältyneen nk. kaupunkiseutujen suunnittelu-
velvoitteen toteutumisen tapoja. Oma tutkimusosuuteni käsitteli kaupunkiseu-
tujen suunnittelun tulkintoja suunnitteludokumenttien näkökulmasta (Mänty-
salo ym. 2010). Tästä näkökulmasta Turun, Vaasan, Jyväskylän, Kuopion ja Ou-
lun kaupunkiseutujen ”strategiset skaalaukset” näyttivät maakuntien, kaupun-
kiseutujen ja kuntien näkökulmien tarkastelussa onnistuneilta niillä kaupunki-
seuduilla, joissa oli pitkäjänteisesti, ristiriitoja kaihtamatta, mutta samalla niitä 
tarpeettomasti lietsomatta, yhteisiä agendoja etsimällä ja epäonnistumisistakin 
oppimalla kehitetty kaupunkiseudun yhteistyötä. Tätä kautta oli pyritty luo-
maan luottamusta toimijoiden välille, ja yhdessä tekemisen avulla luotu pohjaa 
myös poliittisen seudullisen tahtotilan syntymiselle. Poliittisen tahtotilan syn-
tymisen näimme kuitenkin olevan haastava tehtävä.  

Eurooppalaisessa keskustelussa oli pitkän talouden nousukauden myötä kaksi 
kilpailevaa kaupunkiseutujen kehittämislogiikkaa: yhtäältä talouden ”uuslibe-
raaliksi” kutsutut kehityskulut olivat kasvattaneet tarvetta fokusoida kasvun 
edellytysten jatkuvuuden varmistamiseen, vaikkakin samalla korostui myös 
kasvun aikaan saamisen spatiaalisen kuvan muuttuminen entistä selektiivisem-
mäksi (esim. Jonas 2012; Buser 2014; Jonas ja Moisio 2016). Kaupunkiseutujen 
asema kasvun moottoreina tuli entistä keskeisemmin esiin kaupunkikehittämi-
sen diskursseissa, ja samalla kasvun edellytyksille alettiin asettaa tiukentuvia 
institutionaalis-poliittisia reunaehtoja: kasvu ei enää voinut olla valtiojohtoista, 
vaan kaupunkiseutujen oli otettava ohjat omiin käsiinsä. Näin kaupunkiseutu-
jen rooli osana kansallisvaltion kehitystä korostui, mutta niiden rooli samalla 
eriytyi suhteessa aiempaan, alueellista tasapainoa korostavaan aluepolitiikkaan 
(vrt. Newman 2009).  

Nykyinen suomalainen alueiden käytön järjestelmä (ks. myös pääluku 3) ko-
rostaa valtion ja paikallisuuksien hierarkkista asemoitumista, valtion ohjaamaa 
ja alueellista eriarvoisuutta tasoittavaa hyvinvointivaltion alueellista toiminta-
politiikkaa. Tästä näkökulmasta maankäytön suunnittelussa korostuu järjestel-
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män sisäinen logiikka ja sen osuvuus suunnittelun kohteisiin. Strategisen suun-
nittelun näkeminen osana suunnittelujärjestelmää herättää kysymyksen kaa-
voituksen ja strategisen suunnittelun päämäärien erilaisuudesta ja suunnitte-
lun luonteesta: jos kaavoituksella pyritään kokonaisvaltaisesti hallitsemaan 
maankäytöllistä järjestystä ja tuottamaan varmuutta kehittämisen pohjaksi, 
strategisella suunnittelulla pyritään valikoivasti osoittamaan hyödyllisiä mah-
dollisuuksia ja hyödyntämään epävarmuuden tuottamaa toimintatilaa. 

Tähän teemaan pureuduimme vuonna 2014 Ympäristöministeriön kanssa yh-
teistyössä suunnitellun Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnittelussa-hank-
keen myötä. Analysoin hankkeessa suomalaisilla kaupunkiseuduilla tehtyjä ra-
kennemallidokumentteja (Mäntysalo ym. 2014). Rakennemallit ovat luonteel-
taan vapaaehtoisia kaupunkiseutujen strategisia spatiaalisia suunnitelmia. 
Tässä tutkimushankkeessa korostui strategisen suunnittelun nousu valtion kau-
punkipoliittisen selektiivisyyden – joka oli ilmeinen ARTTU-tutkimuksen ke-
hystys mutta samalla myös tulos – toteuttamisessa kaupunkiseuduilla (ks. stra-
tegisesta suunnittelusta tarkemmin pääluku 5). Rakennemallityölle oli tässä ti-
lanteessa muodostunut kaksijakoinen rooli: yhtäältä mallit toimivat kaupunki-
seudullisten sisällöllisten kysymysten keskustelukenttinä ja yhteisten strategis-
ten kysymysten kehittelyn areenoina. Toisaalta uusi valtionohjauksen hallinta-
tapa teki niistä yhä selvemmin julkisia investointeja kaupunkiseudulle houkut-
telemaan ja perustelemaan tarkoitettuja kehittämisasiakirjoja. Näillä rooleilla 
ei välttämättä ole ristiriitainen keskinäinen suhde, mutta ne tuovat silti esiin 
erilaisia motiiveja ja niiden suhde kaavoituksen kautta tapahtuvaan maankäy-
tön suunnitteluun on monella tavalla jännitteinen.  

Hankkeen tulokset osoittivat, että yhteistyön (pakotettu) lisääntyminen oli al-
kanut muuttaa kaupunkiseutujen suunnittelua, aluksi retoriikan tasolla, myö-
hemmin selkeämmin myös yhteisten intressien kautta. Yhtäältä valtion toimet 
olivat ohjaamassa ja pakottamassa yhteistyötä budjettiriveihin sopiviin sopi-
muksiin, toisaalta kaupunkiseuduista itsestään nousevat tarpeet olivat muovaa-
massa epämuodollista suunnittelua suuntaan, joka haastoi lakisääteistä, kaa-
voitukseen perustuvaa suunnittelua eri aluetasoilla. Hankkeen loppuraportissa 
(Mäntysalo ym. 2014) totesimme, että koska sen paremmin yhteinen yleiskaa-
voitus kuin maakuntakaavoituskaan ei ole osoittautunut toimivaksi kaupunki-
seututason yhteistyömuodoksi, on maankäytön suunnitteluyhteistyö kaupunki-
seututasolla tapahtunut epävirallisten instrumenttien (maankäytön kehitysku-
vat, ”master planit”, rakennemallit) kautta. Suurten kaupunkien johdolla ja val-
tiotason viranomaisten painostuksen ansiosta kaupunkiseuduilla oli jo vuosi-
kymmenen vaihteessa alettu toteuttaa maankäytön, asumisen ja liikenteen stra-
tegista MAL-suunnittelua. Tämän näimme tapahtuneen yhtäältä epävirallisesti 
verkostoitumalla ja vakiinnuttamalla MAL-yhteistyö kuntatason käytäntöihin, 
toisaalta konkreettisten yhteisten suunnitteluhankkeiden kautta.  

Erityisesti rakennemalliyhteistyö, jonka tulkitsimme tarjoavan mahdollisuuk-
sia ylittää ja/tai sivuuttaa hallinnollisen yhteistyön ja formaalin suunnittelujär-
jestelmän karikkoja, oli muodostunut houkuttelevaksi kaupunkiseudun strate-
gisen maankäyttöyhteistyön välineeksi. Samalla näimme kaupunkiseudun 
muotoutuneen ikään kuin itselliseksi, kansalaisten tai paikallisen politiikan nä-
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kemyksistä jossain määrin riippumattomaksi tilanteiseksi toimijaksi, jonka kes-
keisenä päämääränä näimme olevan seudullisen talouspohjan kasvattamisen. 
Tulkintamme mukaan rakennemalleilla on osoitettu valtiolle seudullisen yh-
teistyön eteneminen, mutta niillä on myös pyritty aidosti vastaamaan maankäy-
tön seudullisiin avainkysymyksiin (Mäntysalo ym. 2014, 2015). Epämuodollis-
ten suunnitteluinstrumenttien keskeisinä ongelmina on kuitenkin pidetty yh-
täältä prosessien epäselvyyttä ja läpinäkymättömyyttä, toisaalta suunnittelu-
prosessien legitimiteettiä kunnallisen demokratian näkökulmasta, koska kau-
punkiseututasoista poliittista toimijaa ei hallinnon järjestelmissä ole (ks. esim. 
Bäcklund ym. 2017a, 2017b). Päätöksenteko kaupunkiseututasoisen strategisen 
suunnittelun lopputuloksesta on useimmiten kunnilla, mutta tällöin päätöksen-
teossa on mahdollista, että seudullista yhteisymmärrystä ei kuntatasolla enää 
tunnisteta. Kansallisessa alueiden kehittämisessä tätä ongelmaa on lähestytty 
monesta näkökulmasta: mm. 2000-luvun seutukokeilussa pyrittiin luomaan 
mahdollisuuksia ja muotoja myös kaupunkiseututasoiselle hallinnolle, joka 
voisi käyttää sille delegoitua toimintavaltaa ja samalla olla näin sekä seudulli-
sesti toimintakykyinen että legitiimi organisoitumisen muoto. Poliittisen legiti-
miteetin saavuttaminen jäi näissä kuitenkin heikoksi (Kanninen 2016). 

 Huolimatta kaupunkiseutujen yhteistyötä varjostavista, erityisesti kunnalli-
seen osaoptimointiin ja hallinnon siiloutumiseen liittyvistä kitkatekijöistä 
(esim. Vakkuri ym. 2016), on suomalaisten kaupunkiseutujen strateginen suun-
nitteluyhteistyö kasvanut 2010-luvulla merkittävästi (ks. myös Mäntysalo ym. 
2014; Puustinen ym. 2016). Alkuun mm. projekti- ja ohjelmapohjaisina kehit-
tämissykäyksinä, hallinnollisina kokeiluina ja maankäytön virkamiesyhteistyö-
porukoina näyttäytynyt monenkirjava ja usein näennäinenkin MAL- tai MALPE 
(MAL + palvelut ja elinkeinot)-nimilappujenkin alle muotoiltu kaupunkiseu-
tuyhteistyö on saamassa institutionaalisia muotoja, jotka muovaavat yhteistyön 
puitteita, motiiveja ja käytäntöjä osana uusliberaalia aluehallintaa (Kanninen 
2016; Mäntysalo ja Kosonen 2016). MAL-yhteistyöstä nousseissa rakennemal-
leissa on tähän mennessä korostettu seudullisten kysymysten liittymäkohtia 
kuntien yleiskaavoitukseen, mutta uudentyyppisessä investointipainotteisessa 
sopimuspolitiikassa rakennemalleista saattaa muotoutua enemmän kustannus-
tehokkuutta sekä alueellista ja yhdyskuntarakenteellista tehokkuutta korosta-
via, mutta myös entistä voimakkaammin ja entistä harvempia strategisia valin-
toja ilmentäviä työkaluja. Keskeisiä kysymyksiä tällöin ovat, tehdäänkö strate-
gisia maankäytön valintoja rakenteiden eheyttämisen vai investointien houkut-
telun näkökulmasta ja miten näiden välillä tehtävät valinnat vaikuttavat kau-
punkiseudun kehittämisen eri osa-alueisiin (ks. myös Kanninen ja Akkila 2015).  

Tätä kysymystä lähestyimme vuosien 2014-15 aikana Valtioneuvoston kans-
lian rahoittamassa hankkeessa Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen ta-
lous (JULMA, ks. Puustinen ym. 2016). Hankkeen tavoitteena oli lähestyä suo-
malaista maankäytön suunnittelua monesta eri näkökulmasta, yhdistäen spati-
aaliset maankäytön suunnittelun näkökulmat mm. hallinnan ja talouden kysy-
myksiin. Oma tutkimusosioni esitti suomalaisen alueidenkäytön järjestelmän 
kriittisen kuvauksen ja osoitti kehittämissuuntia, jotka korostivat kaupunkiseu-
dun asemaa osana alueellisen kehittämisen kokonaisuutta: lopulta kyse on de-
likaatista tasapainosta, jossa osapuolina ovat valtion ohjauksen kaksi päähaaraa 
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– alueidenkäyttö ja alueiden kehittäminen – yhdessä kaavoitusjärjestelmän ja 
sen kanssa rinnakkaisen strategisen suunnittelun järjestelmän kanssa (Kanni-
nen 2016). Näin, ettei kumpikaan kykene huomioimaan kaupunkiseutujen 
problematiikkaa tyydyttävästi, mistä olikin seurannut kilpailevien, epämuodol-
listen suunnittelun muotojen esiinmarssi. Valtio puolestaan oli pyrkinyt edistä-
mään tätä niukkuuden jakamisen logiikkaan sopivaa epämuodollisuutta mm. 
juuri edellä mainituilla sopimuspohjaisilla käytännöillä.  

 

Kohti kaupunkiseutujen yhteistyön konseptualisointia 

Kuluvan vuosikymmenen taitteessa YTK:n tutkijatiimissä alettiin keskustella 
Harvardin tieteen historian professori Peter Galisonin kehittämästä ”vaihdon 
vyöhykkeen” (oma käännökseni, alkuperäinen käsite on trading zone) lähesty-
mistavasta7. Keskustelu johti lopulta kollaboraatioon Politecnico di Milanon 
strategisen kaupunkiseutusuunnittelun professorin ja suunnitteluteoreetikon 
Alessandro Balduccin sekä Galisonin itsensä kanssa (Balducci ja Mäntysalo 
2013). Omassa työssäni (Kanninen ym. 2013; Mäntysalo ja Kanninen 2013) py-
rin yhteistyössä kanssakirjoittajieni kanssa yhdistämään tietämystäni suoma-
laisten kaupunkiseutujen suunnittelun käytännöistä suunnitteluteoreettisiin 
näkökulmiin erityisesti suunnittelun poliittisuudesta, kommunikatiivisuudesta 
ja teknisyydestä. Kantava ajatus heijasteli näkemystä suunnittelusta vastak-
kainasettelujen kyllästämänä toimintana ja oli näin myös linjassa suunnittelua 
konfliktien kenttänä pitävien teoreetikkojen kanssa – riippumatta siitä onko 
näiden teoreetikkojen normatiivinen näkökulma yhteistyön konsensuaalista, 
neuvottelevaa vai agonistista mallia korostava. Tuolloin lopputulemamme oli 
kahtalainen: ensinnä, näimme vaihdon vyöhykkeitä todellakin muodostuvan 
kaupunkiseuduilla (Mäntysalo ja Kanninen 2013) – näkökulma, joka sai vahvis-
tusta sekä muista kansainvälisistä ja kotimaisistakin töistä (ks. lisää luku 7.3) 
että samanaikaisista ja myöhemmistä omistakin töistäni (Kanninen 2012; Män-
tysalo ym. 2014, 2015) – mutta varsin vaikeasti havaittavassa ja repaleisessa 
muodossa. Kollaboraatiomme yhteydessä tämä johtui osin tarkastelutasos-
tamme, joka oli viime kädessä kaupunkiseutua ”alempana”, kaupungin ja yksit-
täisten suunnittelutapahtumien tasolla. Tarttuessamme myöhemmin leimalli-
sesti kaupunkiseututasoon löysimme runsaasti sekä hyviä että huonoja esi-
merkkejä, jotka kuvaavat vaihdon vyöhykkeitä ja niiden syntymättä jäämistä, 
jotka joko luovat uusia koordinaation tapoja tai jopa jäädyttävät koordinaation 
poliittisiin vastakkainasetteluihin (Mäntysalo ym. 2014, Kanninen ja Akkila 
2015).  

Toiseksi, kyseisen hankkeen myötä vaihdon vyöhykkeen konsepti sai itselleni 
sen kolmijakoisen luonteen, jota tässä tutkimuksessa pyrin kehittämään aiem-
paa pidemmälle. Näin politisoinnin olevan tarpeellinen lähtökohta demokraat-
tiselle suunnitteluyhteistyölle ja suunnitteluprosessien olevan lopulta koordi-

                                                        
7  Prologissa alustavasti kuvaamani lähestymistapa tulee tämän tutkimuksen myöhemmissä 

pääluvuissa käsiteltyä yksityiskohtaisesti, joten tässä yhteydessä keskityn lyhyesti kuvaamaan 
tuolloin käynnistetyn kirjahankkeen analyyttista perintöä tälle työlle. 
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naatiota, jossa poliittisia kysymyksiä käsitellään niiden teknistymisen – poliit-
tisuuden kadottamisen – paljastamiseksi ja tarpeettoman teknistymisen estä-
miseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä kysymysten poliittisten asetelmien julki-
tuomista, dialogeihin sitoutumista, yhteisten vuorovaikutuksen tapojen – kie-
len, prosessien, artefaktien – kehittämistä ja yhteensovittavien käytäntöjen, ti-
lanteisten ”ratkaisujen” etsimistä. Näkökulmamme oli pragmaattinen: vaikka 
Galison itse korosti yhteistyön olevan vähemmän sidottua yhteisiin näkemyk-
siin yhteistyön kohteista ja olevan riippuvaista ainoastaan yhteistyön itsensä 
yhteisymmärryksestä (Galison 2013), pidimme suunnittelun kompleksisuu-
desta nousevia, suunnittelun prosesseihin ja käytäntöihin sitoutuneita anta-
gonistisia poliittisuuksia niin erottamattomana osana suunnittelua ettemme 
katsoneet olevan mahdollista väistää politisoitumisen mahdollisuutta missä ta-
hansa suunnitteluprosessissa.   

Spatiaalisen suunnittelun kompleksisuuden ja yhteistyön teoreettisten ajatus-
ten yhdistämiseen käytännön suunnittelun tutkimuksessa tarjosi kohteen yksi 
2000-luvun keskeisistä sisällöllisistä kysymyksistä kaupunkiseutujen suunnit-
telussa ja valtiotason politiikassa, eli kaupan sijaintien ja muotojen suunnittelu 
osana yhdyskuntasuunnittelua (Kanninen ja Rantanen 2010; Kanninen 2012). 
Kysymys kaupan ohjauksesta valtion tasolla on konkretisoitunut mm. kaupan 
kaavallisen ohjauksen kehittämisenä ja maakuntakaavoituksen lopputuloksiin 
puuttumisena. Kaupan suunnittelua koskeneet TEKES:n, yliopistojen ja yksi-
tyisen sektorin toimijoiden yhteisrahoittamat tutkimushankkeemme Kauppa-
keskus osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta (KOKKKA, 2008-
2010) (Kanninen ja Rantanen 2010) ja Kestävät kauppapaikat verkostokaupun-
gissa (KAVERI, 2011-2012) (Mäntysalo ym. 2012) johdattivat katsomaan kau-
punkiseutuja kaupan näkökulmasta. Hankkeiden aikana tutustuin laajasti myös 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin Hollantiin ja Englantiin suuntautunei-
den tutkijavaihtojen aikana ja haastattelin yli 30 kaupunkisuunnittelijaa, kiin-
teistökehittäjää ja seutuorganisaatioiden edustajaa.  

KOKKKA-hankkeen tulokseni myötäilivät Guyn (2007) näkemystä, jonka mu-
kaan kaupan suuryksikköjen yhteissuunnittelun ongelmista suuri osa on suun-
nittelujärjestelmän sisäisiä: epäselvästä strategisten tavoitteiden asettelusta 
seuraa epäselviä politiikkoja ja ohjeistoja, joita ei ole mahdollista soveltaa joh-
donmukaisesti (Kanninen 2010). Edelleen totesin, ettei lakisääteinen suunnit-
telujärjestelmä – sen paremmin Suomessa kuin tutkimissani Hollannissa ja Iso-
Britanniassa – kykene itsessään käsittelemään ”strategisia skaalauksia” (vrt. 
Kanninen ja Ylä-Anttila 2011), vaikka pystyykin kontrolloimaan kehitystä oman 
hallinnollisen alueensa sisällä (Kanninen 2010: 52). Hollantilaisessa tapaustut-
kimuksessani korostui yhtäältä julkishallinnon kyvyttömyys toimia verkosto-
maisessa yhteistyöympäristössä, toisaalta seudullisen strategisen hankkeen po-
litisoituminen, joka ei kuitenkaan edennyt rintamalinjojen asettamista pidem-
mälle. Lopulta ko. hankkeen kohtalo oli annettava suoran demokratian ratkais-
tavaksi: yliseudullisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunta ratkaistiin 

kansanäänestyksessä8.  

                                                        
8  Tuolloin yhden kaupungin äänestäjät päättivät, etteivät halunneet seudullisesti merkittävää 

kauppa- ja vapaa-ajankeskusta kaupungin reunalle. Haastattelujeni perusteella äänestystulos 
määrittyi pitkälti samoilla perustein kuin kunnallisvaaleissakin: puoluepoliittisten agendojen 
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KAVERI-hankkeessa tarkastelunäkökulmani oli ensimmäistä kertaa leimalli-
sesti Galisonin (1997) vaihdon vyöhyke –käsitteistöä soveltava. Tunnistin kau-
pan suunnittelun vaihdon vyöhykkeitä ja rajaesineitä, ja summasin vaihdon 
vyöhyke –kollaboraatiossa alustavasti kiteyttämäni näkemyksen (Kanninen 
2012: 180): ”vaihdon vyöhykkeen voidaan katsoa muodostuvan kontaktien vyö-
hykkeestä (Pratt 1991), vaihtoa välittävästä kielestä (laajassa merkityksessä, ks. 
esim. Mäntysalo ja Kanninen 2013, merkityseroja ylittävistä rajaesineistä (Star 
ja Griesemer 1989) sekä vaihdon rajoja määrittelevästä paikallisuudesta (Kan-
ninen ym. 20139).” Koko hankkeen kantavana johtoajatuksena toimi Gabriel 
Dupuyn (2008) näkemys verkostourbanismin kolmitasoisesta luonteesta. Olin 
jo tutustunut malliin MOT-hankkeessa, mutta nyt yritin itse soveltaa sitä suun-
nittelun selittäjäksi. Näin tuolloin suunnitteluyhteistyön perustavanlaatuisena 
ongelmana toimijoiden erilaatuiset ”projektiot” spatiaalisen suunnittelun tilan-
teisiin. Suunnittelijalle kaupunkirakenteen infrastruktuurit ovat monin tavoin 
kehitystä rajaavia tekijöitä. Samalla suunnittelijan tulee olla herkkä asukkaiden 
arjen erilaisille rajoitteille ja mahdollisuuksille. Lisäksi suunnittelijalla on mo-
nia muitakin rajoitteita huomioitavana: esim. kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonsuojelun arvojen vaaliminen sekä kaupunkiseudun kilpailukyvyn edellytys-
ten huomioiminen. Kaikki nämä huomioiden tulisi kyetä pääsemään rakentee-
seen, jossa liikkuminen voidaan minimoida ja suorittaa mahdollisimman suu-
ressa määrin ympäristöystävällisesti. Kaupan toimijan analyysi tilanteesta on 
paljon yksinkertaisempi: saavutettavuudeltaan parhaat sijainnit kannattaa hyö-
dyntää kaupalliseen toimintaan, joka vastaa potentiaalisen asiakaskunnan tar-
peisiin ja auttaa kaupan sisäisessä kilpailuasetelmassa. Tästä näkökulmien eri-
laisuudesta seuraa spatiaalis-relationaalisia ristiriitoja suunnittelun yhteistyö-
tasolla. Näin projisointikysymyksen myös vaihdon vyöhykkeiden muotoutumi-
sen mallinnuksena, joskaan en kyennyt varsinaisesti operationalisoimaan kysy-
myksenasettelua normatiivisiksi tuloksiksi. Kirjoitin tuolloin (Kanninen 2012: 
191): ”vaihdon vyöhykkeiden synnyllä ja luomisella on tietenkin oma itseisar-
vonsa vain, mikäli niiden toiminta tuottaa parempaa ja useampien hyväksyttä-
vissä olevaa kaupan (yhdyskunta)rakennetta. Tämän […] kannalta on keskeistä 
myös se, mitä nämä vaihdon vyöhykkeet kertovat mahdollisuuksista kehittää 
hyvän suunnitteluyhteistyön malleja […].” 

Valtion ohjausroolin muuttuminen alueiden käytön ja aluekehittämisen oh-
jauksessa yhtäältä aikaansai uusia tietotarpeita, toisaalta osoitti maankäytön 
suunnittelujärjestelmän kaipaavan vähintäänkin ”päivittämistä”. Tällaista 
inkrementaalista parantelua olikin tehty 2000-luvun jälkipuoliskolta alkaen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain ”kokonaisarvionnin” (YM 2014) jälkeisenä aikana 
oli jo ilmeistä, että järjestelmää tulee uudistaa vastaamaan kaupunkien seutuis-
tumisen asettamia yhteistyöhaasteita.  

                                                        
ohjaaman markkinoinnin (ja tässä tapauksessa myös vastamarkkinoinnin) tuloksena. Kuvaa-
vaa on, että edustuksellisen demokratian prosessit (vaalit) että viranhaltijoiden näkemys 
omasta roolistaan (korostetun neutraali esittelijä) vaikuttivat myös tulokseen: vaikka jul-
kishallinto alkoi viimeisinä viikkoina ennen kansanäänestystä esitellä hankkeen hyötyjä in-
formatiivisesti, kansalaisten mielipiteen muutosta ei tapahtunut.  

9  Alkuperäisen lainauksen viitteissä Mäntysalo ja Kanninen sekä Kanninen ym. vuosilukuina 
oli käytetty 2012 – ne olivat tuolloin julkaisuprosessissa. 
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Osana tätä julkishallinnon yhdistettyä itseymmärryksen parantamista ja toi-
minnan tehokkuuden kehittämistä teimme ympäristöministeriön tilauksesta 
kansainvälisen tarkastelun Yleispiirteinen maankäytön ohjaus Pohjoismaissa, 
Hollannissa ja Englannissa (YLKÄ) valtion ja kaupunkiseutujen suhteen ilme-
nemisestä: yhtäältä lainsäädännön ja valtion politiikkojen virittämänä kaupun-
kiseutuihin kohdistuvana enemmän tai vähemmän osuvana ohjauksena, toi-
saalta kaupunkiseutujen aktiivisuudesta nousevana strategisena toimintana 
(Kanninen ja Akkila 2015).  

Hankkeen lähtökohtana oli kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun tilan-
teen kartoittaminen erityisesti Pohjoismaissa. Omien aikaisempien tutkimus-
kokemusteni takia halusin mukaan myös Hollannin ja Englannin, joiden tilan-
teisiin olin tutustunut sekä aikaisempien hankkeideni että myös konkreettisesti 
tutkijavaihtojeni aikana ja joiden näin tarjoavan laajempaa, pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion institutionaalista likinäköisyyttä ylittävää näkökulmaa. Ky-
seessä oli ennen kaikkea selvityshanke, mutta otteemme oli soveltavan tutki-
muksen kaltainen: trianguloimme tiedonkeruuta mm. asiantuntijahaastattelu-
jen, dokumenttianalyysien ja tieteellisten tekstien analyysien avulla (Kanninen 
ja Akkila 2015). Hankkeen tarkastelun lähtökohdaksi muodostui kolmijako: yh-
täältä kyse on kaupunkiseudun asemasta (kansallisessa) suunnittelu- ja alue-
hallinnon ja –hallinnan järjestelmissä, toisaalta valtio-paikallishallintosuh-
teesta, ja kolmanneksi kaupunkiseutujen omasta aktiivisuudesta. Tähän asetel-
maan päädyimme YLKÄ-hankkeen alussa yhteistyössä ympäristöministeriön 
virkahenkilöiden kanssa, pitkälti suomalaisen nykytilanteen esiymmärrys-
temme summana. Tämä heuristiikka osoittautui toimivaksi tarkastelumuo-
doksi, pidimme valittua muotoa keskeisiä haasteita kuvaavana ja hyödyllisenä.  

Tämän hetkinen tutkimukseni on puolestaan kiinteästi osa Suomen Akate-
mian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta MALPE-suun-
nittelusta integroivaan visiointiin (BEMINE, 2016-2019), jonka tavoitteena on 
kehittää uusia, nykyjärjestelmän perusteita ja käytäntöjä entistä vahvemmin 
yhdentävään suuntaan vieviä MALPE-suunnittelun (maankäytön, asumisen, 
liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen integroitu suunnittelu) periaatteita, jotka 
ovat sensitiivisiä kaupunkiseutujen kehittämishaasteille, ja erityisesti suunnit-
teluyhteistyölle. Omassa työssäni tässä hankkeessa yhdistyvät ajatukset kau-
punkiseudun olemuksesta ja yhteistyöstä (niin ulkoisesta kuin sisäisestä), val-
tion roolista niin suunnittelujärjestelmän kuin monitasohallinnankin näkökul-
mista, ja yhteistyön rakenteistumisesta suunnittelun käytännöissä. Tämä kä-
sillä oleva tutkimukseni on osa hankkeen teoreettis-käsitteellistä kehitystyötä. 
Samanaikaisesti käynnissä olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa Strate-
gic spatial planning with momentum gaining scenario storytelling: legitimacy 
contested? (SCENSLECO, 2014-2019) hankkeessamme tutkin kaupunkiseutu-
jen rakennemalleja niiden kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tämä osaltaan 
korostaa kertomuksellisuuden merkitystä niin tutkimukseni viestin välittämi-
sen välineenä kuin strategisen suunnitteluyhteistyön olennaisena työkaluna.  
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Tämän tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena on siis pohtia, analysoida ja 
kehittää erityisesti kaupunkiseudun strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun 
kiinnittyviä yhteistyön tarkastelun tapoja. Lähestyn kysymystä teoreettis-käsit-
teellisenä haasteena. Haluan parantaa sekä omaa että tiedeyhteisön ymmär-
rystä kaupunkiseutujen strategisen yhteistyön problematiikasta. Samalla jou-
dun esittämään itselleni kriittisen kysymyksen siitä, olenko suunnitteluntutki-
jana tyytyväinen siihen epäsuoraan ja kontingenttiin vaikuttavuuteen, jota kä-
sitteellis-teoreettisella otteella parhaimmillaankin on suunnittelun käytäntöi-
hin. Ilmiselvästi vastaukseni on ”en”, mikä tarkoittaa samalla jonkinasteista 
hyppyä normatiivisten tarkastelujen maailmaan. Näin teenkin pääluvussa 9 pa-
luun käsittelemieni teoreettisten tarkastelujen tuottamiin näkemyksiin ja pyrin 
hahmottelemaan tekemäni teoreettis-käsitteellisen työn normatiiviselle kielelle 
”kääntämisen” mahdollisuutta. Tässä mielessä kyse on konkreettisesta teorioi-
den sovellusarvojen, siirrettävyyden ja käytäntöpitoisuuden tonkimisesta.  
 

Normatiivisuus asenteena 

Tutkimuksessani on sen käsitteellis-teoreettisesta painotuksesta huolimatta 
normatiivinen pohjavire. Normatiivisuudella tarkoitan ensisijaisesti sitä, että 
tavoitteenani ei ole ollut vain hankkia tietoa tutkimastani ilmiöstä, vaan myös 
ymmärtää, miten voisin parantaa tutkimukseni ”kohdetta”. Sosiaalitieteissä ja 
politiikan teorian piirissä normatiivinen tutkimusperinne on moninainen. Har-
din (2008: 36) esittää, että normatiivisen metodologian tulisi lähteä liikkeelle 
yksilöistä, heidän motivaatiostaan ja heidän välisistään vuorovaikutuksellisista 
”transaktioista”. Hardinille normatiivinen yhteiskuntateoria käsittää kolme lä-
hestymistapaa: konflikteihin kiinnittyvä ja intressejä käsittelevä (esim. Karl 
Marx), jaettuja arvoja korostava (esim. Talcott Parsons), sekä vaihtoon keskit-
tyvä ja yhteistä sopimista korostava (esim. Adam Smith). Dowding (2015) mää-
rittelee normatiivisen teoriankehittelyn puolestaan Rawlsin kautta: kyse on pe-
rustavien arvojen pohjalta tehdystä ”suuresta teoriasta” siitä, millainen yhteis-
kunnan tulisi olla. 

Routio (2007) kuvaa kaksi normatiivisen tutkimuksen mallia konkreettisella 
tasolla. Normatiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää keinoja, joi-
den avulla voidaan parantaa ”kohdetta” kehittämällä toimintaa itseään. Yleinen 
normatiivinen tutkimus puolestaan pyrkii tuottamaan erityisesti toiminnan 
teoriaa, ei niinkään suoraan vaikuttamaan ”kohteensa” toimintaan. Oma tutki-
mukseni on selkeästi jälkimmäistä lajia: pyrin kertomaan, miten tutkimani ken-
tän – kaupunkiseutujen strategisen suunnitteluyhteistyön – tulisi kehittyä, 
mutta teen sen ensisijaisesti kehittämällä teoriaa ja konsepteja, jotka toivotta-
vasti osoittautuvat hyödyllisiksi ja näin parantavat kaupunkiseutujen suunnit-
teluyhteistyötä. Periaatteessa lähestymistapani voidaan tarkentaa ”nomoteet-
tiseksi” (Routio 2007), sillä pyrin nimenomaan sanomaan ja ehdottamaan pa-
rannuksia, jotka koskevat ainakin sitä käytäntöjen ”luokkaa” tai ”luokkia” joita 
tutkimuksessani lähestyn. Tämä luonnehdinta sopii kuitenkin melko huonosti 
pragmatistiseen näkemykseeni (josta tarkemmin tämän alaluvun lopussa) – ei 
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niin, ettenkö pyrkisi sanomaan jotain jolla on yleistä merkitystä, mutta ajatus 
tutkimukseni ”kohteen” asettumisesta siististi ”luokkiin” on sekä minulle vie-
ras, että nähdäkseni empiirisestikin kestämätön. Haluankin kirjoittaa ”koh-
teesta” lainausmerkeissä, sillä tutkimukseni pikemminkin kohdistuu kuin valit-
see kohteensa. Se, että rajaan käytännöllisiä esimerkkejäni ja teoreettisia lähes-
tymistapojani on enemmänkin sovinnainen, tutkimuksen käytännön vaatima 
toimenpide kuin kategorisoiva teko.  

Näen myös, että tutkimuksellisten sisään- ja ulosvalintojeni kautta, tehdes-
säni arvovalintoja aiempien tätä aihepiiriä koskettavien tulkintojen välillä, olen 
väistämättä normatiivisuuden puitteissa myös metatasolla. Kuten Mäntysalo 
(2000: 17) toteaa, normatiivisuus ei tarkoita jyrkkää erontekoa deskriptiivisten 
ja normatiivisten lähestymistapojen välillä – deskriptio ei voi olla olematta ai-
nakin jossain määrin normatiivista, koska vähintäänkin tutkijan valinnoilla on 
normatiivinen, muutokseen pyrkivä metatarinansa. Mäntysalolle eronteko on 
ensisijaisesti tietoisen aikomuksen olemassaoloa: tutkija voi valita, pyrkiikö hän 
kuvailemaan vai arvioimaan ja jopa muuttamaan – parantamaan – maailmaa 
Samalla deskription ja normatiivisen välille kehittyy riippuvuussuhde: norma-
tiivinen (soveltava) tiede ei kykene ilmaisemaan toivottua maailmantilaa ilman 
viittausta deskriptiivisen tieteen paljastamaan ”todelliseen” asiaintilaan (Män-
tysalo 2005). Campbell (2012) näkeekin, että kysymykset tieteen paljastamien 
kehityskulkujen ja asiaintilan parannusten varmistamiseksi tehtyjen interven-
tioiden suhteesta saavat suunnittelussa erityisen käytännöllisen muodon: suun-
nittelijan on tiedettävä, miten kytkeä tietämyksensä toimintaan (Campbell 
2012: 143). Tämä tarkoittaa sekä toiminnan asettamista ensisijaiseksi päämää-
räksi että synteesien tekemisen kykyä.  

 

Pragmatismi orientaationa 

Olen ottanut tutkimusasetelmaani vaikutteita myös pragmatistisesta ajatte-
lusta. Pragmatismin lähtökohdaksi näen Healeyn (2009a) tapaan nk. amerik-
kalaisen pragmatismin kritiikin transsendentaalisen metafysiikan pyrkimyk-
selle kaventaa kokemuksellisuutta ja pyrkiä varmuuden ideaalin tavoitteluun 
etukäteisen tiedon ja universaalien totuuksien ajatusten kautta. Pihlströmin 
(2007) mukaan pragmatismia on usein pidetty yrityksenä löytää metafyysisen 
realismin ja relativistisen konstruktivismin välinen keskitie. Pihlström tiivistää 
pragmatismin teoreettisen idean ”perustajansa10”, Charles S. Peircen huomau-
tuksen kautta: ”meidän ei pidä teeskennellä epäilevämme filosofeina sitä, mitä 
emme tosiasiassa ihmisinä epäile” (Peirce 1868: 140). Aito epäily on pragmatis-
tin liikkeelle paneva voima, mutta kuten Pihlström tuo esiin, aito epäily ei synny 
toiminnan tavoista vaan odottamattomista toiminnan tuloksista, jotka virittä-

                                                        
10  Kuten James (1898: 290) kertoo Peircen roolista pragmatismin synnyssä:”I refer to Mr. 

Charles S. Peirce, with whose very existence as a philosopher I dare say many of you are un-
acquainted. He is one of the most original of contemporary thinkers; and the principle of prac-
ticalism or pragmatism, as he called it, when I first heard him enunciate it at Cambridge in 
the early [1870s] is the clue or compass by following which I find myself more and more con-
firmed in believing we may keep our feet upon the proper trail.” 
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vät tutkimuksellisen ongelman. Näin tutkimus on aina ongelmanratkaisun yri-
tys. Varhaiset pragmatistit halusivat ymmärtää, miten merkitykset ja totuuden 
tai uskomusten käsitykset syntyivät ihmisenä olemisen sosiaalisessa konteks-
tissa. Peirce, John Dewey ja William James uskoivatkin, että ”hyvä” ja ”tosi” tu-
levat jatkuvasti esiin ajattelun ja tekemisen virrassa, sotkuisessa maailmassa 
elämisen kautta (James 1897/1956, 1907; Peirce 1878; Dewey 1910, 1929). Ku-
ten Healey (2009a) mainitsee, tuon ajan käsitteistöllä pragmatistit ottivat hu-
manistisen näkökulman maailmaan.  

Pihlström (2007) tuo esiin pragmatismin yhteydessä usein esitettävän kritii-
kin objektiivisen todellisuuden mahdollisuudesta, joka muodosti jo Peircen ja 
Jamesin välille selkeän erimielisyyden: siinä missä Peirce tunnustautui realis-
tiksi pitäessään ”yleisyyksiä” todellisina, James oli leimallisesti nominalisti pi-
täessään yksittäisten kokemusten ja inhimillisten toimintojen seurauksia kes-
keisinä – ja näin implisiittisesti kielsi, tai pikemminkin kiersi yleisten totuuk-
sien kysymyksen. Jamesille (1907: 30) ”tosi on nimi mille tahansa joka todistaa 
itsensä olevan hyvä uskomuksena” ja edelleen ”totuus tapahtuu idealle. Se muo-
dostuu todeksi, tehdään todeksi tapahtumissa” (James 1907: 77). Kuitenkin 
molemmat hyväksyivät sen, että totuus olisi tutkimuksen (pragmaattisen tutki-
muksen spiraalin11) lopullinen tulos, uskomusten yhteenliittymä (Pihlström 
2007, Barnes 2008).  

Charles Hoch (2017) mainitsee pragmatismin olevan erityisen houkuttelevan 
teoreettisen viitekehyksen suunnittelun tutkimukseen, koska se nimenomai-
sesti keskittyy inhimilliseen arviointiin ja puntarointiin päämääräorientoitu-
neena, erilaisille tapahtumille avoimena ja tulevaisuusorientoituneena toimin-
tana. John Foresterille (2012) pragmatismi on ennen kaikkea keskittymistä toi-
minnan seurauksiin, ei niinkään toimijoiden aikeisiin, toiveisiin tai lupauksiin. 
Schöniin (1983) viitaten hän korostaa, että kaikella käytännöllisellä toimin-
nalla, (olkoon se puhuttu, piirretty tai vaikka tanssittu) on paitsi ekspressiivi-
nen, ilmaiseva merkityksensä, myös performatiivinen, seurauksia aikaan saava 
funktio. Tämä näkemys toistuu työssäni myös kielen performatiivisuuden aja-
tuksia sivutessani. Patsy Healey (2009b) huomauttaa, että suunnittelun koko 
käytännöllinen eetos on arvioida, mitä tulisi tehdä tietyssä tilanteessa tietyillä 
reunaehdoilla, ja ottaa olennaisena lähtökohtana huomioon sekä välittömät että 
pidemmän aikavälin vaikutukset. Healeylle suunnittelu on erityinen julkisen 
hallinnoinnin lähestymistapa, joka kiinnittää huomionsa muotoutumassa ole-
viin tulevaisuuksiin, tapauskohtaisiin erityisyyksiin, sekä laajempiin suhteisiin 
ja seurauksiin. Strategisen suunnittelun ajatukseksi muodostuu näin moninais-
ten ilmiöiden suhteuttaminen toisiinsa ja tämän suhteuttaminen sekä inhimil-
lisiin että ei-inhimillisiin kysymyksiin kaikenlaisissa tilanteissa (Healey 2009b: 
277).  

                                                        
11  Pragmatistinen spiraali on yksinkertaisesti yhtäältä teorian, selityksen, ja toisaalta käytännön, 

kulttuurin, abduktiivista vuoropuhelua. Abduktiivisen päättelyn lähtökohta on löytää teoria, 
joka mahdollisimman hyvin selittää käytäntöjä, vaikkei sitä voitaisi loogisesti todentaa oike-
aksi. Spiraali kuvaa oikeastaan kehää, jossa tällainen teorian ja käytännön vuorovaikutus luo 
yhä tarkempaa ja luotettavampaa teoriaa ja samalla parantaa tietämystä käytännöistä. Her-
meneuttinen lähestymistapa lisää tähän kehään elämismaailman, joka käsittelee ontologisia 
ja lähestymistapojen kehystämisen kysymyksiä (Heelan ja Schulkin 1998).    
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Schön (1983) on näyttänyt, kuinka etukäteiset teoriamme – jotka Healey 
(2009b: 278) käsittää tässä yhteydessä ”erilaisiksi ehdotuksiksi siitä, miten aja-
tella tiettyä ongelmaa” – eivät aina osoittaudu selitysvoimaisiksi käytännöllis-
ten tulosten valossa. Foresterin (2012) mukaan Schön meni vielä pidemmälle: 
hän yhdisti orientoivat teoriat onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Tässä 
Schön seuraa varhaisten pragmatistien ajattelua. Pihlströmin (2007) mukaan 
pragmatistisen tutkimuksen erehtyväisyyden korostaminen ja sen spiraalimai-
nen rakenne juuri yhdistävät lähtökohtaiset uskomukset (teoriat) ja toiminnan 
yllätyksellisen tuloksen. Schön kuitenkin yhdisti tämän ajattelunsa myös näke-
mykseensä oppimisesta: voimme oppia tekemisen ja tekemisemme seurausten 
reflektoinnin kautta. Schönille tämä tarkoittaa maailmallisessa todellisuudessa 
liikkumisen kautta tapahtuvaa ”pragmaattista interventiota” (Forester 2013: 8), 
ja siihen liittyvää maailman takaisinpuhuntaa, jotka yhdessä johtavat ”toimin-
nassa reflektointiin” (reflection-in-action) (Schön 1983). Healey (2009a) osoit-
taa tämän muotoilevan pragmatistisen suunnittelun teoriaa näkemään komp-
leksisissa tilanteissa, ilkeissä ongelmissa (Rittel ja Webber 1973) ja suunnittelun 
kriiseissä mahdollisuuden yhdessä oppimiseen. Tämä oppiminen tuo muka-
naan mahdollisuuden, jollei suorastaan ratkaista, vähintäänkin paremmin ym-
märtää ja hallita, tai ainakin tulla toimeen näiden hankalien tilanteiden kanssa. 
Tässä työssäni oppiminen – yhteisten ja erilaisten näkemysten, tekemisen ta-
pojen ja kielten oppiminen tai sen mahdollisuus strategisen suunnittelun yh-
teistyössä – on lopulta keskeinen pragmatistinen pohjavirta. 

Pragmatismissa onkin keskeisesti kyse oppimisesta, joka tapahtuu juuri 
tuossa realismin ja relativismin välimaastossa: yhtäältä oppiminen tapahtuu 
aina maailmassa, jonka ”totuuksia” ei voi noin vain sivuuttaa. Sukeltamalla ei 
opi hengittämään vedessä. Toisaalta oletukset näistä ”totuuksista” edellyttävät 
käytännöllisen sovelluspiirin, jossa niillä on merkitys. Niinpä tieto veden alla 
hengittämisen seurauksista – hukkuminen radikaaleimpana – on hyödyllinen 
esimerkiksi uimaan opettelun tai merentutkimuksen yhteydessä. (ks. Pihlström 
2007). Samoin voisi ajatella, että tieto aiemmista ja muualla tapahtuvista stra-
tegisen suunnittelun käytännöistä on nimenomaan hyödyllistä suunnittelun ja 
suunnittelujärjestelmän tai –prosessin muovaamisen tietoainesta, jota paikalli-
siin poliittisiin tai kulttuurisiin ”totuuksiin” sovittamalla pystytään välttämään 
metaforinen ”hukkuminen” suunnittelutilanteissa. Suunnittelijakaan ei siis opi 
ratkomaan suunnitteluongelmia vain suunnittelemalla. Tämä on keskeinen työ-
täni motivoiva tekijä ja sen normatiivisen ulottuvuuden taso: voin mahdollisesti 
vaikuttaa siihen, että tuleva suunnittelu on aiempaa informoidumpaa, ja toivo-
akseni myös oman työni myötävaikutuksella parempaa. 

Tutkimuksellisena tavoitteenani onkin luoda edellytyksiä suunnittelutilantei-
den vuorovaikutuksen ymmärtämiselle ja parantamiselle. Vaikken teoretisoin-
nissani enkä esimerkeissäni mene itse suunnittelutilanteiden sisälle – työni fo-
kuksessa on pikemmin koko kaupunkiseudun strategisen suunnittelun käsit-
teellinen kenttä kuin yksittäisen suunnittelutilanteen erityisyys – joudun kui-
tenkin rakentamaan teoreettista arsenaaliani niiden lähtökohdat ja olennaisuu-
det huomioiden. Healey (2009a) kertoo, kuinka jo varhaiset pragmatistit tun-
nistivat mikrotason vuorovaikutuksen dynamiikan merkityksen: yksittäiset ti-
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lanteet luokkahuoneessa, laboratoriossa, uimarannalla tai poliittisessa tilaisuu-
dessa ovat keskeisiä kokemuksen muovaajia. Foresterille (1999, 2012) pragma-
tistinen ote tarkoittaakin myös mikrotason vuorovaikutuksessa oppimista: te-
oksessaan The Deliberative Practitioner (1999) hän korostaa henkilöiden välis-
ten suhteiden kehittymistä, jopa identiteetin ymmärrystä muovaavalla tavalla. 
Foresterille tilanteessa tapahtuva merkityksien ja arvojen välittyminen raken-
taa yhteisyyttä, ja tämä on hänen mukaansa monesti yhtä tärkeää kuin se, miten 
itse ongelmaa käsitellään. Kuunteleminen ja ”osallistumisen rituaaleissa” mu-
kana oleminen ovat Foresterille tärkeimpiä oppimisen muotoja (Forester 1989, 
2013). Forester selventää, ettei kuunteleminen voi rajoittua puheen kuunte-
luun, vaan kyse on nimenomaan arvojen ja arvostusten sekä merkitysten ja tun-
teiden tunnistamisesta – kunnioituksen synnystä ja suhteiden kehittymisestä, 
tunnustamisesta ja valtasuhteista (Forester 2013: 10). Suunnittelutilanteessa 
tämä vaatii kontekstin tutkailua, kriittistä ja ymmärtävää arviointia tilanteessa 
(vrt. Flyvbjerg 2001; Wagenaar 2011). 

Haen teoreettisen kehittelyni tueksi näkemyksiä eri tieteenaloilta, konteks-
teista jotka ovat tieteenfilosofisesti sovitettavissa pragmatistiseen otteeseeni ei-
vätkä perustu keskenään ristiriitaisiin lähtökohtiin. Näen, että mm. monikult-
tuuristen oppimistilanteiden analyyseissa on nähtävissä lähtökohtia myös 
suunnittelun yhteisymmärryksen rakentamiseen. Esimerkiksi Christine Ho 
(2011) käyttää mikrojulkison käsitettä (micropublics) (vrt. Pietilä 1999; Ridell 
2010) selittääkseen koululaisten monikulttuurista arkea, jossa yhteiskunnalli-
set monikulttuurisuuden ristiriidat eivät vaikuta koululaisten kanssakäymi-
seen, koska käytännön tilanteissa kulttuuriset erot hyväksytään, niitä pidetään 
normaaleina eikä niitä myöskään pidetä merkittävinä. Oman yhteistyön käsit-
teellistämiseni kannalta Ho (2011: 604) kuvaa mielenkiintoisesti, kuinka ”eri-
laisuus ei ole este jokapäiväisille ’antamisen ja saamisen’ suhteille”, joissa vaih-
detaan vaikkapa eväitä, keräilyesineitä, tietoa ja tekoja. Pikemminkin nämä mo-
lemman suuntaiset vaihdot toimivat jokapäiväisenä mekanismina, joiden 
kautta monikulttuurisuutta ja erilaisuutta käsitellään. Wise (2009: 35) kutsuu 
tällaisia käytäntöjä ”mikromoraaliseksi taloudeksi,” joka mahdollistaa ”toiseu-
den tunnistamisen tilanteisessa erityisyydessä”. Ho (2011) viittaakin Aminin 
(2002) näkemykseen sellaisten tilojen olemassaolosta, joissa nimenomaan jo-
kapäiväisen sosiaalisen kontaktin ja kohtaamisen mikrojulkisot mahdollistu-
vat12. Valentine (2008) kuitenkin varoittaa mahdollisuudesta, että yksittäisten 
tekojen (acts of kindness) kulttuurienvälistä merkitystä romantisoidaan: hä-
nelle kiltteys ja hyvä käytös eivät ole yhtä kuin erilaisuuden kunnioittaminen. 
Myös Amin (2002) muistuttaa ettei mikrojulkisoissa aina synny harmoniaa, ys-
tävyyttä tai yhteistä ymmärrystä. Ho (2011) kuitenkin todistelee, että riitojen ja 
sosiaalisen etäisyyden hyväksyminen osana mikrojulkisojen(kin) toimintaa aut-
taa pitämään vuorovaikutuksen kunnioittavana. 

                                                        
12  John Pløger esitti vuonna 2012, kommentissaan vaihdon vyöhykettä käsitelleeseen esitel-

määni, kysymyksen vaihdon hyödyistä ja niistä valtasuhteista, joissa erilaiset lopputulokset 
toteutuvat: onko kyse makro- vai mikrovallasta? Hän puolittain vastasi lisäkysymyksellään: 
ovatko mikrojulkisot parhaita vaihdon vyöhykkeitä? Näen, että hän tässä koki samoin kuin 
Ho – että mikrotasolla meillä on mahdollisuus sekä oppia yhdessä, että ylittää monia sellaisia 
vastakkainasetteluja, jotka laajemmassa julkisossa politisoituvat julkisuuden paineen, eturyh-
mäajattelun ja territoriaalisten vastakkainasettelujen tullessa kehystämään toimintaa. 
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Yhtenä pragmatismin heikkona kohtana on monesti pidetty sen heikosti ke-
hittynyttä suhdetta vallan kysymyksiin (Allen 2008; Hoch 2017). Kaupunkiseu-
tujen suunnittelu(yhteistyö)n institutionaalinen tutkimus tarvitsee kuitenkin 
toimivan valta-analyytiikan, jotta yhteisymmärryksen rakentumisen ja konflik-
tien ymmärtämisen käsittely olisi mielekästä ja hyödyllistä. Forester (2012) 
tarttuu vallan kysymykseen kriittisen pragmatismin sisällön kautta: hänelle 
kriittisen pragmatismin ohjelma sisältää sekä kehystysten vaikutusten pohdin-
nan, että niiden takana olevien – ja vaihtoehtoisia kehystyksiä mahdollistavien 
– valtasuhteiden vaikutuksen pohdinnan. Forester esittää oman metodiik-
kansa, joka perustuu pitkälti pragmatistiseen abduktiiviseen spiraaliin, käytän-
nöllisten ja analyyttisten tilanteisten arviointien vuoropuheluun. Hänelle (Fo-
rester 2012: 19) kyseessä on ”todellinen mahdollisuus, sitoutunut ja tunnuste-
leva analyysin ja toiminnan muoto”. Hoch (2017: 124) väittääkin pragmatismin 
valtakritiikin näennäisen heikkouden olevan suurelta osin erilaisista kielelli-
sistä käytännöistä johtuvaa: siinä missä kriitikot viittaavat vallalla taloudelli-
seen, poliittiseen ja sosiaaliseen voimankäyttöön, ulossulkemiseen ja alistami-
seen, pragmaatikot kuvailevat – kriitikkojen näkökulmasta naiivisti – valtaa le-
gitimaation, mukaanottamisen, solidaarisuuden ja konsensuksen kautta. 
Vaikka esimerkiksi Chantal Mouffe (1996: 11), pitäessään radikaalin negatiivi-
suuden näkemyksensä mukaisesti kaiken konsensuaalisen hylkäämistä olen-
naisena demokratian selittämisen perustana, päätyykin ehdottamaan pragma-
tistisen lähestymistavan lähtökohtaista mahdottomuutta, hän kuitenkin näkee 
konfliktin ja antagonismin myös sisältävän ajatuksen demokratian mahdolli-
suudesta. Tämä jännite ”konsensuaalisen” ja ”antagonistisen” demokratiatul-
kinnan välillä on tärkein suunnitteluteoreettista keskusteluani muovaava tekijä: 
kommunikatiivisen suunnitteluteorian ja sen kritiikin taustalla on juuri tämä 
asetelma (jota käsittelen tarkemmin pääluvussa 6). 

Hoch (2017: 124) tulkitseekin, että pragmatismi näkee inhimillisessä toimin-
nassa olevan mahdollista päätyä kaikenlaiseen hyvään tai ”pahaan” toimintaan. 
Tämä nimenomaan sijoittaa toimijat moniulotteisiin vallan jatkumoihin käy-
täntöjen ja yksilöiden toiminnan tasolla. Hochille pragmatismi tunnistaa kaik-
kien valtasuhteiden läsnäolon niissä kulttuurisissa ja institutionaalisissa tilan-
teissa, joissa moraalinen ajattelu ja toiminta kehkeytyy. Näin myös pragmatis-
tinen suunnitteluteoria tunnistaa vallan väistämättömän läsnäolon, ja Hochin 
(2017: 124) mukaan tämä tarkoittaa erityisesti (jopa mouffelaisen radikaalin ne-
gatiivisuuden viitekehyksessä tapahtuvaa) käytännöllistä ja luovaa ”henkilö-
kohtaisen vapauden moraalista palauttamista” epätodennäköisissäkin tilan-
teissa. Hochille mouffelainen konflikteja ja agonismia ”ontologisesti ensisijai-
sena” (vrt. Yamamoto 2016; Roskamm 2015) pitävä yhteiskuntateoria ei kykene 
näkemään käytännöllisten näkökulmien avaamia yhteisen oppimisen mahdol-
lisuuksia, joiden kautta voidaan suunnitella parempia tulevaisuuksia. Samalla 
Hoch muistuttaa, että tämä päämäärä ohjaa keskittymään enemmän siihen, 
kuinka ongelmien asetelmista päästään merkitykselliseen toimintaan käytän-
nöllisesti, ja vähemmän siihen, millaisena lopullinen totuus näyttäytyy teoreet-
tisesti. 
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Miten pragmatismi sitten näkyy konkreettisesti, pragmaattisesti työssäni? Yh-
täältä (jo tämä muotoilu korostaa pragmatistista vaihtoehtoisten toimintalinjo-
jen tilanteista arviointia!) kyse on nimenomaan kriittisestä reflektoinnista käy-
täntöjen kanssa. Tätä korostavat niin henkilökohtaiseen tutkimushistoriaani 
liittyvät vuoropuhelut kaupunkiseutujen käytäntöjen (toimijoiden, prosessien, 
dokumentaatioiden) kanssa kuin pääluvun 3 kansainvälisten esimerkkien 
kanssa käytävä konseptuaalis-käytännöllinen vuoropuhelukin. Toisaalta näen, 
että tutkimusasetelmani kokonaisuudessaan pyrkii hyödyllisiin uudelleentul-
kintoihin ja –mallinnuksiin. Kolmanneksi, vaikka työni onkin suurimmalta osin 
kaupunkiseudun tasolla ja institutionalismissaan sinänsä ottaa etäisyyttä yksi-
lön näkökulmasta avautuvaan toiminnalliseen horisonttiin, pyrin tuomaan tul-
kintojen ja ratkaisujen käsittelyn mahdollisimman lähelle sitä mikrotasoa, jolla 
näen suunnittelun käytäntöjen tapahtuvan. Kuten Hoch (2017: 119-120) kertoo: 
pragmatisti ”tutkii, mitä tekevät suunnitelmia ja instituutioita laativat ihmiset 
tullakseen toimeen sotkuisten, monimutkaisten sosiaalisten ja poliittisten, mo-
dernia urbaania kehitystä seuraavien ongelmien kanssa.” Tästä työssäni on kyse 
– viimekätisen näkökulman asettamisesta ihmisen ja käytäntöjen tasolle. Koska 
en ole käyttäytymistieteilijä, psykologi enkä psykiatri, pysyttäydyn tarkastelus-
sani kuitenkin pääasiallisesti institutionaalisella tasolla, jotta pystyn, Healeyn 
(2009a: 277) muotoilun toistaakseni, moninaisten ilmiöiden suhteuttamiseen 
toisiinsa ja tämän suhteuttamiseen sekä inhimillisiin että ei-inhimillisiin kysy-
myksiin kaikenlaisissa (suunnittelun) tilanteissa. Kuten Hoch (2017: 127) to-
teaa, (uus)pragmatistinen suunnitteluteoria näkee ”kaikkien” tekevän suunnit-
telua, joten suunnitteluteoreettisten näkemysten on kyettävä selviämään erilai-
sissa kulttuurisissa, institutionaalisissa ja maantieteellisissä ympäristöissä.  

Työni keskeiset fokukset voidaan nähdä viitteellisesti pragmatismin kolmen 
keskeisen tekijän (jotka olen lyhyesti nimennyt ymmärrykseksi, oppimiseksi ja 
parannukseksi) mukaisesti ryhmiteltyinä. Ymmärrys, oppiminen ja parannuk-
siin pyrkiminen korostuvat eri tavoin eri osissa työtäni. Normatiivisuus puoles-
taan voidaan jaotella kahteen ulottuvuuteen (toiminnan teorian kehittäminen 
ja toiminnan kehittäminen). Nämä yhdistyvät koko työni tasolla taulukon 1 mu-
kaiseksi matriisiksi.  
 

Taulukko 1. Pragmatismin kolmen tekijän normatiiviset ulottuvuudet työssäni. 
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SA II KAUPUNKISEUTU- 
YHTEISTYÖN  
KEHYKSET 
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Tässä pääluvussa käsittelen spatiaalisen suunnittelun institutionaalisia ke-
hystyksiä ennen muuta valtion ja kuntien keskinäisen ”roolituksen” näkökul-
masta. Valtion ja kuntien välillä operoiva kaupunkiseututasoinen strategi-
nen spatiaalinen suunnitteluyhteistyö törmää väistämättä myös tähän työn-
jakoon. Ensimmäisessä alaluvussa hahmottelen suomalaisen institutionaali-
sen spatiaalisen suunnittelun yleispiirteisesti. Toisessa alaluvussa esittelen 
lyhyesti viiden muun tämän työni esimerkkeinä käyttämäni maan hallinnol-
lisen ja spatiaalisen suunnittelun yleisen raamituksen. Luvun deskriptiivi-
sellä otteella pyrin kontekstualisoimaan myöhemmissä luvuissa esittämiäni 
esimerkkejä: jokainen käytäntö tapahtuu tietyssä kontekstissa. Luvun tar-
koituksena on tuoda esille näin myös se, että sinänsä sama ”ilmiö” voi saada 
hyvinkin erilaisen merkityksen erilaisissa konteksteissa, mikä on tärkeä tie-
dostaa myös teoreettisessa keskustelussa.  
 
Keskeinen lähtökohta tutkimukselleni on ollut suomalainen spatiaalisen suun-
nittelun järjestelmä. Vaikka tästä eteenpäin käsittelenkin kaupunkiseutua ja 
strategista suunnittelua pitkälti kansainvälisen tutkimuksen ja esimerkkien 
kautta, korostan työni kiinnittyneisyyttä suomalaiseen suunnittelujärjestel-
mään. Itselleni tämä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti ajattelun ankkuroitumista 
suhteessa suomalaiselle spatiaaliselle suunnittelulle ominaiseen suunnittelun 
organisoitumiseen, hierarkkisuuteen ja käytäntöihin. Pyrin myös kansainvälisiä 
esimerkkejä esittäessäni suhteuttamaan ne suomalaisiin vastaaviin kulttuurei-
hin, prosesseihin ja käytäntöihin. Jo valittuani suomen kielen tutkimukseni kie-
leksi sitouduin implisiittisesti ennen kaikkea suomalaisen suunnitteluntutki-
muksen, suomalaisten suunnittelun rakenteiden ja suomalaisen suunnittelun 
käytäntöjen kehittämiseen. Vaikka tutkimuksessani suurin osa käytäntöihin 
viittaavista esimerkeistä on angloamerikkalaisia sekä hollantilaisia ja pohjois-
maisia, näen strategisen suunnittelun periaatteiden olevan suuressa määrin 
myös jaettuja ja analyyttisten abstrahointien olevan päteviä pohjoiseurooppa-
laisessa kontekstissakin, kunhan sekä tarkastelun kohteena olevat käytännöt 
että analyysin tulokset asetetaan kriittiseen tarkasteluun suhteessa kulloisiin-
kin (kansallisiin) hallinnallisiin kehystyksiin ja suunnittelun kulttuureihin. 

Kuvaan tässä yhteydessä suomalaisen spatiaalisen suunnittelun järjestelmän 
pääpiirteissään, mutta fokusoiden ajatukseen järjestelmän suhteesta kaupunki-
seutujen kehittämiskysymyksiin. Lisäksi esitän lyhyesti viiden valtion hallinnon 
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ja spatiaalisen suunnittelun järjestelmät, sekä kaupunkiseutujen asemoitumi-
sen näissä lyhyesti, jotteivat myöhemmät käytännön esimerkkini jäisi vaille pe-
räänkuuluttamaani institutionaalista kontekstia. Hyödynnän tässä pääluvussa 
osin aiempien julkaisujeni tekstejä (erityisesti Kanninen ja Bäcklund 2017; 
Bäcklund ja Kanninen 2015; Kanninen ja Akkila 2015), niitä kuitenkin tähän 
kuvaukseen soveltuviksi muokaten.  

 

Suomalainen spatiaalisen suunnittelun virallinen, lakisääteinen kokonaisuus 
koostuu kahdesta eri järjestelmästä: alueiden käytön ohjauksen järjestelmästä 
sekä aluekehittämisen järjestelmästä (ks. myös Kanninen ja Bäcklund 2017). 
Alueiden käytön ohjauksen järjestelmä on ympäristöministeriön toimialan 
maankäytön suunnittelun ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Se koostuu valtion 
politiikkaohjauksesta, maankäytön suunnittelusta – eli kolmesta hierarkkisesta 
kaavoituksen tasosta, niiden tueksi vaadittavasta muusta suunnittelusta (esim. 
maakuntasuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma) – sekä muusta raken-
tamista ohjaavasta sääntelystä (esimerkiksi maankäyttö- ja rakennusasetus, 
kuntien rakennusjärjestykset). Toteuttajina ovat ympäristöministeriö, valtion 
ELY-keskukset ja aluehallintovirasto, maakunnat sekä kunnat. Lisäksi valtion-
hallinnon muut sektorit osallistuvat alueiden käytön toteuttamistehtävään 
niiltä osin kuin eri lait määrittelevät.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ohjaa maankäytön strategista suunnitte-
lua, kaavoitusta sekä rakentamista ja sen valvontaa. MRL luo lainsäädännölliset 
”kovat” puitteet, muoto- ja sisältöraamit, joita maankäytön suunnittelussa on 
noudatettava. Laki määrittelee keskeiset tehtävät, mutta jättää toimijajoukon 
määrittelyn avoimeksi. Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) ohjaa kaavoi-
tusta, sen prosesseja ja rakentamista yksityiskohtaisemmin. Ympäristöministe-
riön ohjeet ja oppaat antavat yksityiskohtaisiakin tulkintoja ja suosituksia. 
Vaikkei niitä voida pitää sitovina, ne edustavat lainsäätäjän, eli valtion, näkö-
kulmaa. Tästä syystä ministeriön ohjeisiin voidaan nojata esim. kiistakysymyk-
sissä.  

Valtiotason alueiden käytön ohjauksen tärkeimpänä instrumenttina ovat val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Ne muodostuvat strategisista ta-
voitteista ja toimintamalleista, joilla pyritään ohjaamaan sekä kaavoituksen si-
sältöjä että muuta maankäyttöön vaikuttavaa viranomaistoimintaa. Alueiden-
käyttötavoitteissa on melko tarkkaan yksilöity ympäristöministeriön näkemyk-
set siitä, mihin ja kenen toimintaan milläkin tavoitteella ja sen vaatimalla toi-
minnalla pyritään vaikuttamaan. VAT:en sisältöjä tulee noudattaa proaktiivi-
sesti: ne tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää maankäytön suunnittelussa 
ja niiden vastaisista toimenpiteistä tulee pidättäytyä. 

Suomalainen kaavoitusjärjestelmä on moniin eurooppalaisiin maihin verrat-
tuna poikkeuksellisen hierarkkinen ja juridisesti ohjaava. Erityinen pohjoismai-
nen piirre on myös kuntien vahva kaavoitusmonopoli. Kaavajärjestelmä koos-
tuu maakuntakaavoista, yleiskaavoista ja asemakaavoista. Perusperiaatteet 
ovat, että ylemmän tasoinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 
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Maakuntakaava on maakunnan alueelle tai se osalle laadittava strategisluontei-
nen maankäytön suunnitelma, jossa määritellään maakunnallisesti tärkeät eri 
toimintojen aluevaraukset ja huomioidaan valtakunnallisesti tärkeät suojelu- ja 
kehittämiskohteet. Kaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto, joka on maa-
kunnan kuntien yhteenliittymä.  

Yleiskaava käsittelee puolestaan kunnan alueen tai sen osan (ns. osayleis-
kaava) yleispiirteistä maankäytön kokonaiskuvaa. Yleiskaavassa yhtäältä mää-
ritellään kunnan aluerakenne ja yhdyskuntien (kaupunkikeskusta, alakeskuk-
set, muut taajamat, kyläalueet) sisäinen rakenne kehittämisen periaatteiden ta-
solla, ja toisaalta osoitetaan tarvittavat maa-alueet yksityiskohtaista maankäy-
tön suunnittelua varten. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta. Kunnat voivat 
myös halutessaan laatia yhteisen yleiskaavan, jota koskettavat samat määräyk-
set kuin kunnan tai kunnan osan yleiskaavaakin. Yleiskaava on ohjeena asema-
kaavoitukselle, jossa esitetään alueen yksityiskohtainen maankäyttö rakentami-
sen ohjaamista varten. Myös asemakaava laaditaan ja hyväksytään kunnassa. 
Tultuaan vahvistetuksi yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää yleisemmän kaa-
van, eli yksityiskohtaisin voimassa oleva kaava on se, jolla on oikeudellinen oh-
jausvaikutus tietyn alueen kehittämisen suhteen. Tästä seuraa käytännössä se, 
että siinä missä esimerkiksi englantilaisessa suunnittelujärjestelmässä asuk-
kailla on vielä rakennuslupavaiheessa hyvinkin mahdollisuus politisoida ja kaa-
taakin koko hanke, suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä rakennuslupa on 
enää lähinnä tekninen kysymys, mikäli haettu lupa täyttää kaavoituksessa osoi-
tetut maankäytön suunnittelun tavoitteet (ks. myös Kanninen & Bäcklund 
2015). 

Työvoima- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluu puolestaan alueiden ke-
hittämisen ohjaus, jonka puitteissa käsitellään mm. elinkeinojen edistämiseen 
ja kilpailukykyyn liittyvää kehittämistyöstä, sekä kaupunkipolitiikkaa. Alueiden 
kehittämisessä on painotettu ohjelmaperusteista politiikkaa, jossa kaupunki-
seutuja on pyritty tukemaan mm. yhteistyön edellytyksiä edistämällä. Alueiden 
kehittäminen on toiminut pääasiassa kaupunkiseutujen tasolla, mutta kohdis-
tunut valikoivasti eri tyyppisille ja eri kokoisille kaupunkiseuduille. Kehittämis-
ohjelmien piiriin pääsemiseksi on kaupunkiseuduilta vaadittu aktiivista kehit-
tämispotentiaalien osoittamista. Myös kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat ol-
leet mukana eri ohjelmien toiminnassa.  

Valtiolla on käytössään useita instrumentteja, joiden avulla se voi turvata in-
tressejään kaupunkiseututasolla. Ympäristöministeriö edistää, ohjaa ja valvoo 
maakuntakaavoitusta. Maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä on luovuttu 
vuonna 2016, mutta aiemmin se antoi suoran mahdollisuuden (jota viime vuo-
sina myös käytettiin) puuttua kaupunkiseutujen kehittämiskysymyksiin, mikäli 
kaavan tulkittiin joiltain osin olevan MRL:n tai VAT:iden vastainen. ELY-kes-
kukset toimivat kaavoituksen ja alueidenkäytön kehityksen valvojina, eli valtion 
edunvalvojina suhteessa kuntiin. Viranomaisten roolia kaavoituksessa säädel-
lään MRL:lla ja MRA:lla. Käytännössä ympäristöministeriö ja ELY-keskus ovat 
molemmat osallisia viranomaisia kaupunkiseutujen kysymyksiä käsittelevissä 
kaavaprosesseissa. Ne ovat vähintäänkin mukana neuvottelemassa kaavan si-
sällöistä, joten niiden näkemykset välittyvät kaavoitustyöhön ja päätöksente-
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koon. Maakuntakaavan kohdistaminen kaupunkiseututasolle antaa sekä kun-
nille että valtiolle mahdollisuuden käsitellä seudullisia kysymyksiä virallisen 
kaavajärjestelmän puitteissa. Monesti tämä maankäytön suunnittelun ”kova” 
ohjauskokonaisuus vastaa kuitenkin huonosti kaupunkiseudun kehittämiskysy-
myksiin, joissa korostuvat laajemmat, epäsuoraan ohjaukseen liittyvät maan-
käytön kysymykset. Näitä ovat esimerkiksi kuntien välinen yhteistyö infrastruk-
tuurin- ja palvelutuotannossa, yritysten ja asukkaiden seudullinen sijoittumi-
nen ja poliittisten päätösten aikaansaaminen. Tämän vuoksi virallisen suunnit-
telujärjestelmän rinnalle on rakentunut ja rakennettu uudenlaisia toimintata-
poja vastaamaan paremmin seutujen strategisiin haasteisiin.  

Kaupunkiseutujen suurten infrastruktuurihankkeiden tukitoimilla, kuten val-
tion osarahoitus ja sopimuskäytännöt, on merkittävä rooli kaupunkiseutujen 
kehityksen ohjaamisessa. Helsingin seudulla sopimuskäytännöillä on pitkä his-
toria. Sopimuspohjainen rahoitusyhteistyö tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuksia 
neuvotella investointien yhdyskuntarakenteellisten hyötyjen jakautumisesta 
seudullisesti. Joukkoliikenneinvestoinnit, joilla kehitetään kaupunkiseutujen 
liikkumisen infrastruktuuria, saattavat muodostua olennaiseksi yhdyskuntara-
kenteen ohjausmekanismiksi myös keskisuurilla kaupunkiseuduilla. 

Kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeitä kau-
punkiseututasoisia kysymyksiä, joihin maankäytön suunnittelun ohjausmeka-
nismien kautta ei kuitenkaan suoranaisesti voida puuttua. Tähän haasteeseen 
pyrki osaltaan vastaamaan laki kaupunkiseutujen yhteistyön selvitysmenette-
lystä (Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseu-
duilla, 2010). Lakia ei kuitenkaan ole sovellettu.  

Sen paremmin kaavoitukseen keskittyvä maankäytön suunnittelu kuin ohjel-
maperustainenkaan kehittäminen eivät ole luontevasti soveltuneet koko kau-
punkiseudun kehittämiskysymysten systemaattiseen käsittelyyn. Kaupunkiseu-
dun tasolla korostuvat asiat, jotka liittyvät laajoihin toiminnallisiin rakenteisiin: 
palvelujen tehokas järjestäminen, yritysten ja asukkaiden sijoittuminen, yhteis-
työ ja työnjako kuntien tehtävien suorittamisessa (SOTE erityisesti, myös jäte-
huolto, julkinen liikenne, jne.), sekä seudullisten poliittisten päätösten aikaan-
saamisen tavat ja välineet. Maakuntakaavoissa korostuu koko maakunnan ke-
hittämisen tasapainottaminen niin yhdyskuntarakenteellisesti kuin poliittises-
tikin. Yhden kunnan kattava yleiskaava puolestaan ei kykene käsittelemään yli-
kunnallisia kysymyksiä. Uuden lain myötä kunnat saivat kuitenkin mahdolli-
suuden myös yhteisten yleiskaavojen laatimiseen. Käytännössä yhteiset yleis-
kaavat eivät kuitenkaan ole osoittautuneet toimiviksi työkaluiksi seututason nä-
kemysten koordinoimiseen. Yhteisen yleiskaavoituksen hankaluus johtuu mm. 
siitä, että suunnitteluinstrumenttina yleiskaava on tarkkaan määritelty ja sillä 
on myös laajat oikeudelliset vaikutukset maankäytön kehittämiseen.  

Koska sen paremmin yhteinen yleiskaavoitus kuin maakuntakaavoituskaan ei 
ole osoittautunut toimivaksi kaupunkiseututason yhteistyömuodoksi, eivätkä 
alueiden kehittämisen ohjelmat ole tarjonneet työkaluja seudulliseen suunnit-
teluun, on maankäytön suunnitteluyhteistyö kaupunkiseututasolla kehittynyt 
yhä enemmän epävirallisten suunnittelumuotojen kautta. Suurten kaupunkien 
johdolla ja valtiotason viranomaisten painostuksen ansiosta kaupunkiseuduilla 
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on alettu toteuttaa maankäytön, asumisen ja liikenteen strategista MAL-suun-
nittelua. Tällä hetkellä ajankohtaisimmat seudullisen kehityksen ohjausvälineet 
ovat MAL-aiesopimukset, joita on laadittu neljän suurimman kaupunkiseudun 
kuntien ja valtion välille13. (kuva 2). Niissä määritellään tavoitteet ja toimenpi-
teet maankäytön, asumisen ja liikenteen integroidulle kehittämiselle kaupunki-
seuduilla. Sekä valtio että kunnat sitoutuvat periaatteessa sekä rahoittamaan 
että toteuttamaan seudullisesti keskeisiksi sovittuja toimenpiteitä. Asuntopoli-
tiikka ja sen ohjelmallistaminen on ollut aiesopimuksissa keskeisenä kysymyk-
senä. Myös kaupunkiseutujen kasvusopimukset ovat samankaltaisia instru-
mentteja, mutta niiden suhde maankäytön suunnitteluun on ohuempi. 

 
 

 
 
Kuva 2. Suomalainen spatiaalisen suunnittelun kokonaisuus (Lähde: Kanninen ja Bäcklund 
2017). 

 

 
Kaupunkiseuduilla näihin aiesopimuksiin kiinnittyminen on tapahtunut yh-
täältä epävirallisesti verkostoitumalla ja vakiinnuttamalla MAL-yhteistyö kun-
tatason käytäntöihin, toisaalta konkreettisten yhteisten suunnitteluhankkeiden 
kautta. Erityisesti nk. rakennemallien – kaupunkiseutujen strategisten kehittä-
misen ja maankäytön suunnitelmien – laadinnan kautta kaupunkiseudut ovat 
sekä vastanneet valtion vaateisiin että pyrkineet löytämään strategista näke-
mystä kaupunkiseudun maankäytön kysymyksiin. Samalla kaupunkiseuduilla 
on tunnistettu, että valtion taloudellinen panostus ei tarjoa vastauksia kehittä-

                                                        
13  Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnoimana (2012) ja myöhem-

min hallituksen kärkihankkeena (2015, 2017) on tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kehittämisen nk. MAL-aiesopimukset neljälle suurimmalle suomalaiselle kaupunkiseudulle. 
Näissä sopimuksissa kaupunkiseudut ovat määritelleet yhteiset tavoitteensa ja kaikki osapuo-
let sitoutuvat edistämään sopimuksen tavoitteita, valtio etupäässä myöntämällä rahoitusta 
erilaisiin sopimuksessa mainittuihin toimenpiteisiin.  Samaan kokonaisuuteen liittyvät myös 
alueiden kehittämisen lainsäädäntöä noudattavat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimat 
kaupunkiseutujen kasvusopimukset, joita laadittiin ensimmäisessä vaiheessa (2012-2015) 
kahdentoista suurimman kaupunkiseudun kanssa, toisessa vaiheessa (2016-2019) osana hal-
litusohjelmaa seitsemän kaupunkiseudun ja neljän vyöhyke/verkostotahon kanssa. Kasvuso-
pimukset keskittyvät kilpailukykyä edistäviin tekijöihin. Samalla kaupunkiseuduilla on kui-
tenkin tunnistettu, että valtion taloudellinen panostus ei tarjoa kattavia vastauksia kehittä-
mispäätösten resursointiin, vaan suunnitelmien ja ohjelmien synnyttämä toiminta on resur-
soitava pääsääntöisesti kaupunkiseutujen omilla voimavaroilla (Kanninen ja Bäcklund 2017; 
Ojaniemi 2014; Hytönen 2016; vrt. Mäntysalo ja Kosonen 2016, Mäntysalo ym. 2010). 
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mispäätösten resursointiin, vaan suunnitelmien ja ohjelmien synnyttämä toi-
minta on resurssoitava pääsääntöisesti kaupunkiseutujen omilla voimavaroilla 
(vrt. Ojaniemi 2014, Mäntysalo ja Kosonen 2016). 
 

Englanti ja muuttuvaisuuden logiikat 

Englannissa paikallishallinnon muodot ja rakenteet ovat sekoitus vuosisataisia 
perinteitä, viimeisten n. 150 vuoden teollisen yhteiskunnan kehittämistä, sekä 
viimeisten 30 vuoden rationaalisten reformien tuloksia (ks. myös Bäcklund ja 
Kanninen 2015). Siinä missä suomalainen suunnittelu- ja hallintojärjestelmä on 
periaatteellisesti selkeä ja eri hallinnontasojen suhde toisiinsa läpinäkyvä (Kan-
ninen 2016), englantilainen konteksti on pikemmin kokoelma erilaisia histori-
allisia jatkumoita yhdistettynä uudenlaisiin ajattelutapoihin, joita kulloinkin 
vallassa oleva puolue voi lisäksi uudelleen muokata haluamaansa suuntaan 
(Lord ja Tewdwr-Jones 2014; Bäcklund ja Kanninen 2015). Tämä on myös kes-
keinen syy Englannin kiinnostavuuteen suunnittelun tutkimuksessa: erilaiset 
ideologiset lähtökohdat vaikuttavat sekä hallinnon että suunnittelun rakentei-
siin, ja varsinkin kaupunkiseututasolla viimeiset 40 vuotta ovat olleet erilaisten 
kokeilujen, politiikkojen toteuttamisyritysten – gramscilaisittain – pyrkimyksiä 
hegemonisten projektien läpivientiin tilanteissa, joiden tiedetään olevan muut-
tuvaisia. Näin tutkijoille on laajalti materiaalia analysoitavaksi ja suunnittelun 
toimijoille runsaasti kokemuksia käsiteltäväksi, sovellettavaksi ja muunnelta-
vaksi.  

Tätä kirjoittaessa Englannissa on 335 paikallishallinnon yksikköä: 201 kun-
taa, 55 yhtenäiskuntaa, 36 kaupunkialuekuntaa, 9 vapaaehtoista mutta lakisää-
teistä yhteishallintoaluetta (Combined Authority) jotka ovat kaupunkiseututa-
son hallintoalueita, 32 Lontoon kuntaa, sekä erillisinä ikimuistoisina hallinto-
alueina Lontoon City ja Isles of Scilly. Kaupunkialuekunnat (metropolitan bo-
rough, city) ovat jäänne aiemmista hallinnon muutoksista, mutta ne toimivat 
käytännössä kaupunkialueiden yhtenäiskuntina, jotka joillain kaupunkiseu-
duilla ovat lisäksi yhdistyneet yhteishallintoalueiksi. Kaupunkiseudut koostuvat 
useista kaupunkialuekunnasta, esim. Manchesterin metropolialueella on 10 
kaupunkialuekuntaa. Vuoden 1972 hallintouudistuksessa kuudelle suurelle 
kaupunkiseudulle luotiin oma metropolipiirikunta-status, jonka puitteissa pii-
rikuntahallintojen tehtävät olivat laajemmat kuin muilla seuduilla, sisältäen 
mm. strategisen suunnittelun kaupunkiseudun tasolla. Vuonna 1986 suurilla 
kaupunkiseuduilla toteutettiin kuitenkin hallinnon yksitasoistaminen, jossa pii-
rikuntahallinto lakkautettiin ja sen tehtävät jaettiin valtion, kuntien ja yhteis-
toimintaelinten (joint authority) kesken. (Cullingworth ja Nadin 2006). Vuoden 
1992 hallinnonuudistuksessa piirikunnat ja kunnat pyrittiin lähtökohtaisesti 
yhdistämään "yhtenäiskunniksi" (Unitary Authority/ Unitary Council). Järjes-
telmäuudistuksen jäätyä vaillinaiseksi – lähinnä uudistusten kalleuden ja pai-
kallisen muutosvastarinnan takia – ovat yhtenäiskunnat korvanneet piirikunta- 
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ja kuntatasot vain osassa maata, ja toisaalla vanha järjestelmä on edelleen käy-
tössä. Lisäksi aluetaso (region), joka tuotiin mukaan suunnittelujärjestelmään 
1990-luvulla, lakkautettiin vuonna 2010. 

Englannissa kuntatason valta on rajattua eikä sen toiminnalla ole perustuslain 
mukaista turvaa, kuten kaavoitusmonopoli tai kunnallinen itsehallinto Suo-
messa. Valtiolla on mahdollisuus ohittaa paikallishallintojen päätökset ja tämä 
on myös varsin tavanomaista (Nadin ja Stead 2014). Valtion politiikoilla on 
vahva asema, sillä hallituksella on täysi valta muuttaa esim. kuntien rahoi-
tusta ja näin kontrolloida paikallista suunnittelua ja päätöksenteon puitteita. 
Englantilaisissa kunnissa käytetään esimerkiksi maankäyttöön ja suunnitte-
luun liittyvässä päätöksenteossa useimmiten arviointia ja harkintaa lainvoi-
maisten suunnitelmien rinnalla. Paikallistasolla ei myöskään ole tuloverotusta 
ja niinpä sen rahoitus tapahtuu suurimmaksi osaksi valtion tulonsiirtojen 
kautta. Myös oikeudet muuhun veronkantoon ovat erittäin rajalliset (ks. myös 
Bäcklund & Kanninen 2015).  

Englantilaisen maankäytön suunnittelun taustalla on vuonna 1947 laadittu 
kaupunki- ja maaseudun suunnittelulaki (Town and Country Planning Act) 
(Cullingworth ja Nadin; 2006; Tewdwr-Jones, 2012). Valtionhallinto ohjaa 
suunnittelua tarkkaan rajatulla formaalilla lainsäädännöllä ja hallituksen lin-
jaan liittyvillä politiikkadokumenteilla. Suunnitelmien sitovuus tarkoittaa ensi 
sijassa sitovuutta vain periaatteellisella tasolla, sillä edellä mainittu harkinta on 
koko suunnittelujärjestelmän ytimessä (Booth 1996; Cullingworth ja Nadin 
2006). Kuntatason sitovat suunnitelmat ovat kaavoina luonnehdittuna keski-
määrin melko yleispiirteisiä, niissä yleiset kehittämisen periaatteet alueelliste-
taan suomalaiseen yleiskaavoitukseen rinnastettavalla tasolla. Periaatteelli-
sesta sitovuudestaan huolimatta nämä suunnitelmat ovat osa paikallista suun-
nittelun ohjausta (planning policy), jolla on viime kädessä tarkoitus luoda puit-
teet rakennuslupakäytäntöä lähellä olevalle kehittämisohjaukselle (develop-
ment control), jossa rakennus- tai kehittämishankkeille haetaan toteuttamislu-
pia. Vasta tällä tasolla tehdään päätökset, jotka mahdollistavat sitovasti tietyn 
tyyppisen rakentamisen tai kehittämisen. Tilanne on siis hyvin toinen verrat-
tuna esimerkiksi asemakaavan ohjausvaikutukseen Suomessa, jossa rakennus-
lupa on lähinnä tekninen asia, mikäli lupahakemus on kaavoituksen mukainen.  

Englannissa kaupunkiseutu strategisen suunnittelun tasona ei ole sinänsä 
uusi ilmiö, mutta varsinaisia perinteitä ei myöskään voi sanoa olevan olemassa. 
Kaupunkiseutujen suunnittelussa on erilaisia ajanjaksoja, ja erilaiset mahdolli-
suudet ja velvoitteet ovat tehneet näistä jaksoista hyvin omanlaisiaan. Vaikka 
kokemukset 1980-luvulta olivat positiivisia, kaupunkiseutunäkökulma nähtiin 
tuolloin liian ”sosialistisena” urbaanina liikehdintänä (Tewdwr-Jones 2012: 
154). Vaikka Lontoon kaupunkiseudun yhteistyöstä on kokemuksia jo vuosi-
kymmenten ajalta, on englantilainen suunnittelujärjestelmä korostanut valtion 
ohjauksessa tapahtuvaa kuntasuunnittelua. Uusin käänne valtion politiikkaoh-
jauksessa kuitenkin korostaa kuitenkin kaupunkiseutujen ja työmarkkina-alu-
eita mukailevien ”ekonomisten seutujen” asemaa. 

Suunnittelun lainsäädäntö, valtion politiikkaohjaus ja ministeriöiden ohjeis-
tus sisältävät monia konkreettisia työkaluja kaupunkiseututason strategisten 
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kysymysten käsittelyyn. Erityisesti paikalliseen sopimukseen perustuvia yh-
teenliittymiä onkin perustettu jonkin verran. Kaupunkiseudulla, joilla on sa-
manaikaisia paikallisia suunnitelmaprosesseja, voi yhteinen suunnittelutyö ta-
pahtua tehokkaasti ja keskustelevasti yhteisen laissa määritellyn työvälineen 
kautta. Saadakseen päätöksentekovaltaa on kaikkien kuntien hyväksyttävä toi-
mivallan siirto yhteistyöelimelle. Suurin kaupunkiseututason yhteistyön on-
gelma on ollut toiminnan taloudellisen tuen vähyys. Tärkein kanava on ollut 
valtion politiikkaohjelmien kautta kanavoitu rahoitus. Näiden politiikkaohjel-
mien vaatimukset ja rakenteet ovat muotoilleet kaupunkiseudun yhteistyön 
mahdollisuuksia. Toisaalta varsinkin vahvat kaupunkiseudut ovat kokeneet, 
että neuvottelut valtiotahon kanssa ovat olleet tasavertaiset (PlanningResource 
2015) ja erityisesti suuret kaupunkiseudut ovat pystyneet vaikuttamaan ohjel-
mien sisältöön. Erityisesti Lontoon ja Manchesterin kaupunkiseudut ovat kyen-
neet vaikuttamaan sekä politiikkoihin että oman toimintansa reunaehtoihin 
(Ward ym. 2016).  

 

Hollannin yhteensovittamisen perinteitä ja verkostoja 

Hollannin paikallishallinnon perinteet juontavat aina tuhannen vuoden taa. 
Pitkät yhteistyön ja sopimisen perinteet ovat helpottaneet kuntarakenteen uu-
distumista: kuntien määrä on laskenut vapaaehtoisin liitoksin parissa vuosi-
kymmenessä 700:sta nykyiseen n. 440:een. Hollannissa kunta on – huolimatta 
huomattavasta itsenäisyydestään ja vaikutusvallastaan – enemmän valtion oh-
jauksessa kuin pohjoismaiset vastinparinsa, kahdesta syystä. Ensinnä, sillä ei 
ole omaa tuloverotusoikeutta, joten valtio vastaa suurelta osin kunnallistalou-
den tasapainosta. Toiseksi, pormestari on kuninkaan nimittämä ja näin osin 
myös valtion edustaja kunnan johdossa. Tästä seuraa samalla se, että kunnan-
valtuusto ei voi yksin ylittää pormestarin toimivaltaa. Toisaalta hollantilainen 
hallintokulttuuri antaa kunnille valtaa, sillä konsensushakuisessa ilmapiirissä 
myös esim. talouskehityksen tuomalla vaikutusvallalla on merkitystä neuvotte-
lutilanteissa. Provinsseilla väliportaan hallintona on jo keskiajalta lähtien ollut 
vakiintunut roolinsa – vaikka tätä roolia onkin jatkuvasti koeteltu erilaisilla vä-
liportaan hallinnon ja hallinnan rakennemuutoksilla. Provinsseilla on vaaleilla 
valittu edustajistonsa, ja valtiolla on provinsseissa kruunun valitsema edushen-
kilö samoin kuin Norjassa ja Ruotsissa, ja Suomessakin maakunnissa valtion 
edustajina vuoteen 2009 asti palvelleet maaherrat. Vaikkei kaupunkiseuduilla 
ole formaalia asemaa, vapaaehtoisina liittyminä ne voivat ja asettuvatkin halu-
tessaan valtion politiikkoja vastaan. 

Infrastruktuuri- ja ympäristöministeriö (Ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu) vastaa kansallisen tason aluesuunnittelusta laatimalla rakennevisioita 
(structuurvisie), jotka ohjeellisuudestaan huolimatta ohjaavat alempitasoisia 
suunnitelmia monilla tavoin: yhtäältä ohjeiden huomioiminen on laissa ”peh-
meänä” ohjausperiaatteena, ja toisaalta valtion rahoitusinstrumenttien käytön 
liittäminen strategisten suunnitelmien kokonaisuuden huomiointiin antaa ra-
kennevisioille tärkeän aseman valtion tahtotilan osoittajina. Provinssi on hal-
linnon välitaso. Hollannin 12 provinssia vastaavat pohjoismaisia läänejä tai 
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maakuntia. Provinssien tehtävänä on valvoa kuntia ja huolehtia Hollannissa 
keskeisen tärkeästä vesi-infrastruktuurista (pato- ja polderijärjestelmät) ja sen 
hallinnoinnista. Provinssit vastaavat valtion politiikan antamien raamien mu-
kaisesti alueidensa suunnittelusta, terveys- ja sosiaalipolitiikasta, virkistyspal-
veluista ja ympäristönsuojelusta. Viime vuosina provinssit ovat alkaneet vastata 
myös kiinteistö- ja aluekehittämisestä. (van Dijk ja Westerink 2010).  

Kunnan tulee laatia koko kunnan alueelle asemakaava (bestemmingsplan) tai 
–kaavoja, jotka ohjaavat kunnan maankäytön suunnittelua, rakentamista ja 
muita toimenpiteitä kymmenen vuoden ajan kerrallaan. Asemakaavat hyväksyy 
kunnanvaltuusto, mutta ministeriö tai provinssi voi puuttua asiaan puolustaak-
seen alueellisia tai valtakunnallisia intressejä. Asemakaavan tulee myös noudat-
taa suunnittelu- ja hallintolakia. 

Hollannissa maankäytön suunnittelussa vallitsi aiemmin tiukka kaavahierar-
kia ja valtion tason ohjaus, joka ulottui kuntiin mm. valtion paikallisten edusta-
jien kautta. Vielä suhteellisen äskettäin se oli myös hallinnan ja suunnittelun 
lakisääteinen taso (Westerink ym. 2017; vrt. Van Straalen ym. 2014).  

Vuonna 2012 voimaan tullut ”Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” on 
alue- ja paikallistason spatiaalista suunnittelua ohjeellisesti ohjaava kansallisen 
tason rakennevisiopolitiikkadokumentti. Sen keskeisiä periaatteita ovat siirty-
minen hallinnosta hallintaan (jonka suhteen viitataan erityisesti julkis-yksityi-
sen yhteistyön kasvavaan merkitykseen), yhteistyössä tapahtuvan suunnittelun 
lisääminen, suunnittelu- ja kehitystehtävien siirtäminen valtiolta maakunnille 
ja kunnille, suunnittelun kansainvälisen yhteistyön ja elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn lisääminen, sekä uudisrakentamisen ohjaaminen olemassa oleviin asu-
miskeskittymiin. Lakimuutoksen myötä myös provinssien tehtävänä on laatia 
tarpeellinen määrä rakennevisioita (struktuurvisie). Provinssien rakennevisiot 
sisältävät aluepoliittiset linjaukset ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Pro-
vinssit voivat laatia rakennevision myös yhdessä naapuriprovinssien kanssa. 
Provinssien linjaukset eivät suoranaisesti sido kuntia, vaikka kuntien tuleekin 
huomioida provinssin visioissa esitetyt asiat. Valtion tapaan provinssit voivat 
antaa ohjeita ja ehdotuksia kunnan suunnitteluun turvatakseen alueellisia in-
tressejä. Infrastruktuuri- ja ympäristöministeriö ja provinssit voivat puuttua 
kunnalliseen suunnitteluun, ja valtio voi puuttua provinssien suunnitteluun, jos 
alemmilla tasoilla suunnitellut toimenpiteet ovat ylemmän tason linjausten vas-
taisia. 

Samalla kansallisen infrastruktuurin, maankäytön ja liikenteen investointioh-
jelman (MIRT) puitteissa on alettu laatia spatiaalisia rakennesuunnitelmia ja 
visioita, jotka liittyvät enemmän investointien ohjaamiseen ja niistä kilpailuun 
kuin strategiseen kehittämiseen. Näin talousorientoitunut suunnittelu on val-
lannut alaa. Vuosien 1995 ja 2015 välisenä aikana kaupunkiseututaso oli viral-
linen hallinnon taso. Kahdeksan nk. Plusregio-kaupunkiseutua toimi keskeisiin 
kaupunkiseutujen kehittämiskysymyksiin pureutuvana poliittisluonteisena yh-
teistyöfoorumina. Plusregio -alueiden toiminnan loputtua kaupunkiseutujen 
yhteistyön menestyksekkyys on riippuvainen yhtäältä provinssien kyvystä foku-
soida kaupunkiseutunäkökulmiin (mistä ei ole kovinkaan lupaavia kokemuksia 
aiemmilta vuosikymmeniltä, ks. Buitelaar ym. 2007), ja toisaalta vapaaehtois-
ten yhteistyömuotojen toimintamahdollisuuksista suhteessa lainsäädäntöön ja 
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kaavoitusjärjestelmään. Horisontaalisen yhteistyön ongelmat ovat kuitenkin 
tulleet kaupunkiseuduilla tutuiksi: niin kauan kuin intressit ovat samansuun-
taiset, on yhteistyö toimivaa ja sille voidaan osoittaa resursseja. Kaupunkiseu-
duilla on kuitenkin aina jossain määrin erilaisia intressejä, erityisesti asumiseen 
ja infrastruktuuriin liittyvien päätösten suhteen (vrt. Spaans ym. 2012).  

Hollannissa yhteistyön perinne on kuitenkin pitkä ja konsensuaalinen ilma-
piiri vahva. Tarinan mukaan maantieteellisistä oloista juontuvaa neuvottele-
vuutta kutsutaan nimellä ”polder model” tai ”poldering”. Kaupunkiseudun va-
paaehtoiseen yhteistyöhön on edelleen sitoutuneisuutta, ja miltei kaikki entiset 
Plusregio -alueet jatkavatkin tavalla tai toisella toimintaansa. Tässä keskeisenä 
tekijänä on kaupunkiseutuyhteistyötä aiemminkin motivoinut vahva yhteenso-
vittamisen kulttuuri, jonka ansiosta myös ei-sitovalla suunnitteluyhteistyöllä on 
ollut vaikuttavuutta ja epävirallisillakin suunnitelmilla ohjausvaikutuksia. 

 

Tanskalainen tiimalasimalli 

Tanskan julkishallinto koostuu keskushallinnosta, alueista (region) jolla on vaa-
leilla valitut edustajistonsa, ja itsehallinnollisista kunnista. Tanskassa kuntara-
kenneuudistus tehtiin vuonna 2007. Tanskalaiset kunnat ja kaupungit ovat pe-
rinteisesti olleet pieniä. Kööpenhamina ja kolme muuta suurkaupunkiseutua 
ovat selkeästi kasvaneet seutukaupungeiksi, ja muodostavat oman ”tasonsa” 
aluerakenteeseen. Vuoden 2007 kuntauudistuksessa kaupunkimaiset alueet py-
rittiin yhdistämään keskuskuntiinsa, missä onnistuttiinkin suurelta osin. Uu-
distuksessa kuntien lukumäärä väheni 271:sta 98:aan, enimmäkseen vapaaeh-
toisten kuntaliitosten seurauksena. Uudistuksen tavoitteena oli tehdä kunnista 
taloudellisesti vakaampia ja luoda hallinnollisesti yhtenäisiä alueita. Vapaaeh-
toisuuden pontimena oli keskushallinnon "uhkaus" ylhäältä ohjatuista kuntalii-
toksista, mikäli sopuun ei päästäisi. Seututaso muotoiltiin uudistuksessa enti-
sestä 16 maakunnan mallista siirryttiin 5 alueeseen, joilla on suoraan valitut 
edustajansa. Valtiolla ei ole seututason hallintoa. 

Tanskassa kunta on ainoa maankäytön suunnittelua tekevä hallinnon taso, 
pois lukien Kööpenhaminan seudun suunnittelu, joka on valtion johtamaa. 
Kunnat laativat alueelleen juridisesti sitovan yleiskaavan. Lisäksi kunnat laati-
vat vapaamuotoisen kaavoitusstrategian. Ympäristöministeriö asettaa sitovat 
säännöt alueidenkäytön suunnittelun sisällölle valtakunnallisissa suunnittelu-
direktiiveissä (plandirektiv). Ministeriö voi edistää direktiivien avulla tietynlai-
sia projekteja tai tietyn tyyppistä aluerakenteen kehitystä. Kaavoitusdirektiivejä 
on käytetty mm. uuden energiainfrastruktuurin sijoittumisen osoittamiseen. 
Ympäristöministeriö linjaa myös Kööpenhaminan pääkaupunkiseudulle omat 
kaavoitusdirektiivit, joissa sormimallista seudun rakennekaaviota (Fingerplan) 
päivitetään. Ympäristöministeriö antaa vaalien jälkeen myös lausunnon valta-
kunnallisista intresseistä ja periaatteista, jotka ohjaavat kuntien ja aluehallin-
tojen kaavoitusta (oversigt over statslige intresser i kommuneplanlægningen). 
Tällä pyritään ehkäisemään valtion ja kuntien välisiä konflikteja. Valtiota on 
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kuitenkin kritisoitu näköalattomuudesta, sillä sen tuottamat suunnittelurapor-
tit eivät käytännössä ohjaa kuntien ja alueiden suunnittelua, eivätkä ne luo po-
liittista tahtotilaa tulevaisuudesta (Olesen 2012).  

Vuoden 2007 hallinnonuudistuksessa julkilausuttu pyrkimys oli mahdollistaa 
kunnalliselle suunnittelulle – jonka valtio näki olevan lähellä kansalaisia – 
enemmän liikkumavaraa kuntien suuremman itsenäisyyden ja suuremman 
koon kautta (esim. Galland ja Enemark 2012, 2015). Tanskalaiset kaupungit 
ovatkin uuden kuntarakenteen myötä hallinnolliselta alueeltaan lähempänä toi-
minnallisia kaupunkiseutuja kuin muiden Pohjoismaiden kaupungit. Niinpä 
kaupunkiseutukysymystä ei ole juurikaan käsitelty viime vuosina. Kaupunki-
seudut ovat kuitenkin kasvamassa ja edelleen seutuistumassa. 

Tanskassa seudut olivat ennen vuoden 2007 uudistusta vahvoja suunnittelun 
tekijöitä: vuodesta 1980 vuoteen 2005 seudut laativat yhteensä 7 kierrosta stra-
tegisia seudullisia spatiaalisia suunnitelmia (regionplan). Ne toimivat sekä kun-
nallista kaavoitusta ohjaavina asiakirjoina että sektorisuunnittelua koordi-
noivina strategioina käytäntöjä (Årsrapport 2014a). Niiden nähtiin myös edis-
täneen ylipaikallisten kysymysten koordinointia kuntien välillä (Galland ja Ene-
mark 2012). Uudistuksen jälkeen seutujen aiemmista toiminnoista on jäljellä 
vain joitain kevyitä vapaaehtoisen yhteistyön muotoja.  

Tanskassa on pitkät perinteet julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteis-
työssä. Erilaisia kansallisia ja alueellisia komiteoita, yhteistyöelimiä, johtokun-
tia ym., jotka ovat toimeenpanneet poliittisia päätöksiä, on ollut useita (Galland 
ja Enemark 2015). Viime vuosina näiden epävirallisten järjestelyiden määrä on 
kasvanut ja ne ovat kiinnittyneet entistä olennaisemmaksi ja virallisemmaksi 
osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa. Esimerkkinä uudistuksen jälkeisestä 
valtion linjan etsinnästä Olesen (2012) esittää ympäristöministeriön vuonna 
2008 käynnistämän epämuodollisen strategiaprosessin Sjellannin Kööpenha-
minan sormikaavan ulkopuolisille alueille, jonka tarkoituksena oli laatia spati-
aalinen strategia pääkaupunkiseudun lähialueiden kehittämiseksi. Strategiatyö 
valmistui vuonna 2010. Strategialla oli konkreettinen ja ”tosiasiallinen” lähes-
tymistapa, joka pohjautui Kööpenhaminan sormimallin liikenteelliselle jaotte-
lulle. Ajateltu yhteys liikenneinfrastruktuuri-investointeihin jäi kuitenkin puut-
tumaan valtion ja paikallisten toimijoiden erilaisten näkemysten ja keskinäisen 
luottamuksen puutteen takia. Strategia osoittautui kuitenkin toimivaksi kun-
tien väliseksi toiminta-alustaksi niiden yhteiselle liikennehankkeiden lobbauk-
selle. 

Kööpenhaminan metropolialueen suunnittelua on kiitetty siitä, että se luo 
pohjan kestävälle metropolisaatiolle pääkaupunkiseudulla. Samalla sitä on 
myös kritisoitu siitä, että se on luonteestaan johtuen jäänyt sivuseikaksi kau-
punkiseudun kehittämisessä (Olesen 2012). Yhtäältä alueen kunnilla on vain 
rajallisesti liikkumavaraa omaehtoiseen kehittämispolitiikkaan. Toisaalta kes-
kuskaupungin ja muiden toimijoiden keskittyminen esim. Ørestad-hankkeisiin 
ja muihin kumppanuusmallilla toteutettaviin kaupunkialueen suuriin projek-
teihin on johtanut siihen, että spatiaalinen strategisuus on katoamassa Finger-
planin toteuttamisessa. Kumppanuussuunnittelun myötä myös yksityisen sek-
torin valta kaupunkisuunnittelussa on kasvanut – valtio on mm. myynyt keskei-
siä maa-alueita yksityisille kiinteistökehittäjille (Smidt-Jensen 2015). Ørestad 
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on ollut taloudellisesti edullinen hanke, sillä se on vähentänyt Kööpenhaminan 
keskustaan kohdistuvaa kehittämispainetta ja parantanut kaupunkiseudun kil-
pailullista asemaa (Knowles 2012). Toisaalta tämän nähdään tapahtuneen 
markkinoiden ehdoilla ja osin demokraattinen päätöksenteko sivuuttaen 
(Smidt-Jensen 2015). 

 

Norjan reformoituva hierarkkisuus 

Norjan julkishallinto koostuu keskushallinnosta, maakunnista (fylkeskom-
mune), joilla on vaaleilla valitut edustajansa ja kunnista. Norjassa kuntien 
määrä on väkilukuun nähden suurin tarkastelluista maista ja kuntien itsenäi-
syydestä pidetään paikallisesti kiinni. Kaupunkiseutujen kysymyksiä ei ole nos-
tettu kansalliselle agendalle kuin vasta viime vuosina. Valtion intressit ovat ol-
leet maakuntatason ja alueellistamisen kysymyksissä. Samaan aikaan on kau-
punkiseutujen taso kuitenkin noussut esiin poliittisena kenttänä, jolla on myös 
vahva kytkentä suunnitelmien toteuttamiseen kuntatasolla ja kaupunkiseutu-
jen puitteissa. Valtiotasolla on valmisteilla laki tanskalaistyyppisestä refor-
mista, jossa lähtökohtana oli 428 kuntaa (2011), ja jonka myötä kuntien koko-
naismääräksi toivottiin alun perin muodostuvan noin 100. Vuonna 2014 Norjan 
kunnat velvoitettiin valmistelemaan reformia, yhdistymisneuvottelut käytiin 
vuoden 2016 loppuun mennessä, ja uudet kunnat aloittavat toimintansa vii-
meistään vuoden 2020 alusta (Krossli 2017). Neuvottelujen lopputuloksena 
kuntien määrä vähenee 70:llä 356:een, mutta osassa tapauksista – milloin seu-
dullisen edun on nähty sitä vaativan –valtio on joutunut myös määräämään 
kuntia liittymään yhteen. Välitasolla Norjassa on 19 seutua, jolla on suoraan 
vaaleilla valitut edustajansa. Valtion seutuhallinto toteutuu kuninkaan edusta-
jien kautta. 

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki (Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling). Tärkein maankäytön suunnittelutaso on 
kunta: kunnat laativat sekä yleis- että asemakaavoja (kommuneplan, regule-
ringsplan) ja myöntävät rakennusluvat. Maakuntatasolla on kaksi hallinnollista 
elintä: kuntien yhteenliittymänä toimiva maakuntahallinto (fylkeskommunen) 
ja valtion paikallishallintoa edustava maakuntaviranomainen (fylkesmannen). 
Maakuntasuunnitelma (fylkesplan/fylkesdel-plan) voi olla koko maakunnan 
kattava tai kattaa vain osa-alueen. Suunnitelma käsittää erityisen maankäytön 
suunnitteluosan (arealdel). Se tehdään yhteistyössä niiden julkisten, yksityisten 
ja kansalaisyhteiskunnan tahojen kanssa, joita suunnittelu koskettaa ja jotka 
lain mukaan on osallistettava prosessiin (Higdem ja Hanssen 2014).  

Suurin vastuu seudullisesta kehittämisestä on maakunnilla, jotka ovat tähän 
asti olleet avainasemassa kaupunkiseutujen suunnittelussa. Joka maakunnassa 
on alueellinen suunnittelufoorumi, jonka tavoitteena on kuntien, maakuntien 
ja valtion alueidenkäytön intressien koordinointi (Kanninen ja Akkila 2015). 
Maakuntahallinto ei kuitenkaan sitovasti ohjaa kuntien maankäytön suunnitte-
lua, vaan toimii enemmänkin alueidenkäytön eri tasojen ”solmukohtana” tai 
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”fasilitoijana” (Hanssen ja Hofstad 2013: 99). Kaupunkiseutujen suunnittelu-
yhteistyössä onkin hyödynnetty maakuntakaavoitusta monilla seuduilla (vrt. 
Harbo ym. 2008; Fiskaa 2011; Boverket 2014a). 

Lähtökohdiltaan norjalainen suunnittelujärjestelmä on ruotsalaisen kaltai-
nen, mutta Hofstadin (2013) mukaan järjestelmästä on viime vuosina pyritty 
tekemään joustavampi ja vähemmän hierarkkinen (kuin aiemmin ja kuin Ruot-
sissa). Yhtäältä vastuu maankäytön suunnittelusta on siirretty ympäristöminis-
teriöltä kunta- ja modernisointiministeriölle (Kommunal og moderniseringsde-
partementet, KMD) (Årsrapport 2014b), joka asettaa yleiset säännöt ja puitteet 
alue- ja kuntatason maankäytön suunnittelulle. Toisaalta, erityisesti kaupunki-
seutujen kehittämishaasteet maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteenso-
vittamisessa sekä eri hallinnon tasojen vertikaalisen yhteistyön koordinoinnissa 
ovat johtaneet sopimuspohjaisten yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen (Smas 
2017; ks. myös Norheim ym. 2013). Kalbro ym. (2010) esittävätkin, että norja-
lainen suunnittelujärjestelmä on siirtymässä hallinnon hierarkioista hallinnan 
malleihin: yhä enemmän suunnittelussa korostuu eri tasojen viranomaisten yh-
teistoiminta ja muiden intressiryhmien osallistaminen tavoitteiden asettelussa. 
Tästä Kalbro ym näkevät seuraavan niin moniäänisiä suunnitteludiskursseja, 
vastakkainasetteluja kuin kompleksisuuttakin (ks. myös Hofstad 2013). Asplan 
(2015) esittääkin norjalaisen spatiaalisen suunnittelun matriisina, jossa kansal-
liset, seudulliset ja paikalliset tasot kukin hallinnoivat erilaisia sitovia, sitoutta-
via ja suuntaavia toimintoja. 

Norjassa kuntien välinen yhteistyö kaupunkiseuduilla on monessa tapauk-
sessa vahvaa ja pitkäjänteistä (Fiskaa 2011), joskin samalla jossain määrin kun-
tien välisen kilpailun sävyttämää. Kaupunkiseutujen yhteistyön keskeiset kysy-
mykset liittyvät kaupungin ja maaseudun jännitteisiin suhteisiin, joita Norjassa 
on pyritty lieventämään kuntien tasapuolisella kohtelulla, mikä on puolestaan 
johtanut kaupunkiseutunäkökulman jäämiseen vähemmälle huomiolle (Tolkki 
ym. 2011). Epävirallisia suunnitteluvälineitä, kuten ohjeistuksia, kehitysohjel-
mia ja visioita käytetään sekä strategisina suunnittelutyökaluina epävarman tu-
levaisuuden, mutta myös yhä enemmän markkinaorientoituneen suunnittelu-
järjestelmän vuoksi (Mäntysalo ym. 2014). Epävirallisia instrumentteja on kui-
tenkin käytössä melko rajallisesti, pikemminkin kaupunkiseututason suunnit-
telu pyritään sitomaan kaava/suunnittelujärjestelmään. Tällöin varmistetaan 
kytkennät kuntasuunnittelun ohjaukseen sekä valtion rahoitusinstrumenttei-
hin, jotka esim. liikenneinfrastruktuurin osalta ovat kaupunkiseuduille elintär-
keitä. 

Fiskaa (2005; ks. myös Skjeggerdal ym. 2005) on huomauttanut, että norja-
laisen suunnittelujärjestelmän paikallisella tasolla on jo 1980-luvulta lähtien 
siirrytty uusliberaalien ajatusten mukaiseen suunnitteluun: aktiivisesta pitkän 
aikavälin kaavoituspolitiikasta on pitkälti luovuttu, ja tehokkuudesta on tullut 
keskeinen ohjaava näkökulma. Tehokkuudella on perusteltu myös interaktiivi-
sen suunnittelun periaatteita, sillä kommunikaation on nähty vähentävän aikaa 
vieviä konflikteja. Samalla kuntatalouden kiristyminen on johdattanut kunnat 
yhteistyöhön yksityissektorin kanssa. Niinpä 2000-luvun puolivälin jälkeen 
suurin osa kaupunkiseutujen asemakaavoista on jo laadittu yksityisten toimi-
joiden aloitteesta ja toimesta (Hofstad 2013). Hofstad myös kysyy, toteutuvatko 
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interaktiivisen, moniäänisen ja kompleksisen suunnittelumatriisin toiminnassa 
kommunikatiivisen suunnittelun ja kansalaisten tasavertaisuuden ihanteet, vai 
tarjoaako järjestelmä lähinnä enemmän mahdollisuuksia jo muutenkin vaiku-
tusvaltaisille yksityisen sektorin toimijoille.  

 
 

Ruotsalainen joustavuus ja vahva kunta 

Ruotsin julkishallinto koostuu valtion keskushallinnosta, maakäräjäkunnista 
(landsting) ja kunnista. Maakäräjä-, kunta- ja valtiopäivävaalit järjestetään nel-
jän vuoden välein. Ruotsissa tehtiin jo 1960- ja -70-luvuilla verrattain iso kun-
tarakennereformi, jonka myötä keskuskaupungit laajenivat käsittämään toi-
minnallisen alueensa. Tämän seurauksena (kaupunki)seudullista suunnittelua 
ei nähty keskeiseksi muualla kuin suurimmilla kaupunkiseuduilla, jotka edel-
leen koostuivat useista kunnista (Blücher ym. 2003). Väliportaan hallinto koos-
tuu 21 seudusta, joilla on sekä suoraan valitut edustajansa että veronkanto-oi-
keus. Valtion seutuhallinto tapahtuu myös seutujakojen puitteissa. Valtio val-
voo kuntien maankäytön suunnittelua lääninhallitusten (länsstyrelsen) kautta.  

Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelun toimeenpanosta. Kunnan aluei-
denkäytön linjausten pääpiirteet määritellään pakollisessa strategisessa yleis-
kaavassa (översiktsplan). Yleiskaava ei kuitenkaan ole juridisesti sitova, ja 
Lundqvist (2016) huomauttaakin, että yleiskaavan periaatteisiin on sisäänra-
kennettu ajatus joustavuudesta, jopa legitimiteetin kustannuksella. Yleiskaavoi-
tuksessa korostuu ”verkostonäkökulma”, joka edesauttaa osallisten muka-
naoloa kaavoituksen deliberatiivisessa prosessissa.  

 (Kaupunki)seututasoinen lakisääteinen suunnittelu on Ruotsissa kaksija-
koista: yhtäältä seudullisen kasvutoimenpideasetuksen (2007) mukaiset seu-
dun kehittämissuunnitelmat (regional utvecklingsprogram, RUP) laaditaan yh-
teistyössä alueen kuntien, maakäräjäkunnan, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja 
valtion virastojen kanssa; toisaalta laaditaan suunnittelu- ja rakennuslain 
(Plan- och bygglag, PBL, 2010) mukaiset seutusuunnitelmat (regionplan). 
Myöskään seututason kehittämis- ja seutusuunnitelmat eivät ole juridisesti si-
tovia, ja usein niitä onkin kuvattu monitasohallinnan käsitteen avulla (esim. 
Elias ym. 2010). Niitä voidaan pitää pikemmin suunnittelukysymysten monen-
suuntaista integraatiota mahdollistavina (ks. Dymén ja Langlais 2012) kuin 
maankäytön suunnittelua ohjaavina.  

Ruotsissa lakiperusteinen kaupunkiseutujen seutusuunnittelu ei ole saavutta-
nut suosiota suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Seutusuunnittelulla voikin 
ruotsalaisessa järjestelmässä olla tapauksesta ja suunnittelun lähtökohdista 
riippuen eri toimijoita: suunnittelusta vastaava taho voi olla läänin maakäräjä-
kunta (landsting), kuntayhtymä (kommunalförbund), tai kuntien muodostama 
seutusuunnitteluliitto (regionplaneförbund). Läänit ja maakäräjäkunnat ovat 
olleet leimallisesti sektorisuunnittelun toimijoita, ja niiltä onkin käytännössä 
puuttunut vahva asema ja mandaatti integroivaan suunnitteluun. Seudullisen 
suunnittelun ja kunnallisen yleispiirteisen suunnittelun lähentämiseen onkin 
paineita – se on sekä valtion että kuntien toiveissa. Spatiaalinen seudullinen 
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suunnittelu on etabloitunutta vain kahdella kaupunkiseudulla (Harbo ym. 
2008; Kanninen ja Akkila 2015): Tukholmassa läänin kuntien maakäräjäkunta 
vastaa seudun lakisääteisestä maankäytön suunnittelusta, ja Göteborgissa vas-
taavasta vapaamuotoisesta suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä. Muillakin 
seuduilla on jonkin verran sekä virallista että epävirallista seudullista spatiaa-
lista suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä. (Kanninen ja Akkila 2015).  

Kaupunkiseuduilla on kuitenkin tehty epävirallista suunnitteluyhteistyötä jo 
1940-luvulta asti. 2000-luvun mittaan epävirallinen suunnitteluyhteistyö on al-
kanut kiinnostaa yhä useampia kaupunkiseutuja. Yleiskaavoituksessa, jossa on 
perinteisestikin tehty epämuodollista yhteistyötä kuntien välillä (ks. SOU 
2007), on viime vuosina syntynyt kaupunkiseuduille muutamia yhteisiä yleis-
kaavahankkeita. Lakisääteistä menettelyä yhteisen yleiskaavatyön keskinäiseen 
sitovuuteen ei kuitenkaan ole, vaan hyväksyntä tapahtuu kuntakohtaisesti. Va-
paamuotoisessa kuntien välisessä strategisessa suunnitteluyhteistyössä raken-
nekuvatyö (strukturbild) ja kunnallisen yleispiirteisen suunnittelun strategi-
suuden tukeminen ovat selkeimmin spatiaaliseen suunnitteluun liittyviä instru-
mentteja (Boverket 2014b). Rakennekuva on epämuodollinen strateginen suun-
nitelma, hieman suomalaisten rakennemallien kaltainen – muodoltaan vaihte-
leva ja korostetusti strategisiin alueellisiin kysymyksiin keskittyvä.  

Kansallinen kaupunkipolitiikka on ollut jo vuosia keskustelun alla – monet 
toimijat, ympäristöministeriö mukaan lukien, toivovat kirjattua kaupunkipoli-
tiikkaa – mutta valtiotasoinen prosessi on vasta kypsymisvaiheessa (ks. Bover-
ket 2013; Skog 2017). Toisaalta valtion mielenkiinto on kohdistunut kestävään 
kaupunkikehitykseen: Kestävän kaupunkikehityksen platformi (Plattform för 
hållbar stadsutveckling) on perustettu vuonna 2014 Boverketin ja useiden mi-
nisteriöiden yhteistyössä. Sektorirajojen ylittämiseen ja integroivaan kaupunki-
kehittämiseen perustuva platformityöskentely on alkanut viranomaisten väli-
senä koordinointityönä (Boverket 2015). Myös infrastruktuuri-investointien 
edistämiseksi käynnistetyn neuvottelevan kehittämisen (Sverigeförhandlingen) 
kautta on Göteborgin, Tukholman ja Malmön seuduille laadittu valtion (tra-
fikverket) ja alueen kuntien sekä seutuhallinnon kesken infrastruktuurisopi-
mukset (storstadspaket), joissa sovitaan alueen yhteisistä kehittämislinjoista ja 
sen perusteella infrastruktuuripanostusten sijoittumisesta seuduille. 

Kaavoitusjärjestelmän “kunnioittaminen” ja siitä johtuva varovaisuus ruotsa-
laisessa strategisessa seudullisessa maankäytön suunnittelussa on johtanut sii-
hen, että seudullisuus näyttäytyy monesti enemmän kunnallisten kysymysten 
summana kuin omalakisena näkökulmanaan (ks. Smas ym. 2015). Hofstadin 
(2013) mukaan (myös Kalbro ym. 2010) ruotsalainen kaavoitusjärjestelmä on 
”selkeä” hierarkkisuudessaan, ja suunnittelun proseduurit on selkeästi jaoteltu 
vaiheisiin, joissa politiikka ja hallinto on erotettu toisistaan. Tämä hierarkia on 
kuitenkin muodoltaan tiimalasimainen, vahvan valtion ja vahvojen kuntien 
luonnehtima. Näin seututasolla – ja kaupunkiseututasolla – on jo 1970-luvulta 
lähtien ollut vapauksia tai pakko soveltaa erilaisia vapaamuotoisia, informaaleja 
tai vapaaehtoisia suunnittelun muotoja. EU on kuitenkin tuonut seututason 
merkittäväksi aluekehityksen tekijäksi, mikä näyttäytyy seudullisten kasvupoli-
tiikkojen muodossa. Näin tälle ”välitasolle” on muotoutunut monitahoinen toi-
mija- ja prosessijoukko. 
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Nämä lyhyet kuvaukset tuovat esille, että esimerkkimaissani on myös monia 
piirteitä, jotka vertautuvat toisiinsa yleisellä tasolla. Esimerkiksi strategisessa 
spatiaalisessa suunnittelussa viime vuosina yleistyneet sopimuspohjaiset käy-
tännöt olisi periaatteessa helppo niputtaa yhden kategorian piiriin. Tarkempi 
tarkastelu kuitenkin paljastaa, että joka maassa (tässä tapauksessa viidessä 
kuudesta) jossa tällaisia käytäntöjä on sovellettu, on näillä käytännöillä silti 
melko erilaiset lähtökohdat, tietopohjat ja sisällöt (esim. Mäntysalo ym. 2011b; 
Hofstad 2013; Smas 2017). Alla olevaan taulukkoon 2 olen kiteyttänyt valtion 
rooliin liittyvät keskeiset tekijät suunnittelun järjestelmässä (sekä lakisäätei-
sessä että muuten institutionalisoituneessa) ja kaupunkiseututasoisen strategi-
sen spatiaalisen suunnittelun keskeisen välineistön. Kaupunkiseutujen suun-
nittelussa nousee kaikissa esimerkkimaissa esille yhdistelmä lakisääteisen väli-
neistön käyttöä ja sen tilanteista soveltamista, sekä erilaisia vapaamuotoisia – 
joskin monesti valtion ”orkestroimia” – välineitä, erityisesti nk. sopimuspohjai-
sia instrumentteja.  
 

  
Taulukko 2. Spatiaalisen suunnittelun vertailu maittain. Kursivointi viittaa välineen epäviralli-
suuteen/vapaaehtoisuuteen. 

 

 
(jatkuu) 
 
 

 Valtion rooli 
spatiaalisessa 
suunnittelujärjestelmässä 

Kaupunkiseututasoisen 
spatiaalisen 
suunnittelun välineistö 

Suomi Yleiset periaatteet 
Osallisuus ja valvonta 
Kaavoitusvelvoitteet 
Kaupunkipolitiikka 
Sopimuskäytännöt 
kaupunkiseuduilla 

Kaupunkiseudun 
maakuntakaava 
Yhteinen yleiskaava 
Rakennemallit ja strategiset 
suunnitelmat 
MAL- ja kasvusopimukset 

Ruotsi Valtakunnallisesti  
tärkeät alueet 
Valtakunnallinen 
kaupunkikehittäminen 
Sopimuskäytännöt 
kaupunkiseuduilla 

Vapaaehtoinen 
seutusuunnittelu 
Yhteinen yleiskaava 
Rakennekuvat ja strategiset 
suunnitelmat 
Kasvu- ja 
ympäristösopimukset 

Norja Valtakunnalliset suunnittelu-
ohjeet vaalikausittain 
Yhteistyömääräys 
Kaavoitusvelvoitteet 
Sopimuskäytännöt 
kaupunkiseuduilla 

Maakuntakaavoitus 
Yhteinen paikalliskaavoitus 
Kaupunkiseutujen 
spatiaaliset strategiat 
Kasvu- ja 
ympäristösopimukset 

Tanska Suunnitteludirektiivit 
Valtakunnalliset intressit ja 
valtakunnalliset ohjeet 
vaalikausittain 
Kööpenhaminan kaupunki-
seudun suunnittelu 

Kööpenhaminen seudun 
Fingerplan 
Seudun taloussuunnittelu 
Yhteiset yleiskaavastrategiat 
Rakennekuvat ja -strategiat 
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Taulukko 2 (jatkoa) 
 

Hollanti Valtakunnalliset 
rakennevisiot 
Rajoitus- ja 
ohjeistusmenettely 
Infrastruktuurin spatiaalinen 
suunitteluyhteistyö 
Sopimuskäytännöt 

MIRT-agendat 
Kaupunkiseutujen strategiat 
Kaupunkiseutujen 
sopimuspohjaiset 
verkostoagendat 
 

Englanti Politiikkojen periaatteet 
Suunnittelun tilanteinen 
ohjaus 
Tarkastus- ja 
vahvistuskäytännöt 
Spatiaalinen  
kasvusuunnittelu 
Lontoon kaupunkiseudun 
seutusuunnittelu 
Sopimuskäytännöt 
kaupunkiseuduilla 

Kaupunkiseudun 
yhteishallinnon ydinstrategia 
Paikallinen kahdenvälinen 
suunnitteluyhteistyö 
Devoluutioseutujen 
suunnitteluoikeus  
Seudulliset 
kasvusuunnitelmat  
London Plan 
Kasvu- ja 
kaupunkisopimukset 
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Edellisessä pääluvussa kuvasin eri maiden spatiaalisen suunnittelun järjes-
telmiä ja toin esille kaupunkiseutujen aseman valtion politiikkojen ja säänte-
lyn sekä paikallisen aloitteellisuuden ”risteyskohdassa”. Tässä pääluvussa 
syvennän tarkasteluani katsomalla kaupunkiseutukäsitteen sisälle, kysyen 
miten se tulisi määritellä. Hahmottelen myös näkemykseni kaupunkiseudun 
hallinnasta. Katson erityisesti institutionalistisia kaupunkiseudun näkökul-
mia, ja otan tarkemman pohdinnan kohteeksi niin kutsutun uuden regiona-
lismin tapoja nähdä valtion ja kaupunkiseutujen muuttuvia keskinäisiä suh-
teita, valta-asetelmia, sekä yhteistyön ja vastakkainasettelujen dynamiikkaa.  

 
 

Tämän luvun tarkasteluissa korostuu ensinnäkin teoreettisen keskusteluni nä-
kökulma, jota voisi luonnehtia termillä ”ylhäältä-alas”. Tässä näkökulmassa 
kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun asema hahmottuu osana valtionta-
soista alueellisen hallinnan järjestelmää. Tällä tarkoitan sekä ”kovaa” että ”peh-
meää” hallinnan organisoitumista. ”Kova” organisoituminen liittyy olennaisesti 
valtakunnalliseen julkisen hallinnon demokratian toteuttamisen muotoihin ja 
rajoihin, spatiaalisen suunnittelun järjestelmään, valtion toimiin kaupunkiseu-
tuja kohtaan tämän järjestelmän puitteissa, sekä valtionhallinnon koordinoi-
mattomuuden ja monimutkaisuuden tuottamiin suunnittelun anomalioihin. 
”Pehmeä” organisoituminen puolestaan käsittelee niitä uusia toiminnan tapoja, 
joilla valtio – ohi virallisen spatiaalisen suunnittelun järjestelmän tai sen sijaan 
– muovaa itsensä ja kaupunkiseutujen välistä suhdetta, suoraan tai epäsuorasti. 
(ks. esim. Neuman ja Hull 2011). 

Toisaalta kaupunkiseutujen yhteistyö kehkeytyy myös niiden itsensä aloit-
teesta tai vahvasti paikallisen motivaation ajamana, mitä voisi luonnehtia vas-
taavasti termillä ”alhaalta-ylös”. Tässä yhteydessä käsittelen vapaaehtoisia ja –
muotoisia yhteistyön muotoja, organisoitumisen periaatteita ja lopulta myös 
yhteistyön kulttuureja14. Koska kaupunkiseudut eivät ole riippumattomia val-
tio- tai paikallisuussuhteistaan, näkökulmat ovat lopulta vahvasti lomittuneita.  

                                                        
14  ”Yhteistyön kulttuurit” –käsitettä ehdotti Hendrik Wagenaar minulle kuultuaan esitykseni tä-

män tutkimukseni yhteistyön konseptuaalisesta ja käytännöllisestä kehystyksestä lokakuussa 
2016 Tampereella. Tässä työssä ajatus on muuntunut”yhteensovittamisen kulttuureiksi”, 
jotka kuvaavat mielestäni osuvasti yhteistyön kulttuurien ajatusta strategisen suunnittelun 
kontekstissa. 
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Tarkoitukseni on havainnollistaa kaupunkiseuduilla tapahtunutta ja tapahtu-
vaa yhteistyömuotojen kehitystä. Pyrin analyyttisesti kuvaamaan, miten kysy-
myksiä yhteistyön poliittisuudesta, hallinnon ja hallinnan yhteenkietoutumi-
sesta, yhteistyöverkostojen luonteista sekä yhteistyön onnistumisista ja epäon-
nistumisista on lähestytty teoreettisesti. Illustroin teoreettisia näkemyksiä käy-
tännön esimerkeillä eri maista. Keskusteluni painottuu erityisesti spatiaalisen 
suunnittelun kontekstiin. Lähestymistapani korostaa kaupunkiseutukehityksen 
kansainvälistä luonnetta, joka näyttäytyy yhtäältä valtion ja kaupunkiseutujen 
asemien muutoksena osana glokaalia hallinnan muotoutumista (vrt. Robertson 
1995), ja toisaalta hallinnan ja suunnittelun ideoiden varsin vapaata ”vaihtoa” 
tai ”matkustamista” eri kansallisten kontekstien välillä ja tästä muotoutuneita 
samankaltaisuuksia eri maiden rakenteissa ja käytännöissä.  

 

Viime vuosikymmeninä on keskusteltu laajasti siitä, mikä on olennaisin tai so-
veltuvin spatiaalinen mittakaava strategiselle suunnittelulle ja julkisten toimin-
tojen koordinoinnille. Kaupunkiseututaso on nähty yhä useammin juuri tällai-
sena institutionalisoituneena mittakaavana (Kanninen ja Ylä-Anttila 2011). 
Mittakaavaa voidaan tarkastella niin sen absoluuttisen, relatiivisen kuin sen re-
lationaalisenkin, suhteita korostavan “roolin” kautta (Howitt 2002). Healey 
(2007: 7-8) näkee kysymyksen tasosta liittyvän hallinnan tarpeisiin muodostet-
tuihin institutionaalisiin paikallisuuksiin (site) tai areenoihin (arena), jotka on 
asetettu jonkinlaiseen hallinnolliseen hierarkiaan. ”Kaupunkiseudun mitta-
kaava” käsittää näin tilallisen elementin (kaupunkiseudun urbaani hahmo), 
hierarkisen komponentin (hallinnon mittakaavataso) ja institutionaalisen suh-
deverkoston (urbaanien verkostojen ulottuvuus).  

Mittakaavat muovaavat maantieteellistä ajattelua ja näin myös (kau-
punki)seudullisuuden määrittelyjä (Paasi 2004). Uudet ”tasojen väliset” mitta-
kaavat (sekä uudet tasot että tasojen välissä) syntyvät sosiaalisten todellisuuk-
sien tarpeista, poliittisten uudelleenmäärittelyjen ja valtapolitiikan kautta (Sa-
let 2008). Institutionalisoituneiden mittakaavojen vaikutus on merkittävä: 
usein mittakaavat määrittävät hallinnon territoriaalisuutta, toimintojen verkos-
toitumisen tasoja (Paasi 2004; Neuman ja Hull 2009) ja näin myös kaupunki-
seudun relationaalista muodostumista. 

Mittakaava voidaan nähdä myös eri tasoilla muodostuvien rajapintojen 
kautta. Nämä rajapinnat toimivat eri verkostojen ja mittakaavatasojen välisinä 
kohtauspintoina, joiden avulla eri mittakaavatasojen toimijat ovat vuorovaiku-
tuksessa toistensa kanssa. Niinpä eri mittakaavat ovat vuorovaikutuksessa tois-
tensa kautta juuri siinä kontekstissa, jossa eri tasot kohtaavat. Näin esim. kan-
sainvälisissä verkostoissa toimiminen rakentaa myös paikallisuutta toimijan 
paikallisten linkkien avulla (ks. Jones 1998; Howitt 2002). 

Asetin tutkimukseni tavoitteeksi lisätä ymmärrystä kaupunkiseutukäsitteen 
määrittelyn monitahoisuudesta (vrt. Healey 2007). Tällainen tavoite itsessään 
ei välttämättä edesauta käytännön suunnittelua, ellei sen avulla voida osoittaa 
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sellaisia vuorovaikutuksen elementtejä, jotka perustelevat yhteistyön verkosto-
jen tai asiakokonaisuuksien mukaanottoa strategiseen suunnitteluun (Harbo 
ym. 2008). Toiminnallinen kaupunkiseutu on monesti nähty välttämättömänä 
yhteistyön alustana (Healey 2009b: 832). Tiettyihin poliittisiin konteksteihin ja 
kehittämiskonsepteihin muovautuvana hallinnan tilana toiminnallisen kau-
punkiseudun käsite voikin muodostaa yhteistyön edistämiselle kiinnittymispis-
teen, joka on samalla kullekin mukana olevalle toimijalle määriteltävissä oman 
toimintansa näkökulmasta ja jolla on tarpeeksi kaikille yhteisiä tunnusmerk-
kejä, jotta se voi toimia yhteensitovana merkityksenannon alustana. Spatiaali-
nen suunnittelu tarvitsee väistämättä jonkinlaisen spatiaalisperustaisen kiin-
nittymiskohdan – vähintäänkin osallisten määrittelyssä jokin yhteenkuulu-
vuutta, yhteisen ongelman “edessä olemista” kuvaava spatiaalinen merkityk-
senanto on koettu välttämättömäksi, erityisesti poliittisen toiminnan organisoi-
tumisen näkökulmasta (Allin ja Walsh 2010; vrt. Healey 2007: 202). Toisaalta 
strategisen suunnittelun olemus ja monet sisällötkin motivoituvat juuri etukä-
teisestä määrittelemättömyydestä seuraavasta jännitteisyydestä, epävarmuu-
desta ja näihin liittyvistä mahdollisuuksista. Samalla on kuitenkin tunnustet-
tava, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja erilaisten ilmiöiden tilastoin-
nissa ollaan edelleen monessa suhteessa hallinnollisten ja tilastollisten rajojen 
vankeja – kunnallinen itsehallinto ja tilastoluokittelujen käytännöt ehdollista-
vat strategisen suunnittelun poliittista ja evidenssipohjaista rajautumista.  

Newman (2009) korostaa, että kaupunkiseudun kaltaisten muutokselle alttii-
den hallinnan järjestelmien ymmärtäminen on ollut ja on erityinen haaste yh-
teiskuntatieteille. Esimerkiksi Hajer (2003a) on pyrkinyt käsittelemään täl-
laista tilannetta institutionaalisen tyhjiön käsitteellä, joka viittaa ”jälkitraditio-
naalisen” verkostoyhteiskunnan tilanteeseen, jossa valtion ote hallinnasta on 
heikentynyt eikä tuloksena syntyneessä tyhjiössä ole selkeitä, yhdessä asetettuja 
paikallisiakaan politiikan teon sääntöjä tai normeja. Hajer pitää tällaista tyh-
jiötä instituutioiden välisen deliberatiivisen politiikan teon ja “uudelleennormi-
tuksen” paikkana, jossa toiminta ja toiminnan säännöt ovat sekä muutokselle 
alttiina että kehittämisen kohteena (Hajer 2003a: 176), ja joka – traditionaali-
sen hallinnon aktiivisen toiminnan puuttuessa – itse asiassa on se mekanismi, 
joka ylipäänsä tuo eri toimijat yhteen (Hajer 2003b: 95). Newman (2009: 188) 
huomauttaakin, että kaupunkiseudun käsitettä käsitellään käytännön tasolla 
juuri tällä tavoin: samanaikaisesti sekä määrittelyn ja kamppailun kohteena että 
ratkaisuna ongelmaan, joka johtuu osin tästä kamppailusta.  

David Harveyn (1973) jaottelu absoluuttiseen, relatiiviseen ja relationaaliseen 
tilaan auttaa yhdellä tavalla ymmärtämään kaupunkiseudun käsitteen spatiaa-
lista ulottuvuutta. Absoluuttisen tilan kautta tarkasteltuna kaupunkiseutu näyt-
täytyy Harveyn (1973: 13) sanoin essentialistisesti ”asiana itsessään,” jolla on 
itsenäinen, esimerkiksi suunnittelussa käsiteltävistä asioista erillinen olemas-
saolon logiikkansa. Spatiaalisuus absoluuttisena tilana saa tukea monista hal-
linnollisista instituutioista, maan- ja kiinteistönomistus keskeisinä suunnitte-
luntutkimuksen kontekstissa. Ajatus tilasta, joka voidaan jakaa erillisiin ja toi-
sensa poissulkeviin yksikköihin, on erityisesti fyysisen kaavoituksen perustana. 
Moderni alueellinen hallinto perustuukin absoluuttisen tilan ideaan maastoon 
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merkittyine rajoineen. Absoluuttisen tilakäsityksen kautta tarkasteltuna kau-
punkiseutu avautuu ennen kaikkea strategisen toiminnan ”pohjakarttana” (ks. 
myös Schulman 1990: 73-74), joka kuvaa kaupunkiseutua strategisuuden tilaan 
rajattuna näyttämönä.  

Vaikka kaupunkiseuduista on varsinaisesti alettu keskustella suunnitteluky-
symysten ”alustana” vasta 1990-luvulta lähtien, voidaan käsitteen alkuperä jäl-
jittää (ainakin) viime vuosisadan alkuvuosikymmeniin (Davoudi 2009). Vuo-
den 1909 Chicagon kaava (ks. McClendon 2008) oli Davoudin mukaan lähesty-
mistavaltaan seudullinen ulottuessaan kaupungin hallinnollisten rajojen yli. 
Kaavaa ei kuitenkaan laadittu eikä toteutettu yhteistyössä sen enempää viereis-
ten kuntien kuin osavaltion tai liittovaltion viranomaistenkaan kanssa, eikä 
kaava ottanut kantaa toiminnallisuuksiin sen paremmin kuin hallinnan kysy-
myksiinkään. Pohjimmiltaan tämä kaupunkiseudun käsite palautuu näin myös 
absoluuttiseen tilakäsitykseen: seudullisuus on visioiden asettamista tietylle 
pohjakartalle. Samalla Davoudi asettaa kaupunkiseudun käsitteen synnyn kon-
tekstiin, jossa kaupunkiseudullisuus näyttäytyy pikemminkin visionäärisyyden 
tuotteena kuin yhteistyön rekisterinä. Davoudi (2009) mainitsee myös Ged-
desin (1915) konurbaatio-käsitteen, jolla Geddes tavoitteli seudullisten resurs-
sien huomiointia nopeasti muuttuvien moniytimisten seutujen suunnittelussa. 
Konurbaatio-käsitteellä viitataankin useimmiten yhtenäiseen kaupunkimai-
seen rakennettuun ympäristöön, eikä toiminnallisen yhteenkuuluvuuden ulot-
tuvuutta käsitellä (Davoudi 2009).  

Erityisesti Yhdysvalloissa oli 1900-luvun vaihteesta lähtien alettu puhua met-
ropolialueista (Davoudi 2009). Alkuun kaikki yli 100 000 asukkaan kaupunki-
seudut luokiteltiin metropolialueiksi, ja väestön määrä ja tiheys ovatkin sittem-
min pysyneet absoluuttisesti rajautuneen metropolialueen määritelmän yti-
messä. Aluetieteiden piirissä metropolialueen käsite nähtiin kuitenkin jo var-
hain toiminnallisena, ja hyvin pitkälti synonyyminä kaupunkiseutu-käsitteelle 
Dickinsonin (1947) ansioista. Davoudi (2017) kuitenkin huomauttaa, että jo 
Gras (1922) näki metropolialueen ennen kaikkea talouden toiminnan kautta, ja 
R.D. McKenzie (1933, sit. Dickinson 1964: 12) määritteli metropolialueen ole-
van “[...] ensisijaisesti toiminnallinen yksikkö. Maantieteellisesti se ulottuu 
sinne, missä [keskus]kaupungilla on dominoiva vaikutus. Olennaisesti kysee-
essä on paikallisen yhteisöllisen elämän moottoroituun liikkumiseen perustuva 
laajempi rakenne. [...] Kaupunkia tai metropolialuetta ei tule käsitellä selkeästi 
rajattuna maantieteellisenä alueena, jolla on tarkat rajat. Se on pikemminkin 
keskusten kuvio (constellation) tai klusteri pääkeskuksen ympärillä. Keskuksen 
vaikutus [...] ulottuu paljon laajemmalle epämääräisesti (vaguely) määritty-
neelle ‘markkina-alueelle’, jolla huolimatta vähäisestä kontaktistaan kaupun-
kielämään ja paikallisiin instituutioihin on laajalti vaikutusta keskusalueeseen 
[...]”. 

Dickinson (1947) esitteli “kaupunkiseudun” käsitteen hyvin pitkälti samanta-
paisesti kuin McKenzie. Dickinson korosti, että kaupungin neljän päätoiminnon 
(asuminen, työ, vapaa-aika ja liikenne) analysointi edellyttää sen huomioimista, 
että kaupunki on osa talouden, sosiaalisen elämän, kulttuurin ja politiikan ‘yk-
sikköä’ johon sen kehitys perustuu. Dickinson väitti, että kaupunkiseudun ym-
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märtäminen on nimenomaan seudullisten komponenttien sekä niiden moninai-
suuden ja vaikutusalueiden tunnistamista. Dickinson myös näki, että vaikka 
monilla seudullisilla toiminnallisuuksilla ei ole mitään tekemistä keskenään ja 
vaikka niiden maantieteellisiä ulottuvuuksiakin on vaikea määritellä, niitä yh-
distää riippuvuus kaupungista. Näiden toiminnallisten assosiaatioiden muo-
dostamaa aluetta Dickinson (1964: 227) nimitti kaupunkiseuduksi (city-re-
gion). Dickinson edelleen korosti, ettei kaupunkiseutua voi spesifioida muuten 
kuin tilanteisesti, kulloinkin käsiteltävien assosiaatioiden vaikutusalueiden 
kautta. Hän kuitenkin teki käytännöllisen myönnytyksen kertoessaan, että “to-
dennäköisesti, ja erityisesti jos alueellisen [riippuvuuden] muutoksen gradien-
tit ovat jyrkkiä, on mahdollista, näiden assosiaatioiden pohjalta, määritellä alue 
jota voidaan pitää kaupunkiseutuna.” (Dickinson 1964: 228).  

Nämä assosiatiiviset suhteet viittaavat kaupunkiseudun tilan relatiivisuuteen, 
suhdeperusteisuuteen. Relatiivinen tila kuvastaa tarkastelun kohteena olevien 
ilmiöiden tai olioiden (Schulman 1990: 74) (funktionaalisia) suhteita toisiinsa. 
Nämä suhteet määrittyvät kulloisenkin tiedonintressin kautta: näin tilaa ei ole 
mielekästä määritellä erillisenä substanssina, vaan se saa muotonsa ja tulee to-
deksi vasta, kun siihen kohdistetaan erityisiä intressejä. Tässä lähestymista-
vassa strateginen kaupunkiseutu näyttäytyy erillisten strategisiksi tunnistettu-
jen intressien toiminnallisina alueina, ja eri toimintojen keskinäisten suhteiden 
virittämänä alueellisuutena.  

Davoudi (2017) kuitenkin kritisoi kaupunkiseutu-käsitteen relatiivista 
(nyky)tulkintaa, jonka hän näkee korostavan (uusliberaalin) talouden logiikkaa 
(vrt. Jessop 2002). Kaupunkiseudun määrittely on Davoudin mielestä ollut en-
nen kaikkea työmarkkina-alueen rajaamista. Näin kaupunkiseutu-käsitteen 
funktionaalisuudestakin on erotettu vain kapea kaistale, jolla näennäisestä so-
vinnaisuudestaan huolimatta on kuitenkin myös transformatiivista kapasiteet-
tia: kaupunkiseudun erityinen määrittäminen työmarkkina-alueen kautta tuot-
taa kaupunkiseudun yleisen rajauksen (Davoudi 2009).  

Pugalis ja Townsend (2014) kiinnittävät myös huomionsa juuri tähän toimin-
nallisen seudun käsitteeseen, josta aluetieteessä, maantieteessä ja suunnittelus-
sakin on keskusteltu jo vuosikymmeniä. Toiminnallista seutua pidetään jonkin 
toiminnon suhteen yhteenkuuluvana alueena (Abler ym. 1972). Se voidaan ra-
jata monilla eri metodeilla ja eri tekijöiden suhteen, mutta Pugalis ja Townsend 
esittävät neljä peruslogiikkaa, jotka ovat mukana toiminnallisen seudun käsit-
teessä: Toiminnallinen seutu 1) on spatiaalinen kehys eri spatiaalisten yksikkö-
jen välisten keskinäisriippuvuuksien ymmärrykselle, 2) pitää sisällään useim-
pien (sen puitteissa syntyneiden tai siihen kohdistettujen) politiikkojen vaiku-
tukset ja vahvistaa näin eri politiikkasektorien (domains) välistä integraatiota, 
3) mahdollistaa ja edistää yhteisen ja uskottavan tietoperustan luomista, ja 4) 
mahdollistaa politiikkojen toteuttamisen kustannusten ja hyötyjen arvioinnin, 
myös suhteessa hallinnollisten rajojen ylittämisiin (underboundedness, spillo-
vers). Periaatteessa toiminnallisuuksiin perustuvan seudun pitäisi siis olla te-
hokkaampi ja vaikuttavampi kuin hallinnollisen seudun, summaavat Pugalis ja 
Townsend (2014: 56). Tässä Pugalis ja Townsend ovat kuitenkin varovaisia, ja 
kiinnittävät huomionsa siihen, kuinka rajojen määrittäminen itsessään myös 
luo toiminnallisuuksia. Myös toiminnallisuuden tulkintoihin liittyvä rajaus 



 84 

saattaa aiheuttaa kriittisiäkin ulosrajauksia – keskittyminen yhteen tai joka ta-
pauksessa rajalliseen joukkoon toiminnallisuuksia jättää huomiotta monia 
muita, usein arjen päätösten kannalta keskeisiä ulottuvuuksia ja tekijöitä.  

Useimmissa toiminnallisen kaupunkiseudun käsitettä käytännössä lähesty-
neissä tutkimuksissa (esim. Farinós ym. 2006) toiminnallista kaupunkiseutua 
kuvaamaan käytetään käsitteitä “functional urban area” (FUA) tai “functional 
urban region” (FUR). Molempia käytetään osoittamaan taloudellisesti yhteen 
kuuluvaa ja hallinnollisesti rajautuvaa kaupunkialuetta. FUR on näistä jossain 
määrin laadullisemmin käytetty: esimerkiksi kysymyksiä talouden toiminnan 
spatiaalisuudesta ja intensiteetistä, sosiaalisesta ympäristöstä ja vuorovaiku-
tuksen potentiaaleista on käsitelty tämän käsitteen puitteissa (Ciccone ja Hall 
1996). FUA on vastaavasti enemmän systeemiorientoitunut käsite, se kuvaa 
“maantieteellisesti rajattua yhden tai useamman kaupunkikeskuksen sisältävää 
aluetta, joka rajautuu tyypillisesti päivittäisen työmatkaliikkumisen kautta” 
(Harbo ym. 2008; Davoudi 2009).  

OECD:n (2002) selvitys toiminnallisen kaupunkiseudun määrittelystä jäsen-
valtioissaan osoitti, että yhtäältä toiminnallisen kaupunkiseudun määritelmäl-
listä yksikköä hyödynnetään kansallisissa konteksteissa varsin eri tavoin: ylei-
sesti kansallistalouksia rakenteistavana mekanismina, erityisesti työvoimapoli-
tiikan ja liikennepolitiikan implementoinnin välineenä, virallisesti EU-tukikel-
poisuuden määrittelyssä, epävirallisesti aluepoliittisessa keskustelussa, tai ei 
mitenkään. Toisaalta, vaikka käytöt ovat erilaiset ja eroja yksittäisten muuttu-
jien suhteen on löydettävissä, varsinkin eri Pohjoismaiden määritelmät ovat ra-
tionaliteetiltaan varsin samankaltaiset (OECD 2012). OECD määritteli toimin-
nallisen kaupunkiseudun olevan “territoriaalinen yksikkö, joka on sosiaalisten 
ja taloudellisten suhteiden organisoitumisen tulosta tavalla, joka ei heijasta 
maantieteellisiä erityispiirteitä tai historiallisia tapahtumia. Täten se on territo-
rion osa-alue. Työmarkkinat ovat tyypillisin käsite toiminnallisen kaupunkiseu-
dun määrittelyssä” (OECD 2002: 11). Antikainen ja Vartiainen (2002) huo-
mauttavat, että toiminnallisen kaupunkiseudun käsite on hyödyllinen myös si-
käli, että sen avulla on mahdollista tunnistaa kaupunkiseudun sisäisten ja ul-
koisten kehittämisdynamiikkojen toiminta – käsittääkseni siis pitkälti dickin-
sonilaisessa kontekstissa. Eurooppalaisessa tutkijayhteistyössä saavutettu nä-
kemys (ESPON 2004) puolestaan korosti, että toiminnallisen kaupunkiseudun 
käsitteen avulla on mahdollista ylittää hallinnollisesti perusteltuja urbaanien 
alueiden rajauksia, mistä johtuen käsite mahdollistaa koherentimman strategi-
sen suunnittelun kuin jos ao. rajauksia noudatettaisiin. Muissa toiminnallisen 
kaupunkiseudun määritelmissä esim. päivittäiset toiminnot ja talouden toimin-
nan vertailtavuus (OECD 2012), sekä urbaanin keskuksen ja ympäröivän pe-
riurbaanin suhteet (Denters ja Rodenhuis 2005) ovat keskeisiä.  

Davoudi (2009: 242) huomauttaakin, että vuorovaikutukseen perustuva kau-
punkiseutukäsityksen operationalisointi palauttaa kaupunkiseudun käsitteen 
jälleen absoluuttiseen tilaan: relatiivinen hallintakin on useimmiten sidoksissa 
perinteisiin ja paikallisiin institutionaalisiin viitekehyksiin, kuten kuntarajat tai 
äänestysalueet. Niinpä Davoudi näkee, että paikallisille toimijoille kaupunki-
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seutu näyttäytyykin käytännössä lähes vastakkaisen tyyppisenä tilallisena kon-
struktiona kuin teoreettisen keskustelun ja käsitteellistämisen perusteella on 
tulkittavissa.  

Yksi keskeisistä argumenteista käytännön keskustelussa on ollut näkemys 
siitä, että hallinnollisten rajojen tulisi olla sopusoinnussa talouden toiminnal-
listen alueiden kanssa (esim. VM 2015, Hytönen 2016). Hallinnollisten rajojen 
muuttaminen on kuitenkin ollut vaivalloista ja hidasta, ja oikeastaan koko toi-
sen maailmansodan jälkeisen ajan hallinnon ja talouden kehityskulut ovat tässä 
mielessä aikaansaaneet paikallisesti omaleimaisia yhteensopimattomuuksia. 
Yhtäältä kaupunkiseutujen muutos on ollut monen suuntaista, sillä globaalin 
talouden muutokset ovat heijastuneet paikallistalouksiin ja paikalliset olosuh-
teet ovet muovanneet globaaleja kehityskulkuja omien resurssiensa puitteissa. 
Toisaalta paikallistason hallinnon muutokset ovat olleet verrattain hitaita, joh-
tuen mm. vahvasta valtion systeemisestä kontrollista, paikallishallinnon ja -yh-
teisön oman edun ajamisesta seudullisten näkökulmien sijasta, poliittisten voi-
masuhteiden spatiaalisesta jakautumisesta, ja toiminnallisten alueiden puit-
teissa tapahtuvan yhteistyön alisteisuudesta kunnalliselle päätöksenteolle. 
Tämä on johtanut mm. ”yli”- ja ”alirajautuneisiin” (Davoudi 2009: 133) keskus-
kaupunkien hallinnollisiin rajoihin, jolloin joko kaupungin alueeseen kuuluu 
maaseutua tai rakennettu kaupunkiympäristö ulottuu kaupungin rajojen ulko-
puolelle. 

Monitahoisessa toiminnallisen kaupunkiseudun määritelmässä keskeinen 
lähtökohta olisi näin pikemminkin seudullisten, yliseudullisten ja globaalienkin 
toiminnallisuuksien paikallisten vaikutusten tunnistaminen (Harbo ym. 2008) 
kuin rajaus sinänsä. Tässä mielessä kuva toiminnallisesta kaupunkiseudusta 
onkin absoluuttista kaupunkiseutukäsitystä vähemmän kaupunkiseudun yhte-
näisyyttä ja käsitettä tilastollisena kategoriana tai hallinnon rajauksena koros-
tava. Useimmat kaupunkiseudun toiminnallisuudet ovat jossain määrin pääl-
lekkäisiä, osa asettuu hierarkkiseen järjestykseen, ja useat kohdistuvat suurin 
piirtein samaan maantieteelliseen alueeseen (ks. esim. Jones 2016). Monienkin 
toiminnallisuuksien ei-hallinnollisesti rajautuvan tunnistamisen asettama kuva 
yhteisestä toiminnallisesta kokonaisuudesta, kaupunkiseudusta, on kuitenkin 
aina sovinnainen, ja sen rajaus on väistämättä jollakin tavoin valintaan tai so-
pimukseen perustuva. Tällainen kuva kaupunkiseudusta on jonkinasteinen ap-
proksimaatio ja yleistys kaupunkiseudun arjen moninaisuudesta. Tällaisena 
kaupunkiseudun käsite vastaa - kuten Davoudi (2017) mainiosti todentaa - huo-
nosti ajatusta kaupunkiseudun todellisesta toiminnallisuudesta. Jones (2016) 
kuitenkin näkee, että spatiaalisessa suunnittelussa pidetään kaupunkiseutujen 
toiminnallisia (talous)alueita yhä tärkeämpinä päätöksenteon puitteina.  

Kings ym. (2006) pohtivat kaupunkiseudun käsitettä erityisesti englantilai-
sessa valtionhallinnon kontekstissa. Heidän näkemyksensä mukaan kaupunki-
seudun (city region/city-region) käyttö terminä lähinnä tunnustaa sen, että toi-
minnalliset kaupunkiseudut ovat alueita, jotka vaativat politiikkatoimien eri-
tyistä fokusta ja jotka saattavat alueina olla talouskasvun edistäjiä. Valtion nä-
kökulmasta tämän ei kuitenkaan oltu nähty vaativan erityistä rahoitusta tai eri-
tyisesti kaupunkialueisiin kohdistettuja politiikkoja. Kings ym. näkivätkin, että 
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konseptilla ei oltu saavutettu kuin korkeintaan yrityksiä paremman yhteistoi-
minnan kannustamiseksi seututason (region) alapuolella, mikä puolestaan oli 
johtanut myös epäselvyyteen eri tasoilla toimivien instituutioiden ja yksittäisten 
ihmisten rooleista ja toimenkuvista, sekä aiheuttanut kitkaa seutujen ja kau-
punkiseutujen toimijoiden välille.  

Tutkittuani 18 pohjoismaisen kaupunkiseudun muotoutumista yhteistyön nä-
kökulmasta (Harbo ym. 2008) väitin, että tällainen toiminnallisuuksia suppe-
asti käsittelevä lähestymistapa hävittää toiminnallisuuden todellisen, moniulot-
teisen ja monenvälisen luonteen, ja samalla jättää huomiotta kaupunkiseudun 
yhteistyön kaupunkiseutua itseään konstituoivan luonteen. Näkemykseni koh-
dentui suomalaisten kaupunkiseutujen arjen toimintapiirejä käsitelleessä tutki-
muksessamme (Kanninen ym. 2010), jossa havaitsimme kaupunkilaisten arjen 
olevan monin tavoin kaupunkiseudun toiminnallisuuksien ehdollistama, ja ar-
jen toimintapiirien kartoituksen mahdollistavan kaupunkiseudun ”rajaamisen” 
tietyn toiminnallisen logiikan perusteella. Samalla nuo toimintapiirit kuitenkin 
heijastivat vain yleistettyä näkemystä arjen toiminnoista ja olivat sellaisenaan 
lähtökohtaisesti kiinnittyneet kaupunkiseudun tasolla julkisesti ”fiksattuihin” 
toiminnallisuuksiin. Tarkastelumme paljasti, että arjen käytännöt eivät kaikilta 
osin sovi näihin ulkoa asetettuihin puitteisiin. 

Westholm (2003) huomauttaakin, että juuri kaupunkiseudun yhteistyön pe-
rustuminen arjen toimintasuhteisiin ja niistä käytävään “neuvotteluun” saattaa 
mahdollistaa sen (toiminnallista) kaupunkiseutua luovan luonteen. Westholm 
(2001) kutsuu tällaisia yhteistyömuotojen virittämiä joustavia spatiaalisuuksia, 
jotka perustuvat heikkoon institutionalisoitumiseen, “ohuiksi seuduiksi” (thin 
region). Ohuet seudut ovat Westholmille virtojen territoriaalisuuden (territorial 
flux) ilmentymiä. Ohut seutu näyttäytyy kerroksina, jotka aktivoituvat tietyn 
ongelman ratkaisemista varten. Tämä näkemys korostaa sekä seudullisen hal-
linnan roolia eri kerrosten keskinäisten riippuvuuksien ja suhteiden hallinnassa 
(esim. Stoker 1998) että kerrosten skaalautuvuutta (esim. Salet 2006). West-
holm (2003) näkee, että juuri “ohuuden dynamiikka” saattaa tehdä kaupunki-
seudusta muuntautumiskykyisen. Tässä tulkinnassa toiminnallinen kaupunki-
seutu näyttäytyisi erilaisten yhteistyöverkostojen kerroksina, ja nämä kerrokset 
saattavat olla spatiaalisesti paitsi varsin erikokoisia ja -muotoisia, myös epäjat-
kuvia ja eri kaupunkiseutuja yhdistäviä. Näin muotoutuva kaupunkiseudun kä-
site ei olisi päällekkäisyyksiä poissulkeva eikä tiettyyn mittakaavaankaan tai tie-
tylle (hallinnolliselle) tasolle asettuva.  

Westholmin käsitys kaupunkiseudun luonteesta viittaa tulkintani mukaan 
kaupunkiseudun näkemiseen relationaalisena, toimijoiden ja toimijuuksien 
välisistä suhteista muotonsa ammentavana. Relationaalinen tilakäsitys koros-
taa tilan intentionaalista ulottuvuutta, inhimillisten tavoitteiden merkitys-
täyteistä spatiaalisuutta, jota on mielekästä tarkastella ”käsillä olevana” toimin-
tahorisonttina, joka tulee todelliseksi vasta kun sille tehdään jotain (vrt. Schul-
man 1990: 77). Kaupunkiseutu relationaalisen tilan käsitteenä avautuu strate-
gisen toiminnan synnyttämänä spatiaalisuutena.  

Aluemaantieteellisessä keskustelussa relationaalinen tarkastelu on noussut 
vahvasti esiin vasta 1990-luvulla (esim. Gregory 1994; Thrift 1996; Allen 1999) 
ja vastaavasti suunnitteluntutkimuksessa vasta 2000-luvun myötä. Healey 
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(2004b) kontrastoi essentialistisia ja relationaalisia käsityksiä ja näkee, että re-
lationaaliset konseptit paitsi tavoittavat toimijoiden kaupunkiseutujen materi-
aalisen ja spatiaalisen kokemuksen, myös tarjoavat aiempaa relavantimman ta-
van ymmärtää paikallisia mahdollisuuksia ulkoisten kaupunkiseutua muokkaa-
vien voimien ”moderointiin ja käsittelyyn.  

Healeylle (2004b, 2007) relationaalinen kaupunkiseutu tarkoittaa erilaisten 
kaupunkitilaa leikkaavien suhdeverkostojen – joilla jokaisella on oma mittakaa-
vansa, toimintaa ohjaavat voimansa, organisoitumisen muotonsa, nodaalisuu-
tensa ja spatiaaliset ilmenemismuotonsa – keskeisyyttä, joka muodostaa Mas-
seyn (2005: 61) mukaan ”dynaamisen samanaikaisen moninaisuuden”. Massey 
(2008) väittää relationaalisen tilan paikkojen luonteen – avoimuuden tai sul-
jettuuden - määrittelevän niiden mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tulevaisuuk-
sia. Samassa mielessä relationaalinen kaupunkiseutu voi spatiaalisuudessaan 
olla avoin (perustua mahdollisuuksien horisonttien laajentamiseen, strategi-
seen uusintamiseen) tai suljettu (perustua mahdollisuuksien horisonttien spe-
sifiointiin, strategiseen tuottamiseen). Massey (2005: 101) muistuttaa, että 
koska relationaalinen tila konstruoituu suhdeverkostojensa kautta, sen spatiaa-
linen muoto on alisteinen näiden suhdeverkostojen sisällöille.  

Pugalis ja Townsend (2014) näkevätkin spatiaalisten koalitioiden muodostu-
misen, aktivoinnin ja toiminnan (enactment) olevan tärkeitä kaupunkiseudun 
relationaalisen määrittymisen tekijöitä. Bassett (1986: 163) puolestaan määrit-
telee ’spatiaalisen koalition’ allianssiksi, jonka kannatus ylittää yhteiskunnalli-
sia jakoja ja joka pyrkii edistämään kyseisen alueen intressejä. Pugalis ja Town-
send (2014: 55) tekevät työni kannalta olennaisen jaottelun näiden ”spatiaalis-
ten koalitioiden” ja ’territoriaalisten allianssien’ välillä. He näkevät territoriaa-
listen allianssien olevan territoriaalisesti yhtenäisten yksiköiden tuottamia sel-
keästi (hallinnollisesti) rajattuja toimijoita, joiden toiminta perustuu territori-
aaliseen assosiaatioon ja siinä mielessä absoluuttiseen tilakäsitykseen. Spatiaa-
liset koalitiot sen sijaan ovat ensisijaisesti relationaaliseen tilakäsitykseen ja 
vasta toissijaisesti (kontingentisti) territoriaaliseen spatiaaliseen näkemykseen 
kiinnittyneitä toimijaryhmiä, jotka määritelmällisesti voivat tavoittaa spatiaali-
sesti epäjatkuvia suhteita, ja näin sekä ylittää että käyttää hyväksi huokoisia ja 
pehmeitä rajoja. Näin spatiaaliset koalitiot keskittyvät yhteisten intressien ym-
pärille riippumatta osallistujien territoriaalisesta asemasta. Samalla territoriaa-
lisuus on kuitenkin monella tavoin vaikuttavana tekijänä myös spatiaalisten 
koalitioiden muotoutumisessa (vrt. Pugalis ja Townsend 2014: 55; Massey 
2005: 101). Pugalis ja Townsend (2014, 2013) kysyvätkin, onko näissä päällek-
käisissä alueellisuuksissa – jotka nimenomaisesti tarkoittavat jotain muuta 
kuin hallinnon politiikkoihin sidotut erilaiset aluejaot – juuri sellaista jousta-
vuutta, joka mahdollistaa kaupunkiseudun strategisen muutoksen politiikkojen 
muuttuessa ilman, että jakoja täytyisi olennaisesti uudistaa. Tämä on tietenkin 
mitä aiheellisin kysymys Iso-Britanniassa, jossa viimeisten 20 vuoden aikana 
on tehty ainakin kuusi merkittävää kansallisen tason muutosta ns. väliportaan 
hallinnon tasolla. Näistä jokainen on luonut omia spatiaalisia käytäntöjään ja 
instituutioitaan. Samalla voidaan kysyä tarkoittaako päällekkäisten alueelli-
suuksien hyväksyminen samalla urbaanin kompleksisuuden poliittista hyväk-
syntää. Massey vastaisi ”kyllä”, tietyillä ehdoilla: hän lisäisi tähän päällekkäiset 
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ajallisuudet, ja toteaisi näin syntyneen moninaisuuden olevan edellytys relatio-
naalisen tilan relationaaliselle politiikalle (Massey 2005: 59-61).  
Myös Davoudille (2008, 2009) kaupunkiseudun käsitteen kontribuutio spati-
aaliselle ajattelulle ja –suunnittelulle on näkökulman irrottaminen niin kau-
pungin fyysisestä muodosta ja rakenteesta kuin yksittäisistä toiminnallisuuk-
sista. Kaupunkiseudun näkeminen virtojen tiloina ja verkostoina, sekä epäsel-
vyyden ja pehmeiden tilojen korostaminen viittaavat kaupunkiseudun relatio-
naaliseen tulkintaan, jossa fokus on erilaisten sosioekonomisten verkkojen ja 
suhteiden läpäisevyydessä (Healey 2007: 186; Lüthi ym. 2013: 277-278) (tau-
lukko 3). Kaupungiseudun käsite viittaa myös Davoudin (2009: 125) mielestä 
sosiaalisten verkostojen ja urbaanien toiminnallisuuksien relationaaliseen dy-
namiikkaan, joka usein ylittää millä tahansa tavoin fyysisesti rajatun kaupunki-
tilan ymmärryksen. Niinpä Davoudi näkeekin, että kaupunkiseudun käsitteen 
kautta on mahdollista valjastaa relationaalisen paikan ja tilan ymmärrys sekä 
politiikan että suunnittelun käytäntöjen avuksi.  
 
 
Taulukko 3. Tilakäsitysten ominaisuuksia. Healeyn (2004b) pohjalta kehitelty ja laajennettu. 

 

 
 
 

Langin (2010: 147) tavoin ja edelliseen lukuun viitaten näen, että kaupunkiseu-
dun hallintaa yleisenä käsitteenä on mahdotonta ymmärtää viittaamalla yksit-
täisiin tai yksinkertaisiin mekanismeihin (ks. myös Klijn ja Koppenjan 2012). 
Siksi tarkastelussani korostuukin hallinnan monimuotoisuus ja erilaisten kehi-
tyskulkujen moninainen kytkeytyneisyys sekä hierarkkisiin että yhteistoimin-
nallisiin rakenteisiin (ks. Hofstad 2013). 
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Kuten jo johdannossa toin esille, näen Nellesin (2013) lailla kaupunkiseutujen 
nousun politiikan teon ja strategisen suunnittelun tasoksi seurauksena globali-
saation, valtion reformien ja uudelleenskaalausten yhteisvaikutuksesta. Kau-
punkiseudut toimivat tässä tilanteessa sekä globaalin kapitalismin uudelleen 
muotoutumisen että sosioekonomisen pääoman kerääntymisen noodeina (Jes-
sop 1998, 2000; ks. Brenner 2004). Näiden kehityskulkujen kohtaaminen kau-
punkiseuduilla on johtanut sekä politiikkakoordinaation korostamiseen että 
asettanut kaupunkiseutujen toimijat tilanteeseen, jossa paikallisia hallinnan 
muotoja on sovitettava valtion tekemiin politiikkapäätöksiin (Nelles 2013: 
1350). 

Hollannissa tällaista politiikkakoordinaatiota osoittavat monet valtion ja yli-
paikallisen tason strategiat, jotka luovat yhteistyörakenteita strategiseen suun-
nitteluun kaupunkiseututasolla. Valtion kannalta keskeisimpiä on Randstad-
konseptin ympärille syntynyt yhteistyömuoto. Randstad-konsepti tuli laajalti 
hyväksytyksi 1990-luvulla, ja vuonna 2002 yhteistyö formalisoitiin neljän pro-
vinssin, niiden suurimpien kaupunkien ja kaupunkiseutujen kuntien välillä ni-
mellä Regio Randstad (Salet 2006). Tehdyt selvitykset (Teisman ym. 2005; 
OECD 2007) kuitenkin osoittivat, että Randstadin kilpailukyky ei ollut riippu-
vainen hallintomuodosta. Vuonna 2008 Regio Randstad lopetettiin kaupunkien 
yhteistyökiinnostuksen laimennuttua (Spaans ym. 2012), lähinnä yhteisym-
märryksen puutteen ja rahoitusinstrumenttien riittävyyden vuoksi. Provinssit 
ovat kuitenkin jatkaneet yhteistyötään epämuodollisesti. Valtio on laatinut 
Randstadin alueen rakennevision (Struktuurvisie Randstad 2040) ja Randstad 
Urgency -ohjelman, joilla on pyritty puuttumaan niin strategisiin kuin käytän-
nöllisiinkin ongelmiin alueen kehittämisessä. Valtio on sisällyttänyt omiin laki-
sääteisiin rakennevisioihinsa myös näkemyksen Randstadin osista eli “siivistä” 
(Eteläsiipi, Pohjoissiipi). Tämä rakenne muodostaakin yhden rajaavan tekijän 
provinssien ja kuntien rakenteelliselle suunnittelulle, sillä provinssien ja kun-
tien odotetaan huomioivan valtiotason ratkaisut omissa lakisääteisissä raken-
nevisioissaan.  

Valtion toimesta on laadittu myös esimerkiksi Amsterdamin kaupunkiseudun 
koillisen alueen rakennevisio RRAAM (Rijksstructuurvisie Amsterdam-Al-
mere-Markermeer). Näin valtio on sitonut itsensä rakennevision toteuttami-
seen, ja toteuttamisesta on laadittu puitesopimus alueen kuntien kanssa. Valtio 
myös vaati seudun toimijoita laatimaan epävirallisen Pohjoissiiven Utrechtin 
alueen spatiaalisen vision. Kehittämisvisioksi kutsuttu dokumentti toimii – 
huolimatta siitä, että sillä ei ole lakiin perustuvaa asemaa rakennevisiona – 
Randstadin rakennevision konkretisoijana Utrechtin alueella sekä Utrechtin 
alueen muiden rakennevisioiden lähtökohtana. Samalla sen on tarkoitus toimia 
kokoavana dokumenttina alueen monivuotisen infrastruktuurin, alueidenkäy-
tön ja liikenteen ohjelman (MIRT) visiota varten. Näin se käytännössä luo yh-
teyden suunnitteluhierarkian ja vapaamuotoisten hallintarakenteiden välille. 

Vuosien 1995-2015 lakisääteinen kaupunkiseutuyhteistyön (Plusregio, ks. 
myöhemmin tässä alaluvussa) loputtua hollantilaiset kaupunkiseudut ovat etsi-
neet uudestaan paikkaansa suhteessa valtion politiikkoihin. Esimerkiksi Ut-
rechtin kaupunkiseudun aiempi Stadsregio Utrecht-yhteistyö jatkuu kymme-
nen kunnan kesken Utrecht10 –nimellä. Yhteistyöorganisaatio jatkaa pitkälti 
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samalla tavalla kuin aiempi yhteistyöalue, ainoastaan liikenneasiat on viralli-
sesti siirretty provinssille. Utrecht10 on julkaissut oman strategisen spatiaalisen 
agendansa, joka on käytännössä hyvin samansuuntainen kuin alueen MIRT-in-
vestointiohjelman visio, mutta sisällöiltään enemmän kokonaiskehitystä ja alu-
eellisia näkökulmia hahmotteleva kuin yksittäisiä hankkeita ja aloitteita käsit-
televä MIRT-agenda. 

Vastaavasti Amsterdamin alueen yhteistyöorganisaationa toimii kaksi tahoa: 
Stadsregio Amsterdam (SA), joka on ollut Plusregio-alueen organisaatio, ja 
Randstad Urgent-ohjelman (joka kokosi kaupunkiseutujen eri toimintapolitiik-
koja Randstadin pohjoisen alueen puitteissa) myötä 2007 perustettu laaja kau-
punkiseudun epämuodollinen yhteistyöelin Metropoolregio Amsterdam 
(AMA), jossa Stadsregio Amsterdam on osana. Stadsregio Amsterdam julkaisi 
oman seudullisen agendansa vuonna 2010. Plusregioiden lopettamisen jälkeen 
SA toimii epävirallisena yhteistyöelimenä, kun taas AMA:lle on annettu liiken-
nekysymysten koordinointivastuu. AMA toimii suurten, ylikunnallisten ja yli-
seudullisten strategisten hankkeiden hallinnoijana kaupunkiseudulla. Tällaisia 
ovat esim. Schiphol-Almere nopea raideyhteys, Zuidasin alueen kehittäminen 
kansalliseksi elinkeinoelämän keskukseksi, RRAAM Amsterdamin seudun koil-
lispuolisen kehityskäytävän toteuttamiseksi, ja Pohjanmeren kanavan seudun 
kaupunkirakenteiden tiivistämishanke NZKG. Nämä kaikki koskettavat erilai-
sia maantieteellisiä alueita ja vaativat näin erilaisia konkreettisia paikallisia yh-
teistyön muotoja. 

Edellä mainitut esimerkit kuvaavat, että kaupunkiseutu – muodollisena tai 
epämuodollisena hallinnan tasona – on moninaisessa suhteessa eri tasoisten 
politiikkojen asettumiseen kaupunkiseudun territoriaalisille alueille, jotka ne-
kin määrittyvät tämän politiikkojen yhteensovittamisen myötä. Samalla koros-
tuu kaupunkiseudun toimijuuden kompleksinen luonne. Nelles (2012) esittää-
kin, että kaupunkiseudun määrittely ja näkeminen yksittäisenä toimijana on 
ongelmallista, ellei samalla määritellä sitä politiikka- ja institutionaalista kon-
tekstia, jossa tämä määrittely tapahtuu. Nellesin (2009, 2010, 2012) näkemys 
on, ettei kaupunkiseuduilta yleensä löydy sellaista toimijaverkostoa, joka “edus-
taisi” kaupunkiseutua eri politiikkakonteksteissa.  

Niinpä kaupunkiseudun toimintakonteksti on väistämättä monitasohallin-
nan sävyttämä (vrt. Bache 2008; Bache ja Flinders 2004; ks. myös DiGaetano 
ja Klemanski 1999). Monitasohallinnan Alcantara ym. (2016: 39) määrittelevät 
monitasoisen politiikan teon sisällä tapahtuvaksi episodiseksi toimijoiden 
”muodostelmaksi”, jolla on julkis-yksityinen rakenne, jonka toimijat sijoittuvat 
useampaan kuin yhteen poliittiseen tai territoriaaliseen mittakaavaan, ja joka 
on päätöksentekorakenteeltaan yhteiskehittelyn omainen. Healey (2003) nä-
kee, että tällainen uudelleen skaalautumisen tilanne mahdollistaa edistyksellis-
ten instituutioiden rakentamisen. Näin Healey korostaa tällaisen organisaatio-
rajoja väistämättä ylittävän yhteistyön voivan luoda uusia sosiaalisia prosesseja, 
joiden avulla kaupunkiseudun ongelmia voidaan käsitellä. 

Yli organisaatiorajojen tapahtuva päätöksenteko on keskeisesti riippuvainen 
toimijoiden välisten suhteiden luonteesta. Koska kaupunkiseudun yhteiset on-
gelmanasettelut ovat usein erittäin monimutkaisia yhteistoiminnan kysymyk-
sinä, kellään toimijoista ei ole valtaa päättää monitasohallinnassa käsiteltävistä 
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asioista (millään tavalla tai tasolla) yksinään tai edes pienissä alliansseissa. 
Näin monitasohallinta madaltaa toimijoiden välisten suhteiden hierarkkisuutta 
– keskinäisriippuvuuden tunnustaminen mahdollistaa myös yhteisten päämää-
rien ja niihin pääsemisen keinojen löytämisen. Bache ja Flinders (2004) kuvaa-
vat tätä optimaalisen kollektiivisen ratkaisun löytämisen prosessiksi. 

Tulkitsen, että hollantilainen kaupunkiseutujen hallinnan kehitys on mainio 
esimerkki sekä Newmanin esittämästä kaupunkiseudun käsitteen kaksijakoi-
suudesta että monitasoisen politiikan teon ilmenemisestä kaupunkiseudun kä-
sitteen ja käytäntöjen ympärillä. Buitelaar ym. (2007) mainitsevat Hollannissa 
jo pitkään etsityn sopivaa hallinnon tai verkostomaisen hallinnan muotoa, joka 
vastaisi kuntatason ja provinssitason välisen aukon täyttämisestä. He jakavat 
tämän pyrkimyksen kahteen eri hallinnon kehittelyn tyyppiin: yhtäältä on hah-
moteltu erilaisia uusia hallinnon tai hallinnan tasoja, ja toisaalta on adaptoitu 
olemassa olevaa provinssin tasoa vastaamaan paremmin kaupunkiseudun skaa-
laa.  

Esimerkkinä tästä on se, että vuonna 1995 kaupunkiseutujen sisäinen yhteis-
työ formalisoitiin niin sanottujen WGR+ -alueiden muodossa, ja vuoden 2007 
WGR+ -laki teki kahdeksasta metropolialueesta lakisääteisiä ja pakollisia yh-
distyksiä. WGR+ -alueet (jotka tunnetaan paremmin nimellä Plusregio) olivat 
kuntien välisiä, lakiin perustuvia ja leimallisesti poliittisia foorumeita, joissa py-
rittiin konsensukseen ja päätöksiin, jotka kuitenkin lopullisesti hyväksyttiin ja 
pantiin käytäntöön kuntien toimielimissä. Plusregioiden toiminta käsitti useita 
keskeisiä teemoja, kuten maankäyttö, liikenne, talous, asuntotuotanto ja ympä-
ristö. Valtio rahoitti metropolialueita vuoteen 2012 asti, minkä jälkeen rahoitus 
tuli kunnilta. Yksi valtion Plusregioilta vuodesta 2007 alkaen vaatimista tehtä-
vistä oli kaupunkiseudun rakennekaavan laadinta.  

Vuonna 2010 valtaan tullut hallituskoalitio teki puolestaan useita aloitteita 
hallinnon yksinkertaistamiseksi. Erityisesti spatiaalisen suunnittelun ”virtavii-
vaistaminen” oli keskeinen päämäärä. Mottona uudistuksessa oli ”oikeat toi-
minnot oikeille tasoille”, ja maankäytön suunnittelussa tämä tarkoitti kuntata-
son vahvistamista (SVIR 2012). Niinpä kaupunkiseututason yhteistyö lopetet-
tiin lain vaatimana toimintana vuoden 2014 lopussa ja Plusregiot hallinnollisina 
yksikköinä purettiin kesään 2015 mennessä. Plusregioiden tehtävät siirtyvät 
osin provinsseille ja osin kahdelle uudelle metropolialueelle. 

Kaupunkiseutujen sisäistä yhteistyötä Plusregio -konseptin puitteissa pidet-
tiin sinällään onnistuneena. Castenmillerin ym. (2010) mukaan Plusregio -alu-
eet toimivat toivotulla tavalla, eli tulkitsivat niille asetettuja lakisääteisiä tehtä-
viä ja muunsivat vaatimukset paikallisesti toimiviksi käytännöiksi. Spatiaali-
sessa rakennesuunnittelussa ne jäivät kuitenkin merkitykseltään vähäisiksi: ku-
ten suomalainen maakuntakaavoituskin erityisesti alkuaikoinaan, kaupunki-
seutujen spatiaalinen rakennesuunnittelukin jäi kunnallisten suunnitelmien 
koosteeksi. Koska plusregioilla ei ollut demokraattista mandaattia, ne eivät ky-
enneet luomaan omaa, kaupunkiseudullista näkemystään ainakaan lyhyellä ai-
kavälillä (Castenmiller ym. 2010; ks. myös Spaans 2007). Huolimatta kuntien 
yleisestä halusta löytää yhteistyön muotoja, jotka minimoivat niiden toimival-
lan menetyksen (Hulst ja Montfort 2011: 132), ei Plusregioiden nähty murenta-
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neen kuntien itsemääräämisoikeutta huolestuttavassa määrin, vaan lisäänty-
neiden rahoitusmahdollisuuksien nähtiin kompensoivan käytännön päätäntä-
vallan vähenemistä. Itse toimintaa pidettiin Plusregioiden kunnissa kuitenkin 
vaikeasti lähestyttävänä. Vaikka toiminnan muodollinen legitimaatio oli kai-
killa kahdeksalla alueella moitteetta hoidettu, nähtiin sekä hallinnon että seu-
dullisten päätöksentekijöiden roolien olevan vaikeasti hahmotettavia, ja näin 
toiminnan olevan korkeintaan epäsuorasti avointa ja vaikeasti seurattavaa päi-
vittäisen toiminnan tasolla. Prosesseihin vaikuttamisen koettiin myös olevan 
vaikeaa päivittäisen hallinnon ja päätöksenteon ulkopuolella oleville (Buitelaar 
ja Sorel 2010).  

Plusregio-toiminnan tuloksia pidettiin toisaalta yhteistoimintamielessä myös 
houkuttelevina. Rakenne, jossa rahoitus kanavoidaan asiakohtaisesti olennai-
simman toimijan kautta ja jossa Plusregio -alue toimi käytännön työrukkasena 
ja organisoijana, mahdollisti kevyen organisaatiorakenteen, toiminnan tehok-
kuuden sekä asiantuntemuksen osuvuuden. Keskeisin negatiivinen aspekti 
Plusregio -alueiden toiminnassa oli kitka provinssien toiminnan kanssa. Pro-
vinssit näkivät, että niiden alueelliset politiikat eivät toimineet tehokkaasti 
koska Plusregio -alueiden toimintokohtaiset oikeudet ja velvoitteet aiheuttivat 
häiriöitä provinssien strategioiden toteuttamiseen (Zonneveld ym. 2012). Li-
säksi provinssit kokivat, että Plusregiot olivat toimijoiden välisiä suhteita hä-
märtävä “poikkeus” kansallisessa hallintohierarkiassa (Castenmiller ym. 2010). 
Van Straalenin ym. (2014: 577) mukaan provinssit ovat sittemmin pitkälti hy-
länneet strategisen suunnittelun ja keskittyneet suoraviivaisesti maapoliittiseen 
kehittämistoimintaan. 

Esimerkit Hollannista kuvastavat hyvin sitä, kuinka monimutkaista ja ristirii-
taista uusien hallintatapojen skaalaus voi olla. Näissäkin tapauksissa laajempi 
hallinnan konteksti on tärkeämpi kaupunkiseututason hallinnan muutoksia se-
littävä tekijä kuin hallinta itsessään. Esimerkissä korostuu yhtäältä Plusregioi-
den kyvyttömyys nousta kaupunkiseudun edustajaksi tavalla, joka olisi ylittänyt 
aiempia valtasuhteita ja vastakkainasetteluja: erityisesti provinssien ja kaupun-
kien jo aiemmin jännitteinen suhde (Spaans ym. 2012) muodostui taakaksi 
Plusregion toiminnalle. Tehokkaalle yhteensovittamiselle ei ollut mahdolli-
suuksia. Toisaalta yhteistyö jäi liiallisessa määrin mukana olleiden yhteistyöksi, 
jolloin todellinen kaupunkiseudun kysymysten politisointi jäi tapahtumatta – 
tai tapahtui muilla foorumeilla (Castenmiller ym. 2010).  

Monitasohallinta käsitteenä viittaa hallintaan, jossa myös yksityisellä ja va-
paaehtoissektorilla on roolinsa. Kaikki hallinta ei kuitenkaan ole luonteeltaan 
julkis-yksityistä. Hallinnonväliset suhteet (intergovernmental relations) ovat 
Alcantaran ym. (2016: 43) termistössä eksklusiivisesti julkishallinnon sisäisiä 
monitasoisen politiikan teon yhteistoiminnan episodeja, joissa muilla kuin jul-
kishallinnon toimijoilla ei ole olennaista päätöksentekovaltaa. Hallinnonväli-
sissä suhteissa voi päätöksenteko silti olla verkostomaista, mutta kyse on joka 
tapauksessa julkisen sektorin sisäisistä prosesseista. Osana monitasoista poli-
tiikan tekoa hallinnonväliset suhteet sisältävät implisiittisesti valtion vallankäy-
tön ulottuvuuden, sillä valtioilla on vahva roolinsa julkishallinnon valtasuhtei-
den järjestämisessä ja kehystämisessä. Näin Alcantara ym. toteavatkin, että hal-
linnonväliset suhteet ovat pohjimmiltaan valtion toimijoiden vallankäyttöä 



 
 

 93

suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten kansalaisyhteiskunnan 
ja yksityissektorin toimijat. Monitasohallinta ja hallinnonväliset suhteet yh-
dessä muodostavat Alcantaralle ym. laajemman hallinnan systeemisen konteks-
tin, jossa voi ilmetä näitä yhteistoiminnan tyyppejä episodisesti.  

Hollannin MIRT15-agendat ovat puolestaan hyvä esimerkki hallinnonvälisten 
suhteiden aikaansaamasta integroivasta, monitasoisesta strategisesta suunnit-
telusta. MIRT-agendat ovat koosteita eri tasoisista strategioista – valtiollisista, 
provinssitasoisista, seudullisista, kaupunkiseutujen yhteisistä ja kuntatasoi-
sista. Huolimatta leimallisesta kansallisesta investointien kanavoinnin roolis-
taan ne ovatkin toimineet myös yhteisen spatiaalisen visioinnin areenoina 
(Zonnevelt ja Spaans 2014). MIRT-yhteistyössä, joka siis käsittää eri tasoisten 
viranomaistahojen konkreettista suunnitelmien yhteensovittamista, on pyritty 
vähentämään pehmeästä rajautuvuudesta ja moninaisista hallinnonvälisistä 
valtasuhteista kumpuavaa monimutkaisuutta määrittelemällä vastuut seudulli-
sen agendan eri osien valmisteluun sekä agendassa määriteltyjen hankkeiden 
seurantaan ja toteutukseen. Samalla agendojen työssä on konkreettisesti puu-
tuttu yhteistyön spatiaalisiin edellytyksiin: Esimerkiksi Utrechtin seudulla nii-
den voidaan katsoa edustavan hyvin hollantilaista spatiaalisen suunnittelun ja 
hallinnan kokonaisuutta, joka perustuu strategisuuden kuljettamiseen niin ver-
tikaalisesti valtion ja seutujenväliseltä tasolta aina paikalliseen suunnitteluun, 
sekä toisaalta horisontaaliseen eri suunnitelmien ja territoriaalisten yhteistyö-
muotojen näkemysten integrointiin (ks. myös Kanninen ja Akkila 2015).  

Vaikka MIRT-agendat ovat monimutkaisia verkostohallinnan muotoja (ks. 
Zonnevelt ja Spaans 2014), on niillä näin silti vahvasti politiikkoja ja strategisia 
dokumentteja yhteensovittava luonne. Toisaalta Zonneveld ym. (2012) nostavat 
esiin niiden toteutuksessa esiin tulleen kaksijakoisuuden. Yhtäältä ohjelma on 
kyllä mahdollistanut laajasti olennaisien strategisten kysymysten yhdistämisen 
spatiaalis-territoriaaliseen näkemykseen, infrastruktuurin kehittämiseen ja 
kaupunkialueiden kehittämisen tematiikkaan ilman kahlitsevia muotoja tai hal-
linnollisten rajojen vaikutusta. Toisaalta politiikalta ei voida välttyä: hankkei-
den hyväksyntä ja rahoitus on saanut enemmän huomiota kuin yhteensovittava 
visiotyö (ks. myös De Jonge 2011). Samalla talouden logiikan ensisijaisuus on 
korostunut. 

Tällainen monitasohallintaa ja hallinnonvälisiä suhteita yhdistävä toisiinsa 
linkittyvien käytäntöjen kokoelman ylläpito voidaan nähdä Meulemanin ja 
Niestroyn (2015) tavoin16 metahallinnan keinona tuottaa koordinoitua hallin-
taa yhdistämällä hierarkioiden, markkinoiden ja verkostohallinnan näkökul-
mia. Näin tavoitellaan pragmaattisesti ”parhaita mahdollisia päämääriä” julki-
sen sektorin organisaatioiden vastuullisten toimijoiden näkökulmasta (Meule-
man ja Niestroy 2015: 12303). Sørensenin (2007) mukaan eri toimijat voivat 
ohjata verkostoja (metahallita) joko suoraan tai epäsuorasti, tai erilaisin yhdis-
telmin eri tekniikoita. Scharpfin (1997) ja Sehestedin (2002) lailla vodaan myös 
nähdä, että verkostot toimivat monella tavalla hierarkioiden ”varjossa” ja että 

                                                        
15  Allmendingeria ja Haughtonia (2009) seuraten, ja perustuen Jessopin (2004) määritelmään 

metahallinnasta ”hallinnan hallintana”. 
 



 94 

valta ja toiminta voivat vaihdella verkostojen ja hierarkioiden välillä tilanteesta 
riippuen.  

Valtion metahallinnan prosessit ilmenevät hyvin myös Tanskan hallintorefor-
missa. Tanskan spatiaalinen suunnittelu on perinteisesti luottanut rationaalis-
komprehensiivisen suunnittelun lähestymistapaan ja hierarkkiseen kolmipor-
taiseen järjestelmään. Vuoden 2007 hallintoreformin jälkeen aiempi selkeä 
työn kolmijako spatiaalisessa suunnittelussa kuitenkin poistui: uusi suunnitte-
lujärjestelmä on yhtäältä julkilausutusti heikentänyt spatiaalisen strategisen 
suunnittelun hierarkkista ohjausta ja tuonut tilalle verkostoihin perustuvan hal-
linnan mallin, mutta toisaalta rakenteidensa kautta korostanut valtion asemaa 
talouden suunnittelun ohjauksessa ja toteuttamisessa (Larsen 2011; Galland ja 
Enemark 2012). Tällaisessa tilanteessa strategisen suunnittelun koordinointi-
tarve seututasolla on korostunut – kyseisellä tasolla oletetaan olevan hyvä eri 
toimijoiden ja verkostojen koordinaatio. Tämä on ollut myös tavoitteena. Toi-
mijat joutuvat tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan toimiaan saadakseen la-
kisääteiset tehtävänsä hoidettua. Galland ja Enemark (2012: 12) vihjaavat kui-
tenkin, että ainakin vuosikymmenen alussa kilpailevat intressit ja paikallisen 
strategisen yhteistyön osaamisen puutteet muodostivat paikoin vakaviakin 
haasteita seudullisten hankkeiden toteuttamiselle. 

Tanskan nyt kymmenen vuoden ikäisellä seututasolla ei ole muodollista valtaa 
kuntasuunnittelun suhteen. Vahva koordinaatio suhteessa kunnalliseen maan-
käytön suunnitteluun puuttuu, sillä kunnallisen maankäytön ei käytännössä 
tarvitse olla linjassa seudullisten strategioiden kanssa (Galland ja Enemark 
2012). Aluehallinnon kehittämissuunnitelmat on kuitenkin viime vuosina laa-
dittu yhä enemmän yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Seuduilla tulee olla yh-
teistyöelin, jossa ovat edustettuna kaikki seudun kunnat sekä seutuhallinto. 
Kunta- ja seutusuunnitelmat on “synkronoitu” ajallisesti (valtuustokausittainen 
uudistaminen) ja niitä toteutetaan rinnakkain. Tästä periaatteessa pitäisi seu-
rata se, että strategiset tavoitteet ovat hyvin formalisoituja, mikä voi antaa lisää 
joustavuutta kaavoitukseen. Neljän vuoden uusimissyklin olisi tarkoitus paran-
taa poliittista sitoutuneisuutta kaavoitustyöhön. 

Tässä uudessa metahallinnan tilanteessa valtio ohjaa paikallista suunnittelua 
mm. kumppanuusjärjestelyillä alueellisten kasvufoorumien kanssa ja toisaalta 
se tekee itse varsin perinteisiä maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, kuten 
Kööpenhaminan seudun ”Sormikaavaa” (Fingerplan)(Damsgaard 2014). Gran-
gen (2014) näkemys on, että koska suurin osa alueelliseen kehittämiseen käy-
tettävistä varoista kanavoidaan kasvufoorumien kautta, on näillä itse asiassa 
käytännössä keskeinen rooli uudessa hallintorakenteessa. Näin valtion julkilau-
suttu tavoite kuntien itsenäisestä suunnittelusta ei varsinaisesti käytännössä to-
teudu. Toisaalta Smidt-Jensen (2015) korostaa, etteivät varsinkaan suurimmat 
kaupunkikunnat juurikaan noudata kasvufoorumien strategioita, sillä niiden 
kuntauudistuksen kuntaliitosten kautta vahvistunut määräävä seudullinen 
valta-asema ei jätä foorumeille vaihtoehtoja: kasvu tapahtuu joka tapauksessa 
ensisijaisesti suuremmissa kaupungeissa. 

Olesen (2012: 914) luonnehtiikin tanskalaista rakenneuudistusta joukoksi 
enemmän tai vähemmän irrationaalisia ja sattumanvaraisia päätöksenteon pro-
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sesseja, joiden seurauksena hallinnan kenttä on muuttunut entistä monimut-
kaisemmaksi. Formaali suunnitteluhierarkia on osin syrjäytynyt ”monikeskisen 
uudelleenskaalauksen konfiguraation” tieltä, ja tämän ”pehmeän” konfiguraa-
tion sisäinen dynamiikka on jatkuvan neuvottelun kohteena. Olesen näkee, että 
näin luodussa tilanteessa valta on hajautunut siten, ettei yhdelläkään toimija-
konfiguraatiolla ole mahdollisuutta päättää suunnittelusta, joten kuntatasoa 
laajemman strategisen suunnittelun on tapahduttava vapaamuotoisten yhteis-
työn ja hallinnan verkostojen puitteissa. Myös Grange (2014: 2680) on samoilla 
linjoilla mainitessaan, että Tanskan hallintouudistuksessa oli nähtävissä vah-
vasti ideologinen tausta: hyvinvointivaltion modernisoinnin tarve esitettiin 
suurempana kuin se tosiasiassa oli, mikä Grangen tulkintahorisontissa merkit-
see tarpeen kumpuavan pikemminkin ideologisista lähtökohdista kuin talouden 
teknisistä reunaehdoista (vrt. Laclau 1996). Toisaalta, kuten Galland (2012) 
huomauttaa, uudistus myös käytännössä antoi valtiolle enemmän valtaa valvoa 
aluehallintoa ja kuntia.  

Vastaavasti Kalliomäen (2015) kuvaama valtion ja paikallisten intressien yh-
teensovittamisen kokonaisuus suomalaisen spatiaalisen kehittämisen konteks-
tissa osoittaa, kuinka hallinnan vertikaaliset ja horisontaaliset muodot kohtaa-
vat välitasolla (metahallinta), joka entistä selkeämmin on määrittymässä kau-
punkiseutujen kautta. Kalliomäki esittää tämän politiikkojen yhteensovittami-
sen yhdistelmänä hallinnon tasojen vuorovaikutusta suunnittelujärjestelmän 
sisällä (hallinnonväliset suhteet) sekä uusien epämuodollisten instrumenttien 
rakentamista (monitasohallinta) (vrt. taulukko 4). Yhtäältä tämä on tarkoitta-
nut maakunnan spatiaalisen suunnittelun muotojen inkrementaalista sovitta-
mista välitason kysymyksenasetteluihin tilanteisesti sopiviksi, joista esimerk-
keinä voivat toimia vaikkapa kaupan suuryksikköjen sääntelyn kehittyminen 
osana maakuntakaavoitusta sekä kaupunkiseutuihin rajattujen maakuntakaa-
vojen tuottaminen joissain maakunnissa, esimerkiksi Turun ja Kuopion seu-
duilla. Toisaalta yhteensovittaminen on tarkoittanut – ja vaatinut – uusien, epä-
muodollisten ohjaus- ja koordinaatiokeinojen luomista vastaamaan niihin ky-
symyksiin, joita ei suunnittelujärjestelmän puitteissa ole kyetty käsittelemään: 
kaupunkiseutujen rakenteellista yhtenäistämistä onkin pyritty edistämään eri-
tyisten sopimuspohjaisten käytäntöjen kautta.  

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksiin pureutuvat MAL-sopimuk-
set ja kilpailukykyyn spesifimmin kohdistuvat kasvusopimukset ovat tuoneet 
valtion keskeisten spatiaalisten politiikkojen kysymykset valikoitujen kaupun-
kiseutujen sisäisen yhteistyön ratkaistavaksi. Tämä puolestaan on vaatinut yh-
teistyön tiivistämistä ja kaupunkiseutukohtaisten strategioiden väkinäistäkin 
aikaansaamista (ks. Mäntysalo ja Kosonen 2016). Näin valtion metahallinta il-
menee rinnakkaisten logiikkojen kautta. Samalla kaupunkiseutujen rooli on ko-
rostunut pitkälti Moision (2012) esittämällä tavalla – siirtymä metropolivalti-
oon on konkreettisesti käynnissä. 
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Taulukko 4. Kaupunkiseudun hallinnan käsitteellistyksiä. 

 

 

Edellä kuvattua hallinnan kompleksisuutta on pyritty jäsentämään monin ta-
voin tieteellisessä keskustelussa. Nelles (2013: 1350-1353; vrt. Savitch ja Vogel 
2009) jaottelee näkemyksiä kaupunkiseudun hallinnasta erilaisiksi koulukun-
niksi. Kuten myös Tomàs (2012), Nelles osoittaa, että näillä koulukunnilla on 
erilaiset näkemykset kaupunkiseudun hallinnan muodosta, sillä ne myös tavoit-
televat erilaisia normatiivisia päämääriä. Osin koulukuntien väliset rajalinjat 
ovat myös tulkinnanvaraisia, mikä käy ilmi esittelemieni esimerkkien osittai-
sesta päällekkäisyydestä: kyse on monimutkaisten hallinnan prosessien erilai-
sista tulkinnoista, mutta myös prosessien monimutkaisuuden mukanaan tuo-
masta vaikutusten moninaisuudesta.  

Niin kutsuttu metropolireformi-koulukunta (metropolitan reform) (esim. 
Sharpe 1995; Newton 2012) näkee, että vallan ja toimijuuksien fragmentoitu-
misesta johtuvat tehottomuudet ja epätasa-arvoiset kehityskulut ratkaistaan 
institutionaalisella vakauttamisella, eli paikallishallinnon liitoksilla tai metro-
politason hallinnolla. Tämä relatiivisen tilakäsitykseen liittyvän suhteellisuu-
den hyväksyvä mutta toiminnallisuuksien territoriaalisuuden kautta metropo-
lialuetta olennaisimmin lähestyvä näkökulma korostaa metropolihallinnon de-
mokraattista, laillista ja taloudellista riippumattomuutta (Knapp 2008; Tomàs 
2012). Tällaisia hallinnollisia metropolijärjestelyjä on ilmestynyt ajoittain ja 
paikallisesti, mutta kaiken kaikkiaan ne ovat olleet enemmän poikkeus kuin 
sääntö kaupunkiseutujen hallinnan käytännöissä (ks. Loikkanen 2012; vrt. 
Stephens ja Wickstrom 2000). 

Myös omassa aiemmassa tutkimuksessani (Kanninen ja Akkila 2015) totesin, 
että erityisesti pääkaupunkiseutujen asema nähdään monissa maissa keskei-
senä sekä kaupunkijärjestelmässä että kansallisessa taloudessa. Pääkaupunki-
seutujen erityiskysymykset ovat varsinkin Englannissa, Tanskassa ja Ruotsissa 
tulleet lainsäädännön kautta keskeisiksi kuntien välisen yhteistyön kysymyk-
siksi. Lontoo on pitkään ollut brittiläisen suunnittelujärjestelmän erityistapaus. 
Greater London Authority (GLA) on hallinnon erityinen muoto. Rahoitus 
GLA:lle tulee pääasiassa valtiolta, joskin se kerää myös Lontoon alueen ruuhka-
maksujen sekä liikenteen ympäristömaksujen tuoton. GLA:n rakenne on suun-
niteltu vahvaa poliittista vaikuttamista ja operationalisointia silmällä pitäen. 

 Hallinnonväliset 
suhteet 

Monitasohallinta Metahallinta 

Toimijat Julkishallinnon 
sisäinen 

Julkis-yksityinen Erilaisia kokoonpanoja 

Järjestyneisyys Hierarkkinen tai 
verkostomainen 

Multiskalaarinen  Multidimensionaalinen 

Toimintamalli Yhteistoiminta Yhteiskehittely Koordinaatio 

Valtasuhteet Julkinen>yhteiskunta Monensuuntaiset Julkinen>yhteiskunta 
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Koko toimintaa johtaa suoralla kansanvaalilla valittu pormestari, jonka henki-
lökohtainen vaikutusvalta on tärkeässä roolissa koko organisaation menestyk-
sen kannalta. Pormestarilla on laajahko (n. 250 hengen) toimisto, joka muodos-
taa poliittisen ohjauksen koneiston. Velvoitteena sillä on laatia kaupunkiseudun 
strateginen suunnitelma (London Plan). London Plan on aidosti metropoli-
suunnitelma, se koordinoi ja ohjaa kaupunkiseudun 39 paikallishallinnon 
suunnitelmia. Pormestarin valtaoikeudet ovat laajat, ja vastapainona näille val-
taoikeuksille oleva London Assembly on Englannissa ainoa virallinen suoralla 
kansanvaalilla valittu seutuorganisaatio, osin suoraan alueita ja osin seudullista 
näkökulmaa edustavista jäsenistä (25) koostuva ”hallitus”, joka valvoo pormes-
tarin toimintaa. Lontoon Borough:ien (paikallishallinnon virallinen nimitys) 
tulee noudattaa London Plania omassa maankäytön suunnittelussaan ja por-
mestarilla on oikeus ylittää paikallishallinnon päätös, jos sen nähdään olevan 
ristiriidassa kokonaisedun kanssa. Vuodesta 2009 pormestari ja paikallishallin-
not ovat yhteisellä sopimuksella (London City Charter) sopineet työnjaosta hal-
linnon eri alueilla. Sopimuksessa on määritelty lakisääteisten velvoitteiden to-
teuttamisen tavat ja toimintamallit, sekä sovittu toiminnan periaatteista niillä 
alueilla, joilla velvoitteet ovat yhteisiä. 

Vastaavasti Kööpenhaminan kaupunkiseudun Fingerplan on yksittäinen val-
tion ohjaama spatiaalisen suunnittelun prosessi, joka jättää kaupunkiseudun 
kunnille varsin vähän liikkumavaraa. Strategista vapautta ei kunnilla ole lain-
kaan, vaan pääkaupunkiseudun strategiset valinnat tehdään fingerplanin val-
tiojohtoisessa prosessissa. Kööpenhaminan tapauksessa on ollut havaittavissa, 
että varsinkin keskuskaupungin mielenkiinto kohdistuu taloudellisesti houkut-
televimpiin kehittämiskohteisiin17, olivatpa ne Fingerplanissa keskeisiä tai eivät 
(Smidt-Jensen 2015). Ruotsissa puolestaan Tukholman alueen lakisääteinen 
suunnitteluyhteistyö on tuottanut kaksi seutusuunnitelmaa, jotka ovat suunnit-
telun ja politiikan kitkatekijöistä huolimatta vähintäänkin edistäneet alueen 
kuntien välistä yhteistyötä (Fiskaa 2011). Schulman ja Söderström (2014: 238) 
näkevät seudun suunnittelun olevan pitkälti valtiojohtoista: suuri osa olennai-
sista seudullisista päätöksistä on joko valtion selvitysmiesten tai maakäräjien 
toiminnan tulosta. Koska maakäräjillä on vaaleilla valittu valtuustonsa, on sillä 
myös tietty määrä poliittista itsenäisyyttä. Erityisesti kunnat ovatkin nähneet 
suunnitteluyhteistyössä yhtä lailla ongelmia kuin onnistumisia (ks. Nordregio 
2012). Seudullisesti on olemassa hyviä esimerkkejä “paikallisesta” yhteistyöstä 
(mm. Stockholm Nordost-yhteistyöalue, Kista-Sollentuna, Stockholm-Hud-
dinge, Bromma-Sundbyberg), mutta yhdessä sovittuja seudullisia suunnitelmia 
myös sivuutetaan (Nordregio 2012). Osa kunnista näkee, että keskuskaupungin 
hallinnossa on vain vähäisessä määrin kapasiteettia strategiseen seudulliseen 
ajatteluun. Lisäksi kuntien kehittämisstrategiat ovat erilaisia ja joissain tapauk-
sissa myös ristiriidassa keskenään. Osa kunnista on valinnut voimakkaan kas-
vun ja tiivistämisen strategian, jotkut taas ovat “tyytyväisiä” nykytilanteeseensa 
eivätkä näin ole kiinnostuneita osallistumaan esimerkiksi seudullisen asunto-
pulan ja siihen liittyvän sosiaalipalvelujen tarjonnan ratkaisemiseen (ks. SOU 
2007). Tämä on aiheuttanut jännitteitä kuntien välille. 

                                                        
17  Tällaisia ovat mm. Ørestad, Juutinrauman yhteistyö ja Loop City-konsepti. 
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Valinnan mahdollisuuksia korostanut näkemys (public choice) (esim. Tie-
bout 1956, Ostrom ym. 1973) puolestaan pyrki osoittamaan, että juuri metropo-
lin fragmentoituminen johtaa tehokkuuteen kilpailun kautta (Nelles 2013). 
Newton (2012: 413) kuitenkin toteaa, että ”valitettavasti maailma ei toimi sillä 
tavalla”. Newton korostaa, että valtion toimien takia tällaista kilpailua pääsee 
tapahtumaan vain rajallisesti, eikä sen eduista ole vahvaa näyttöä (ks. myös 
Norris 2016). Tämä näkemys näyttäytyy tarkastelussani erityisesti niissä spati-
aalisen suunnittelun sopimuspohjaisissa käytännöissä, joissa kaupunkiseudut 
asettuvat kilpailuasetelmaan keskenään, sekä implisiittisesti näiden käytäntö-
jen kaupunkiseututasoisten ratkaisujen käsittelyssä – jolloin yksittäiset paikal-
lishallinnot ovat uudella tavalla säätelemättömässä kilpailuasetelmassa kau-
punkiseudun sisällä. Nelles (2013: 1352) kuitenkin muistuttaa, että valinnan 
mahdollisuuksien näkökulma kaupunkiseutujen hallinnassa ei sulje pois yhteis-
työn mahdollisuutta, mutta korostaa paikallishallintojen viimekätistä, loukkaa-
matonta itsenäisyyttä. Tässä mielessä sopimuspohjaiset käytännöt kaupunki-
seuduilla tuntuvat illustroivan ainakin osin tällaista lähestymistapaa: erityisesti 
niissä tapauksissa, joissa valtio korostaa kaupunkiseudun tason itseorganisoi-
tumista. 

Erityisesti Englannin paikalliset elinkeinoelämän kumppanuudet (Local En-
terprise Partnership, LEP) saavat rahoituksensa kilpailemalla rahastojen, kuten 
alueellisen kasvurahaston (Regional Growth Fund) rahoituksesta. Erityiset kas-
vusopimukset on laadittu kaikkien LEP:ien ja valtion välille. Rahoituksessa on 
keskitytty hankkeiden rahoittamiseen, joskin muutamissa tapauksissa LEP:eille 
on myönnetty mahdollisuus suunnata rahaa myös muualle tarpeen mukaan. 
Rahoitus myönnetään vastuutetuille paikallishallinnoille ja LEP toimii rahoi-
tuksen ”strategisena” ohjaajana. LEP on myös paikallinen EU:n rakennerahas-
tojen hallinnoinnin johtoryhmä kaudella 2014–2020.  

Rinnakkainen ja osin päällekkäinen kilpailtu järjestelmä LEP:ien kasvusopi-
muksille ovat City Deals – paketit, jotka keskittyvät valtion ja kaupunkiseutujen 
välisiin sopimuksiin, joilla kaupungeille annetaan sekä rahoitusta että päätän-
tävaltaa vastineeksi sitoutumisesta mittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 
City Deals -käytäntöjä ovat esimerkiksi seudullinen yhteistyö ja epämuodolliset 
kaupunkiseutuhallinnot, varojen kohdistaminen takaisin kaupunkiseutujen it-
sensä käyttöön talouskasvua tuottaneiden toimenpiteiden seurauksena, sekä 
infrastruktuurin rakentaminen tuleviin tuottoihin perustuvalla valtion lainoi-
tuksella. Englannissa kunnilla on lailla määritelty tiukat lainoitusrajoitteet, 
joita on joissain tapauksissa löyhennetty kyseisen sopimuksen osana. Myös eng-
lantilaisessa hallinnon järjestelmässä tapahtumassa oleva valikoiva vallan de-
voluutio kaupunkiseutuja muistuttaville yhteishallinta-alueille (Combined 
Authority, CA, ks.luku 3) asettaa kaupunkiseudut keskenään kilpailuasetel-
maan (ks. Hackett ja Hunter 2017). Näissä englantilaisissa käytännöissä koros-
tuu kilpailunäkökulma kahdella tasolla: yhtäältä sekä LEP:t että kaupunkiseu-
dut joutuvat kilpailemaan keskenään sekä valtion rahoituksesta että itsemää-
räämisoikeuden laajuudesta. Toisaalta kaupunkiseutujen sisäinen kilpailu sekä 
rahoituksen että hankkeiden hyötyjen jakautumisesta on olennainen osa 
LEP:ien ja CA:ien toimintamallia (Shaw ja Tewdwr-Jones 2016).  
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Uusi regionalismi -koulukunta puolestaan näkee, että yhteistyö on pohja 
(kaupunki)seudun tasoiselle toiminnalle (esim. Wallis 1994; Orfield 1997; Kan-
tor 2008). Näkemyksen mukaan kaupunkiseudun toiminnan koordinointi ei 
vaadi institutionaalista vakauttamista. Toisistaan riippuvaisten toimijoiden va-
paaehtoiset verkostot pystyvät toteuttamaan koordinoinnin yhdistämällä kau-
punkiseudun eri tavoin kompetentteja toimijoita ja viranomaisia alueelliseksi 
hallinnaksi. Tomàs (2012) erottelee Savitcia ja Vogelia (2009) lainaten uuden 
regionalismin ”tarkennuksena” suuntauksen, jossa politiikan teon uudelleens-
kaalautuminen ja siitä seuraava uudelleenterritorialisoituminen ovat tuoneet 
kaupunkiseudut valtion taloutta ja kilpailukykyä korostavan uudelleenjärjesty-
misen keskiöön.  

Kaikissa vuoden 2015 tutkimukseni (Kanninen ja Akkila 2015) maissa on kes-
keiseksi kaupunkiseututasoiseksi strategisen suunnittelun kehittämiskohteeksi 
muotoutunutkin monitasoisten talouden toimijoiden verkostojen yhdentämi-
nen spatiaalisen suunnittelun ja yleishallinnon kanssa. Yhtäältä kehityskulku 
korostaa aluepohjaisen, suomalaisen MALPE-tyyppisen kehittämisen yleisty-
mistä (ks. pääluku 3). Esimerkiksi Tanskassa Byregion Fynin yhdeksän kunnan 
epävirallinen kaupunkiseutuyhteistyö on johtanut laaja-alaiseen yhteistyöhön 
nimenomaan strategisessa suunnittelussa. Alueen kunnat ovat yhteistyön puit-
teissa laatineet yhteisen lakisääteisen suunnittelustrategian, strategisen infra-
struktuurisuunnitelman sekä yhteiset periaatteet kuntien yhteistyölle ja kehit-
tämiselle. Ruotsissa MalmöLund –kaupunkiseudulla on laadittu 11 kunnan yh-
teistyönä ja osana seudun visiotyötä kaupunkiseudun rakennekuva, joka pyrkii 
konkretisoimaan seudun visiota ja strategiaa. Rakennekuvaa pidetään ensisijai-
sesti yhteistyön ja kuntien välisen keskustelun välineenä. Myös Göteborgin kun-
tayhtymä on laatinut rakennekuvan (Strukturbild för Göteborgsregionen), joka 
ohjaa spatiaalista kehitystä linjaamalla seudulliset kestävän kehityksen mukai-
set maankäytön periaatteet. Rakennekuva on erityisesti kuntien yhteisen edun 
ilmaus ja neuvotteluväline valtion suuntaan esim. infrastruktuurihankkeiden 
suhteen.  

Toisaalta talouden ensisijaiseksi asettava yhdentämisen toimintamalli käy-
tännössä legitimoi taloustoimijoiden verkostojen työskentelyä yhteistoiminnan 
kautta. Spatiaalisen suunnittelun strateginen yhteistyö tapahtuukin entistä 
enemmän näissä PPP-tyyppisissä verkostoissa, joissa talouden suunnittelun in-
vestointien sijoittelu on muodostunut uudeksi strategisen spatiaalisen suunnit-
telun ytimeksi. Englannissa LEP:eillä on monella seudulla vahva kytkentä pai-
kalliseen spatiaaliseen suunnitteluun. Hallituksen ohjeistus (Local Growth 
White Paper, 2011) listaa yhteistyömuodot joissa käsitellään liikennettä, asun-
totuotantoa ja suunnittelua integroidusti kasvun ja infrastruktuurien tarjonnan 
tukemiseksi. Lisäksi kehotetaan LEP:eja varmistamaan, että niiden näkemykset 
tulevat huomioiduksi kuntien strategisessa suunnittelussa ja vaikuttamaan 
kansalliseen suunnittelun ohjeistuksen kehittämiseen. Joidenkin LEP:ien laati-
missa strategisissa taloussuunnitelmissa (Strategic Economic Plan, SEP) onkin 
jonkin verran spatiaalisen suunnittelun piirteitä, mutta näiden suunnitelmien 
pohjalta laadituissa Kasvusopimuksissa (Growth Deal) spatiaalisen suunnitte-
lun kysymykset ovat varsin pienessä roolissa: pääpaino on infrastruktuurin ja 
kehittämistoimenpiteiden rahoituksessa, eikä hankkeistukseen liity spatiaalista 
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strategista näkemystä. Joissain sopimuksissa on kuitenkin osoitettu yhteys 
strategiseen suunnitteluun, ja ainakin muutamassa kasvusopimuksessa on mai-
nittu erityisesti kaupunkiseudullisen strategisen spatiaalisen suunnittelun 
hankkeita.  

LEP:ien rooli spatiaalisessa suunnittelussa onkin voimistumassa, joskin häi-
lyvä, johtuen ensisijaisesti niiden asemasta: suoran demokraattisen mandaatin 
puuttuminen rajoittaa niiden vaikutusvallan kasvua (Pugalis ym. 2015). LEP:t 
ovat kuitenkin osoittautuneet joustavaksi viitekehykseksi ja toimiviksi taloudel-
listen päämäärien määrittelijöiksi, joilla voi olla vahva rooli Local Plan:ien ta-
loudellisen kestävyyden raamittajina. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa pai-
kallisia suunnitelmia tehdään useamman paikallishallinnon yhteistyönä alu-
eilla, jotka yhtenevät tai ovat lähellä LEP:in aluetta, on vaikutus strategiseen 
suunnitteluun huomattava. LEP:eillä on nimenomaan strateginen tehtävä, jo-
ten niiden vaikutus on spatiaalisten raamitusten “pehmeiden” muotojen (visiot, 
rakenteet yms.) tuottamisessa. LEP saattaa myös vähitellen muodostua legitii-
miksi toimijaksi: esimerkiksi Birminghamissa GBSLEP ehdottaa perustetta-
vaksi vaaleilla valituista edustajista koostuvaa johtoryhmää, jonka tehtävänä 
olisi toimia muodollisena hallintoelimenä LEP:n ja kaupunkiseudun tulevien 
hallintomuotojen välillä. 

Kaikkien edellä esiteltyjen koulukuntien ajatukset ovat tukintani mukaan ti-
lanteisesti perusteltuja tulkintoja. Nämä koulukunnat näyttäytyvät erityisesti 
niihin liittämieni käytäntöjen näkökulmasta sekä analyyttisesti että käytännöl-
lisesti osin päällekkäisinä. Taulukossa 5 olen eritellyt koulukuntien olennaisim-
pia eroavaisuuksia eri tekijöiden suhteen. Tämän tarkastelun ensisijainen rooli 
työssäni on kuvata, että kaupunkiseutujen toimintaympäristön monimutkai-
suutta voidaan lähestyä erityyppisin välineistöin, ja että eri välineet tuntuvat 
soveltuvan erilaisten kehityskulkujen ymmärtämiseen eri tavoin. Koska oma lä-
hestymistapani korostaa kaupunkiseudun relationaalista luonnetta, tarkennan 
seuraavan alaluvun konseptuaalisessa tarkastelussani katseeni erityisesti uu-
den regionalismin argumentaatioon. Näen sen – kritiikkeineen – tarjoavan toi-
mivan viitekehyksen monimutkaisen kaupunkiseudun toimintaympäristön ym-
märtämiseksi.  
 

Taulukko 5. Kaupunkiseutuhallinnan koulukuntien ominaisuuksia.
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Gualini (2004) väittää glokalisaation johtaneen siihen, että kaupunkiseudut ei-
vät enää määrity suhteessa kansallisiin, hierarkkisiin hallinnan tiloihin, vaan 
integroituvat kansainvälisiin verkostoihin. Kaupunkiseudun käsite onkin Jona-
sin (2012) mukaan ilmiselvästi osa “uuskeynesiläistä hanketta”, joka pyrkii luo-
maan entistä, valtion tasoon keskittynyttä hallintaa rationaalisemman ja kus-
tannustehokkaamman spatiaalisen näkemyksen. Tässä mielessä on luontevaa 
ajatella, että kaupunkiseudut toimivat yhä useammin ohi valtion ohjauksen, si-
vuuttaen valtion hallinnan politiikan.  

Jonas (2012) kiinnittää kuitenkin myös huomiota siihen, että kaupunkiseudut 
nähdään yksipuolisesti globaalin kilpailukyvyn uusina ilmentyminä. Jonas nä-
kee, että tällöin jätetään huomiotta se, että kaupunkiseutu-näkökulma on val-
tion “orkestroima” poliittinen konstruktio, ja se, että kaupunkiseutujen uudet 
hallinnan muodot ovat sosiaalisesti kontruoituja ja näin poliittisten vastakkain-
asettelujen tuloksia (Jonas ja Ward 2007; myös Harrison 2007, 2010; Buser 
2012), eivät suinkaan luonnonlain kaltaisten kehityskulkujen tuloksia. Davies 
(2014) esittää vahvemman argumentin tällaisesta uusliberaalista hallinnasta: 
hän näkee, että kyseessä on tälle hallinnan muodolle luonteenomainen pakko-
vallan käyttö. Myös Swyngedouw (2005) pitää uusliberaalia kaupunkiseutuo-
rientaatiota erityisenä hallinnan rationaliteettina, joka käsittää sääntöjen laa-
dinnan, toimeenpanon ja virkavallan (policing) teknologioita, välineitä ja tak-
tiikkoja. Daviesin (2014) näkemyksen mukaan hallinnan ja metahallinnan teo-
riat eivät tuo esiin tätä ulottuvuutta, sillä ne rinnastavat suvereenin vallan ja 
pakkovallan, eivätkä – analysoidessaan tilanteen valtion suvereenin vallan mu-
renemisena – kiinnitä huomiota pakkovallan uusiin muotoihin. Näin muutosta 
orkestroiva valtio ei kaupunkiseutuja korostaessaan itse asiassa luovu vallas-
taan, mutta on pakotettu käyttämään sitä vähemmän hierarkkisesti, vähemmän 
keskitetysti ja vähemmän keskusjohtoisesti. 

Breathnachille (2014) kaupunkiseudun aseman korostaminen suhteessa kes-
kushallintoon tarkoittaakin valtion tietoista (devoluutio)strategiaa, jossa pyri-
tään vahvistamaan valtion kilpailukykyä globalisoituvassa maailmassa valtion 
spatiaalista järjestymistä uudelleen määrittelemällä. Valtion ohjauspolitiikka-
arsenaaliin onkin kuulunut myös. kuntarakenteen reformointi, joka on ollut 
esillä useissa eurooppalaisissa maissa ja Suomessakin jo pitkään (vrt. 
Kunzmann 2006; ks. tarkemmin luku 3). Kuntareformi periaatteena perustuu 
ajatukseen hallinnon järkeistämisestä ja mittakaavaeduista, jotka kuitenkin 
hallinnon uudelleenjärjestelyissä osoittautuvat tulkintani mukaan usein pikem-
minkin hallinnon vähentämiseksi kuin varsinaiseksi toiminnan tehostamiseksi. 
Kuntareformiajattelu näyttää johtavan relatiivisen tilakäsityksen mukaisten 
toiminnallisuuksien osoittamiseen perusteluina uudelleenjärjestymiselle.  

Tanskassa tehtiin perinpohjainen kuntarakenneuudistus vuonna 2007. Nor-
jassa on tätä kirjoitettaessa valmisteilla tanskalaistyyppinen reformi. (ks. pää-
luku 3). Myös Suomessa on pitkään keskusteltu kunta- ja palvelurakenteiden 
muutostarpeesta, ja kuntien määrä onkin vähentynyt vapaaehtoisten liitosten 
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myötä. Englannissa vuoden 1972 kuntarakenneuudistus rakensi koko paikallis-
hallinnon puhtaalta pöydältä, joskin historiaa useimmissa rajanvedoissa kun-
nioittaen (Cullingworth ja Nadin 2006). Tätä historiallista ja nykyistä moni-
muotoisuutta täydentää se, että uusinkin kehitys rakentuu näiden rakenteiden 
päälle vain osin: kaupunkiseutujen yhteistyötä ja paikallista kehittämistä teh-
dään uusien, alueiden itsensä päättämien ja osittain päällekkäisten, paikallis-
hallinnollista valtaa käyttävien yhteistoiminta-alueiden puitteissa (vrt. Harri-
son 2012, 2014). Tässä on merkittävä ero esimerkiksi suomalaiseen alueiden 
kehittämisen ja alueiden käytön suunnittelujärjestelmiin verrattuna, jossa hal-
linnon järjestelmiä itsessään ei usein muuteta, vaikka poliittiset voimasuhteet 
ja kehittämisen painopisteet muuttuisivatkin. 

Harrison (2012) tulkitsee brittiläistä 2000-luvun kehitystä kaupunkiseutunä-
kökulman kehittymisenä: vuosikymmenen alkupuolella nk. ”Northern Way”-
aloite pyrki muodostamaan Pohjois-Englantiin vahvan kehittämiskäytävän, 
mutta käytännössä painopiste oli nimenomaan kaupunkiseutujen roolin kehit-
tämisessä. Samankaltaista painopisteen muuttumista seutunäkökulmasta kau-
punkiseutunäkökulmaan viitoitti ”kaupunkikehitysyhtiöiden” (city develop-
ment company) perustaminen ja niiden tehtäväkentän eksplikointi ”kaupunki-
seudulliseksi” milloin tarpeellista. Paikallisuutta korostivat edelleen myös niin 
sanotut ”monialuesopimukset” (multi-area agreement) joiden tarkoituksena oli 
(talouden näkökulmasta) toiminnallisten kaupunkiseutujen kasvun edellytys-
ten parantaminen. Huolimatta virallisesta kaupunkiseudun kadottavasta ”alue-
puhunnasta” – kaupunkiseudun käsite korvattiin aluepoliittisesti hyväksyttä-
vämmällä ”sub-region”-käsitteellä – käytännön politiikkojen painopiste oli 
Harrisonin (2010: 1251) mukaan vahvasti kaupunkiseuduissa. Paikallisuutta 
korostava lainsäädännöllinen ja politiikkaohjauksen kehitys oli kuitenkin risti-
riidassa 2000-luvun nousukauden kasvuagendan kanssa (Gallent ja Robinson 
2013). Kansallinen politiikka korosti suurten hankkeiden merkitystä uuden inf-
rastruktuurin toteuttamisessa, ja kasvavaan asuntopulaan koettiin tarvittavan 
kansallista ohjausta. Näin paikalliset toimijat joutuivat käytännössä toimimaan 
seudullisessa ja valtion tason suunnittelussa päätettyjen, kasvun retoriikkaa ko-
rostavien reunaehtojen puitteissa (ks. Tewdwr-Jones 2012). 

Tällaista tilannetta Mouffe (2013) kutsuu postfordistiseksi ”diskursiiviseksi 
uudelleenartikuloinniksi”. Tällä hän tarkoittaa talouden elementtien uudelleen 
järjestämistä tavalla, joka yhtäältä vastaa paikallisuuksien vaatimuksiin esim. 
joustavammasta itsehallinnosta ja taloudellisesta toimintatilasta, mutta toi-
saalta kiinnittää uudet rakenteet valtion hegemoniseen diskurssiin. Tätä 
Gramsci (1971: 106) on kutsunut puolestaan ”passiiviseksi vallankumoukseksi”, 
jossa hegemoninen projekti saavuttaa tavoitteensa ”neutralisoimalla” eri toimi-
joiden intressejä ”passiivisen konsensuksen” avulla sellaisiksi, ettei toimijoilla 
ole mahdollisuuksia vastustaa hegemoniaa (ks. myös Mouffe 2013: 73). 
Mouffelle uusliberalismi – jonka hän näkee posfordismin johtavana projektina 
– on monimutkainen käytäntöjen, diskurssien ja kielipelien yhdistelmä, jossa 
eri elementtien epäjatkuva ja poliittinen alkuperä kadotetaan, ”sedimentoi-
daan”, elementtien diskursiivisen naturalisoinnin, passiivisen konsensuksen 
kautta. Mouffe väittää, että tämä tapahtuu erityisesti uusien, imaginaaristen ja 
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identiteettiin vaikuttavien yhteisöllisyyksien konstruoinnin kautta. Tästä näkö-
kulmasta myös kaupunkiseutu tehokkaana talouden tasona voidaan nähdä kon-
struktiona, jossa seudulliset yhteisöt ja identiteetit toimivat valtion ja talouden 
intressien edistäjinä (ks. Moisio 2012). 

Harrison ja Hoyler (2014) kuvaavat 2000-luvun konseptuaalisen ajattelun ke-
hittymistä, jossa näkemys kaupunkiseudusta monitasohallinnan kilpailukykyi-
senä areenana on uudelleenmuotoutunut ajatukseksi kaupunkiseudusta tasoi-
hin ja territorioihin kytkeytymättömien talouden relaatioiden empiirisestä vii-
tekehyksestä. Harrisonille (2012: 1255) koko englantilainen kaupunkiseutujen 
aseman kehittyminen tällä vuosituhannella merkitsi yrityksen ja erehdyksen 
periaatteella toteutunutta ja toteutuvaa valtion toimintaa, jonka tavoitteena on 
löytää uusi skalaarinen ja spatiaalinen ”kiinnittymä”, harveylainen spatial fix, 
joka tuottaisi parhaat mahdolliset olosuhteet markkinavoimien investoinneille.  

Harrison (2014) kuitenkin katsoo keskusjohtoisten talousstrategioiden aset-
tuneen kaupunkiseudulliseen skaalaan niin vaillinaisesti, että niiden onnistu-
minen on alkanut vaikuttaa epätodennäköiseltä. Näin katse on kääntynyt näen-
näisesti kaupunkiseuduista itsestään nouseviin strategioihin, jotka kuitenkin 
osoittautuvat kaupunkiseutuun pitkälti vain empiirisesti kiinnittyvien markki-
navoimien tuotteiksi (Harrison 2014). Harrisonin analyysissa markkinavoimat 
ottavat paikalliset spatiaaliset kuvastot – kaupunkiseudun käsite, kaupunkiseu-
dun strategiat, kaupunkibrändit – omaan käyttöönsä ohi valtion kontrolliyri-
tysten, jolloin paikallinen aloitteellisuus osoittautuu enemmän toimijoiden glo-
baalissa kilpailussa toimimiseksi kuin aidosti paikallisesta tarpeesta nousevaksi 
toiminnaksi.  

Harrison (2014) kuvaa tutkimuksessaan, miten yksityinen kehittäjä konseptoi 
kaupunkiseudun ”kuvaston” aiemmasta ja paikallisesti kehitetystä strategisesta 
näkemyksestä poikkeavasti, ja puuttui jopa spatiaalisen suunnittelun paikalli-
sen hallinnan ideaan. Tämä näennäinen alhaalta ohjautuminen (esim. Cox 
1998; Raco 2013) on uuden regionalismin kritiikin näkökulmasta valtion keino 
legitimoida uusia hallinnan muotoja, jotka irrottautuvat demokraattisesta kont-
rollista ja vastaavat valtion uusiin pyrkimyksiin talouden näkökulmaa koros-
taen. Metropolihallinta ja kaupunkiregionalismi ovatkin monissa näkemyksissä 
lähinnä nimilappuja uudelle hallinnan järjestymiselle, joka on seurausta valtion 
uudelleenskaalautumisesta ja restrukturaatioprosesseista (Buser 2014). Bren-
ner (2002: 4-5) määrittelee tällaisen kaupunkiseutuhallinnan “strategioiksi, 
joiden tarkoituksena on muodostaa instituutioita, politiikkoja tai hallinnan me-
kanismeja sellaisessa maantieteellisessä mittakaavassa, joka parhaiten vastaa 
urbaanin agglomeraation piirissä vaikuttavia sosioekonomisia keskinäisriippu-
vuuksia.”  

Myös Jonas ja Moisio (2016) tunnistavat tällaisen näkemyksen – valtion val-
lan skaalaamisen ”alas” kaupunkiseututasolle ja samanaikaisen yksityisten ja 
julkisten paikallisten instituutioiden skaalautumisen ”ylös” samalle tasolle. Tä-
män he tunnistavat yhdeksi keskeisistä diskursseista kaupunkiregionalismin 
muovautumisessa. He huomauttavat, että kaupunkiregionalismi ei voi koskaan 
olla puhtaasti valtion vallan skaalaamista kaupunkiseututasolle, sillä valtiolla 
on myös kansainväliset intressinsä. Tosin Jonas ja Moisio (2016: 7) muistutta-
vat myös, että kaupunkiregionalismi sinänsä voi olla olennainen osa valtion 
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kansainvälistymistä. Tämä näkyy erityisesti pääkaupunkiseutujen ja nk. globaa-
lien kaupunkien erityisasemana valtioiden alue- ja aluetalouspolitiikoissa (ks. 
myös Kanninen ja Akkila 2015).  

Jonasin (2012) ja muiden uutta regionalismia kriittisesti käsittelevien tutki-
musten (esim. McGuirk 2007; Hidle ja Leknes 2014; Harrison ja Hoyler 2014; 
Davies 2014; Jonas ja Moisio 2016) mukaisesti näenkin, että kaupunkiseutu 
muotoutuu pitkälti, joskaan ei yksinkertaisesti, valtion ”orkestroimana” poliit-
tisluonteisena konstruktiona, jossa hallinta näyttäytyy erityisesti poliittisten 
vastakkainasettelujen tuloksena (Jonas ja Ward 2007), tai jopa pakkovallan 
käyttönä (Davies 2014) valtion itsensä taloudellisten tarkoitusperien edistä-
miseksi. 

 
 

Taulukko 6. Kaupunkiseudun tulkintoja uuden regionalismin diskurssissa. 
 

 
 

 
Omat ylle kirjaamani havaintoni kaupunkiseudun asemasta osana globaaleja 
territoriaalis-taloudellista muutoksia osuvat hyvin yhteen Jonasin ja Moision 
(2016: 3-7) esittämän arvion kanssa (ks. taulukko 6), joskin Jonas ja Moisio ra-
kentavat leimallisesti kaupunkiregionalistista näkemystään pidemmälle, koros-
taen sen geopoliittista luonnetta. Heille kaupunkiregionalismilla on paitsi terri-
toriaaliset ja taloudelliset dimensionsa, myös olennainen materiaalinen ulottu-
vuutensa, joka ilmenee strategisina kiinteistö- ja infrastruktuurisuunnitelmina, 
päätöksinä ja toteutuksina. Tämä ulottuvuus on olennainen paitsi kaupunkiseu-
tujen spatiaalisuuden määrittelyissä, myös hallinnan ja strategisenkin suunnit-
telun konkreettisen materiaalisuuden korostamisen kannalta. Jonasin ja Moi-
sion lopputulema korostaa kaupunkiseutujen ja kaupunkiregionalismin moni-
naista ja transformatiivista roolia valtion uudelleen muovautumisessa – ei suin-
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kaan valtion katoamisessa. Näin kyse on valtion ja paikallisuuden valta- ja toi-
mintasuhteiden tasapainon uudelleenjärjestymisen geopoliittisista proses-
seista. 

 

Edellisen alaluvun lopputuleman huomioidenkaan kaupunkiseudun nousua 
valtion talouskehityksen tikunnokkaan ei voi suinkaan pitää väistämättömänä 
ilmiönä: Wardille ja Jonasille (2004: 2130) kyse on pikemminkin “tiettyjen eh-
tojen puitteissa rakenteistunut väline ja tulos territoriaalisen hallinnan kamp-
pailuista ja strategioista” kuin paradigmaattinen kehityskulku. Paikallisen 
(kunta)tason ensisijaisuus korostuukin edelleen useimmissa eurooppalaisissa 
spatiaalisen hallinnan järjestelmissä. Samalla valtion ohjauksella on nähty ole-
van vaihteleva, joskin tärkeä rooli niin rajoittavana, raamittavana kuin mahdol-
listavanakin tekijänä kaupunkiseutujen konstituoitumiselle.  

Esimerkiksi Englannissa vuoden 2010 vallanvaihto merkitsi yhteiskuntapo-
liittista uudelleenmäärittelyä, jossa uusi hallitus otti konservatiivis-liberaalide-
mokraattisen hybridi-ideologiansa mukaisesti tavoitteekseen hallinnon keven-
tämisen ja valtion roolin supistamisen yhdistettynä kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien kasvattamiseen (ks. Bäcklund ja Kanninen 2015). Hallituksen re-
toriikassa korostui uusliberaali näkemys, jonka mukaan valtio ei enää voi tehdä 
kaikkea itse, vaan se tarvitsee tuekseen vapaaehtoista toimintaa ja kansalaisyh-
teiskunnan yritteliäisyyttä. Muutoksissa on nähtävissä, että englantilainen 
suunnittelujärjestelmä itsessään on aktiivisesti politisoimisen kohteena, ja että 
valtakunnan politiikassa on käytäntönä politisoida – ja radikaalisti ”uudistaa” 
– aiempien hallitusten määrittelemiä hallinnollisia ja lakisääteisiä käytäntöjä. 
Retorisesti muutos esitettiin kansalaisyhteiskunnan laajentamisena nimik-
keellä ”Big Society” (Buser 2013), mutta käytännössä ensisijaisena toimintalin-
jana oli kuitenkin valtion toimintojen supistamisen ”small government” (ks. 
Holman ja Rydin 2013). Hierarkkisen suunnittelujärjestelmän sijaan alettiin 
joka tapauksessa keskittyä enemmän ajateltuihin paikallisyhteisöihin (com-
munities). Lakimuutosten mukanaan tuoma paikallisuus näyttäytyykin valtion 
systemaattisena yrityksenä saada paikalliset ryhmittymät valjastettua erityi-
sesti asuntotuotannon pullonkaulojen avartamiseen.  

Ward ja Jonas (2004) huomauttavat, ettei kamppailu eri tasojen ensisijaisuu-
den ja hallinnan muotojen välillä väistämättä johda sellaiseen tehokkuuteen tai 
yhteistyön ja koordinaation mobilisoitumiseen kaupunkiseudulla kuin uuden 
regionalismin puolestapuhujat haluaisivat. Kamppailussa muotoutuvat yhdis-
telmät saattavat olla sekä epäjohdonmukaisia että luonteeltaan epästabiileja, 
mikä puolestaan voi johtaa hallinnan epäjatkuvuuksiin, murtumiin, jos kohta 
myös uusien muotojen kokeiluihin.  

Pemberton ja Morphet (2014) kuvaavat ytimekkäästi valtion strategiaa tällai-
sen relationaalisen näkemyksen mukaisesti tapahtuvassa kaupunkiseututasoon 
kiinnittyvässä hallinnan kamppailussa. Englannin tämän vuosikymmenen alun 
alueellisen kehittämisen ja suunnittelun järjestelmäuudistuksen seudullisena 
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ytimenä ovat olleet kaupunkiseudut (city-region) ja edellä jo mainitut paikalli-
set elinkeinoelämän kumppanuudet (LEP). Kummatkin järjestäytyivät al-
haalta-ylös -prosessissa pikemminkin taloudellis-poliittisten relaatioiden kuin 
mitattujen toiminnallisuuksien perusteella. Näin ne olivat lähtökohtaisesti ai-
noastaan sattumanvaraisesti yhteneväisiä keskenään, eivätkä myöskään vas-
tanneet toiminnallisia talousalueita (functional economic area, FEA). Järjesty-
misen voi nähdä tapahtuneen pikemminkin “pehmeinä territorioina” epäsel-
vine rajoineen (fuzzy boundary, Haughton 2010) ja uusine, ”nestemäisine ku-
vastoineen” (fluid imaginary, Haughton ja Allmendinger 2015) kuin selkeinä 
toiminnallisina rajauksina. Uudistuksessa valtiolla oli kuitenkin viimeinen sana 
sanottavana: sillä oli valta sovittaa paikalliset rajaukset ”mielekkäiksi” kaupun-
kiseututasoisiksi kokonaisuuksiksi kansallisen edun nimissä. Pemberton ja 
Morphet (2014) näkevät valtion pyrkineen ensinnä uudelleenrajaamaan paikal-
liset elinkeinokumppanuudet toiminnallisia talousalueita vastaaviksi – käytän-
nössä yhdistämään niitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, “mega-kaupunkiseu-
duiksi” – ja tämän jälkeen rajaamaan uudelleen hallinnolliset kaupunkiseudut 
vastaamaan näitä toiminnallisten talousalueiden rajauksia. Tämä rajaus on ta-
pahtunut mm. aiempien kaupunkiseutujen ”City Deal”:ien muuntamisessa 
LEP-kohtaisiksi ”Growth Deal”:eiksi, sekä kaupunkiseutujen yhteishallintome-
nettelyn (Combined Authority) yhdistämisellä syvempään itsehallinnon mah-
dollisuuteen nk. devoluutioprosessien avulla. Prosessien seurauksena mega-
kaupunkiseutujen rajaukset ikään kuin vähitellen “kovettuisivat” (Deas 2014) ja 
saisivat näin institutionaalisen muodon, joka mahdollistaisi niiden pysyvyyden 
(Pemberton ja Morphet 2014; ks. myös Deas ja Lord 2006). Olennaista loppu-
tuloksessa on, että lopulliset, toistaiseksi kovettuneet rajaukset eivät ole spati-
aalisesti perusteltuja sen paremmin paikallisista toiminnallisista, yhteistoimin-
nallisista tai toimintasuhteellisista lähtökohdista kuin seudullisten toiminnalli-
suuksien näkökulmistakaan. 

Pemberton ja Searle (2016) kuitenkin huomauttavat, ettei tällaisesta valtion 
”orkestroinnista” tai pakkovallasta aina seuraa asetelmaa, jossa kaupunkiseutu 
vain mukautuu valtion asettamiin kehyksiin. Paikallinen yhteistyö saattaa 
saada myös muotoja, joissa kysymys onkin tämän kehityksen käyttämisestä hy-
väksi osana paikallisten pyrkimysten skaalaamista ”ylös” ylipaikalliselle, usein 
kaupunkiseutujen väliselle kentälle. Valtion asettamista kehyksistä ei kaikissa 
olosuhteissa seuraakaan pakotettua konsensusta ja paikallisten dissonanssien 
tosiasiallista korostumista, vaan seurauksena saattaa myös olla seudullisen yh-
teistyön vahvistuminen ja organisointi- ja toimeenpanokompetenssien kehitty-
minen seudullisilla ehdoilla (vrt. Lefebvre 1998). Myös tällaiselle näkemykselle 
löytyy runsaasti empiiristä todistusta kaupunkiseutuja koskevista kuvauksista 
ja aiemmista tutkimuksista (vrt. Harbo ym. 2008; Kanninen ja Ylä-Anttila 2011; 
Mäntysalo ym. 2014; Kanninen ja Akkila 2015). 

Kaupunkiseutujen aseman korostumista onkin hyödyllistä lähestyä myös nii-
den sisäisen dynamiikan kautta. Tällöin korostuvat ne yhteistyön piirteet, jotka 
paikallisesti nähdään tehokkaina toiminnan tapoina. Breathnach (2014) näkee 
kaupunkiseutujen sisäisen dynamiikan useiden spatiaalisten, toisiinsa liitty-
vien järjestelmien yhtäaikaisena ilmentymänä, jotka yhdessä muodostavat so-
veliaimman mahdollisen spatiaalisen yksikön integroidulle sosioekonomiselle 
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ja ympäristöön liittyvälle suunnittelulle. Olennaista kaupunkiseudullisille yh-
teenliittymille ja uusille hallinnan kasvukoalitioille on niiden kyky ylittää sekto-
rirajoja ja erilaisia absoluuttiseen tilakäsitykseen liittyviä intressejä, mobili-
soida eri yhteisöjen rajat ylittävää kannatusta kehittämisen päämäärille, sekä 
edistää näiden päämäärien toteuttamista koordinoidusti (Breathnach 2014: 
2269). Tällaiset näkemykset korostavat kaupunkiseutujen hallinnan yhteenliit-
tymien roolia valtion hallinnon politiikkoja ja järjestelmiä hyödyntävinä yhteis-
työjärjestelyinä. Näin kaupunkiseutu strategisen spatiaalisen suunnittelun toi-
mijuutena voi ”syntyä” myös valtion hierarkkisten suunnittelujärjestelmien 
puitteissa alhaalta käsin, käytännössä paikallistason suunnittelua yhteensovit-
tamalla seudullisten yhteistyöteemojen näkökulmasta. 

Esimerkiksi Ruotsissa on viime aikoina alettu tehdä yleiskaavayhteistyötä ko-
konaisten yleiskaavojen tasolla (Smas ym. 2015). Itä-Götanmaan lääni ja Lin-
köpingin kaupunki tekevät kaupunkiseutuvetoista suunnittelua Itä-Götanmaan 
seudun kehittämissuunnitelman (regional utvecklingsplan) rinnalla. Tavoit-
teena on vahvistaa Itä-Götanmaata monikeskuksisena kaupunkiseutuna. Itä-
Götanmaan yhteistyön periaatteena on ollut aloittaa kaikkein käytännöllisim-
mistä tehtävistä, kuten infrastruktuurin ja viheralueiden suunnittelusta ja edetä 
sitten suurempiin kysymyksiin, kuten koulutukseen ja teollisuuden maankäy-
tön suunnitteluun. Lisäksi Linköping ja Norrköping tekevät yleiskaavayhteis-
työtä erityisesti talouskehityksen, väestökehityksen ja pitkän aikavälin kestä-
vyystavoitteiden saavuttamiseksi (Apelgren ym. 2010). Yhteisen yleiskaavan 
erityisinä näkökulmina ovat ulkoisten ja sisäisten liikenneyhteyksien paranta-
minen, sekä sisäisen saavutettavuuden parantumisen mukanaan tuomien ta-
louskasvun spatiaalisten edellytysten hyödyntäminen.  

Tanskassa Trekantområdetin strategisessa yleiskaavallisessa yhteistyössä on 
puolestaan mukana 6 alueen kaupunkia. Alue on hyväksynyt yhteisen strategia-
tarinan (Metropol på vej), joka viitoittaa alueen yhteisen spatiaalisen suunnit-
telun pitkän aikavälin kehittämiskysymyksiä (Kanninen ja Akkila 2015). Sa-
manniminen suunnittelustrategia on juuri valmisteilla. Myös yhteinen kas-
vustrategia on laadittu vuonna 2014. Tämä epävirallinen kaavamuoto perustuu 
yhteiseen strategiseen yleiskaavaan, joka on jokaisen alueen kunnan yleiskaa-
van strategiaosana. Tätä kukin kunta täydentää omia spesifejä kysymyksiään 
käsittelevällä osalla. Yhteisen strategian myötä on luotu myös kiinteämpi yhteys 
hallintoalueen (Syddanmark) kasvu- ja kehittämisstrategiaan. 

Myös Englannissa on viriämässä kaupunkiseututasoisia lakisääteisen spatiaa-
lisen suunnittelun käytäntöjä, jotka osoittavat, että lainsäädännön joustavuus 
ja erityisesti sen joustavat tulkinnat (joille valtio antaa tukensa suoraan tai epä-
suorasti) mahdollistavat suunnitteluyhteistyön, kunhan yhteistyön edellytykset 
ja motivaatio ovat olemassa. Manchesterin kaupunkiseudun esimerkin innoit-
tamana muitakin yhteishallinnon kehittämisen Combined Authority (CA)-pro-
sesseja (ks. pääluku 3) on vireillä erikokoisilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi kau-
punkiseuduilla on erilaisia hallinnollisia ja hallinnan organisoitumisia liittyen 
strategisen suunnittelun yhteistyöhön: Black Country -alueella tehdään viiden 
kaupungin välistä yhteistä suunnittelua, jonka puitteissa laadittu yhteinen 
ydinstrategia on valmistunut vuonna 2011 (Blyth 2015). Se on sekä asukasluvun 
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että maa-alueen suhteen laajin lainvoimainen yhteistyösuunnitelma Englan-
nissa. Cambridgen alueella kolme maakuntaa (County) pyrki CA:n perustami-
seen nimenomaan monikeskuksisen alueen strategisen suunnittelun edistä-
miseksi. Monimutkaisten prosessien ja kiistojen jälkeen valtion kanssa sovittu 
yhteisviranomaisalue on kuitenkin varsin erilainen kuin alun perin suunniteltu. 
Hertfortshiressä puolestaan CA-prosessin kariuduttua ollaan syventämässä 
joint committee – yhteistyötä asuntopolitiikan yhdentämiseksi ja asuntotuotan-
totavoitteiden tuomiseksi paikallisiin strategisiin spatiaalisiin suunnitelmiin. 
Toisaalta kuten edellä jo mainittu, Koillis-Englannissa Newcastlen ja ympä-
röivien alueiden CA:n (NECA) yhteistyön syveneminen on jo ehtinyt pysähtyä 
sisäisiin riitoihin pormestarimallin soveltamisesta (Nurse 2015a, 2015b; Elcock 
2014).  

Useiden maiden suunnittelulainsäädännössä onkin mahdollistettu – ainakin 
periaatteessa – kuntien välinen yhteistyö spatiaalisessa suunnittelussa. Paikal-
listason suunnitteluun keskittyvässä lainsäädännössä on kuitenkin samalla 
nähty piilevän muodollisuuksia ja rajoitteita (niin hallinnollisia kuin poliittisia-
kin), jotka käytännössä useimmiten estävät tämän tyyppisen yhteistyön (Kan-
ninen 2016, ks. myös Hulst ja Montfort 2011). Newmanin (2009) näkemyksen 
mukaan kaupunkiseudun toimijoiden välinen kollaboraatio perustuukin ensisi-
jaisesti jokaisen toimijan yhteiseen toimintaan sitoutumisesta koituvaan koet-
tuun hyötyyn. Stone (1989) huomauttaa kuitenkin, että toimijoiden erilaiset nä-
kemykset ja niistä johtuva tarve sitoutua pikemminkin tilanteisiin ratkaisuihin 
kuin pitkän aikavälin tavoitteisiin vaikeuttaa seudullisten regiimien pitkäjän-
teistä toimintaa. Hansen ym. (2005) väittävät, että toimijat kalkyloivat heille 
koituvaa hyötyä sen mukaan, millainen yhdistelmä julkisia ja yksityisiä hyödyk-
keitä heille on tarjolla yhteistyöstä.  

Cowie ym. (2013) ovat todenneet, että Englannissa paikalliset toimijat prefe-
roivat kaupunkiseututasoista yhteistyötä kaikkine monimutkaisuuksineenkin, 
jos sen mittapuuksi asetetaan entinen seututasoinen suunnitteluyhteistyö, 
jonka ei lainkaan koettu vastanneen toiminnallisen kaupunkiseudun rajoja. Esi-
merkiksi Manchesterin kaupunkiseudulla on osana valtion ja kaupunkiseudun 
välistä kaupunkiseudun yhteishallinnon (Combined Authority) sopimusta li-
sätty yhteishallintoviranomaisen (Greater Manchester Combined Authority, 
GMCA) toimintavaltuuksiin myös spatiaalinen suunnittelu (ks. Wall ja Vilela 
2016). Tässä yhteydessä on alettu laatia ensimmäistä koko (toiminnallisen) 
kaupunkiseudun yhteistä lakiin perustuvaa strategista spatiaalista suunnitel-
maa, joka sitoo paikallishallintoja niiden muussa suunnittelussa. Tapaus on 
mielenkiintoinen siinä mielessä, että kyseessä on ensimmäinen esimerkki näin 
syvästä hallinnon ja suunnittelun integraatiosta Englannissa, ja myös ensim-
mäinen esimerkki lakisääteisen kaupunkiseutuhallinnon kehittämisestä Lon-
toon ulkopuolella. (Cowie ym. 2013).  

GMCA:n suhde kaupunkiseudun muodostaviin kuntiin on kolmitahoinen: en-
sinnä, suhde valtiotasoon on järjestetty aiemmin City Deal –sopimuksen ja vuo-
desta 2016 alkaen ns. Devoluutiosopimuksen18 kautta, joka antaa GMCA:lle 

                                                        
18  Tämä viittaa hallintovallan astetta syvempään “devoluutioon” Englannissa. Kaupunkiseutu-

jen koettu asema talouskehityksen moottoreina on johtanut niiden näkemiseen tällaisen mah-
dollistavan lainsäädännön kohteina. Vuoden 2016 laki kohdistaakin devoluution käytännössä 
ensisijaisesti kaupunkiseutukeskeisille yhteisviranomaisille. Suurilla kaupunkiseuduilla on 
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tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia yli kuntatason. Toiseksi, strategiset suhteet yksi-
tyiseen sektoriin on koordinoitu paikallisen lakisääteisen talouskehittämisen 
kumppanuusorganisaation GMLEP:n (Greater Manchester Local Enterprise 
Partnership) kautta. Kolmanneksi, laajemmalla kaupunkialueella suhteet yksi-
tyissektoriin on järjestetty erillisen Business Leadership Council:n kautta. Näi-
den kolmen yhteispeli määrittää GMCA:n virallista institutionaalista asemaa.   

Coleman ym. (2016) esittävät alustavina arvioinaan, että budjettivalta auttaa 
Manchesterissa kehittämisen kohdentamisessa paikallisten tarpeiden mukai-
sesti, mutta samalla kohdentaa rahoituksen valikoidusti: naapurialueet saatta-
vat vastaavasti kärsiä ulos rajautumisestaan. Samalla budjettivallan käytön le-
gitimiteetti on epäselvä. Kaikki osalliset eivät ole julkisesti vastuullisia instituu-
tioita. Lisäksi devoluution retoriikka herättää epäilyjä. Sen sijaan, että kyse olisi 
kaupunkiseudun positiivisesta valinnasta ja siihen liittyvästä halusta luoda 
uutta dynamiikkaa, kyse on paljolti palvelujen rahoituksen leikkausten välttä-
mättömäksi tekevästä tehtävien ja vastuun siirrosta, jossa entiset vastuut on 
hoidettava vähemmällä rahoituksella, mutta vastuu rahoituksen leikkauksista 
onkin paikallisella hallinnolla eikä – kuten aiemmin – keskushallinnolla. Tätä 
Coleman ym. (2016: 382) kutsuvat ”joko mahdottomaksi tehtäväksi tai jännit-
täväksi mahdollisuudeksi”. Huomattavaa on myös, ettei kaupunkiseutujen de-
voluutiosopimusten järjestelmään liity vaaleilla valittavia kaupunkiseututasoi-
sia valtuustoja, vaan niissä edellytetään kaupunkiseutujen ottavan käyttöön 
pormestarimallin, jossa pormestari valitaan suoralla kansanvaalilla ja hän ko-
koaa toimintansa tueksi hallinnollisen esikunnan, joka toimii puolestaan por-
mestarin demokraattisella mandaatilla. Näin pyritään tehostamaan toimintaa 
ja muutosta aikaansaavaa hallinnan tapaa tilanteessa, jossa kaupunkiseututa-
soisen puoluepoliittisen kentän muotoutumisesta sekä kaupunkiseudullisen 
valtuuston toimintakyvystä ja sitoutuneisuuksista vallitsee suuri epävarmuus. 
Samalla asetelma on myös monella tavalla valtion ohjaama: ylhäältä ohjaava 
pormestarimalli on edellytys devoluutiosopimukselle alueilla, jotka käsittävät 
useita kaupunkiseutuja ja joiden poliittiset perinteet, paikallinen talous ja sosi-
aaliset haasteet ovat varsin erilaisia. 

Nicholson ja Orr (2016: 281) korostavat pitkäjänteisessä rajoja ylittävässä 
(boundary spanning) yhteistyössä lisääntyvän luottamuksen ja vähenevän op-
portunismin tuottavan kaikille hyväksyttäviä vastavuoroisia ja sisäsyntyisiä 
hyötyjä (verkostoituminen, sosiaalinen pääoma, hiljaisen tiedon ymmärrys), ja 
näiden saavuttamiseen tähtäävää yhteistyön paikallista normitusta. Näin toimi-
joiden käsitykset ”vastavuoroisuuden kulttuurista” laajentuvat. Julkisen sekto-
rin toimijat oppivat näkemään ulkosyntyisen hyödyn (raha, palvelut, informaa-
tio) vaihdon tärkeyden, ja vastaavasti yksityisen sektorin toimijat oppivat si-
säsyntyisten hyötyjen vaihdon pitkän aikavälin kertautuvista vaikutuksista. Jo-
nas (2012) korostaakin, että kaupunkiseuduilla syntyy uusia hallinnan institu-
tionaalisia muotoja, joiden tarkoituksena on tehostaa strategista kehittämistä 
mahdollistavia infrastruktuureja. Kriittinen elementti tässä kehityksessä on 

                                                        
perustettu ja perusteilla kuntien yhteisiä hallintoelimiä ja paikalliset talouskehittämisen 
kumppanuusorganisaatiot ovat muodostumassa tärkeiksi strategisen suunnittelun toimi-
joiksi.  
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Healeyn (2007) mukaan se, että käsitys “hallinnosta” ei enää kytkeydy perintei-
sesti tunnistettuihin territorioihin vaan uusiin, relationaalisiin kytkeytyvyyden 
käytäntöihin.  

Harrison (2012) näkee, että lakisääteisten mutta silti ”pehmeiden” instru-
menttien tuottaminen ja tästä seuraava skaalojen ”monistaminen” on osa val-
tion pyrkimystä puolustaa kontrollin ja talouden manageroinnin legitimiteetti-
ään osana tätä spatiaalista ja skalaarista kiinnittyneisyyden hakua. Näin kau-
punkiseudut eivät varsinaisesti syrjäytä sen paremmin valtiota kuin aiempia 
territoriaalisia seutujakaan, vaan toimivat sekä-että –logiikan mukaisesti. Näin 
on mahdollista, että lyhyellä aikavälillä kaupunkiseututasolla saattaa olla useita 
erilaisia aluekehittämisen sopimuskäytäntöjä19 ja kaikille näille sekä vaihtelevia 
institutionaalisia kotipesiä että kumppanuuksien järjestelmiä. Samaan aikaan 
on myös kaupunkiseutuja, jossa on ehkä vain yksi tällainen sopimuskäytäntö, 
ja keskikokoisia kaupunkiseutuja, joilla ei ole suoranaisesti mitään näistä käy-
tössään.  

Breathnachin (2014) näkemys on, että kaupunkiseutujen institutionaaliset 
muodot ovat kuitenkin olleet moninaisia jo ennen uuden regionalismin nousua-
kin. Uusi kehitys on siis eri tavoin ehdollistunut ja erityisesti suhteessa valtion 
seudullisen hallinnon perinteeseen. Yhtäällä kyse on puhtaasti hallintatavoista, 
toisaalla seudut ovat myös poliittisen keskustelun areenoita. Jessop (2003) 
väittää, että myös kaupunkiseudun verkostomaiset suhteet ja vuorovaikutuksen 
muodot ovat jossain määrin pysyviä. Tämä verkostosuhteiden institutionalisoi-
tuminen edesauttaa uusien, suhteellisen kestävien rakenteiden muodostumi-
sessa ja pysyvien toimintakulttuurien muotoutumisessa, mikä puolestaan mah-
dollistaa näiden verkostorakenteiden ja -suhteiden paikallisen hallinnan. 

Esimerkiksi Hollannin paikallishallinnon pitkäaikaiset yhteistyön ja sopimi-
sen perinteet – ainakin yleisen julkisen puheen mukaan – perustuvat erityisesti 
historialliseen välttämättömyyteen tehdä yhteistyötä merenpohjan kuivatta-
miseksi ja tulvariskien hallinnoimiseksi. Kuten Spaans ym. (2012) mainitsevat, 
eri tasoilla ja tasojen välillä tapahtuva neuvottelu ja konsensuksen rakentami-
nen on aina ollut keskeistä hollantilaisessa suunnittelujärjestelmässä. Viimeisin 
suunnittelujärjestelmään liittynyt uudistus korosti hierarkkisuuden purkamista 
ja suunnittelun siirtämistä ”paikalliseksi aina kun mahdollista, keskitetyksi mil-
loin tarpeellista” (SVIR 2012). Kaupunkiseudun käsite on yksi keskusteluissa 
pisimpään mukana olleista käsitteistä. Yhteistyö on kaupunkiseuduilla käsittä-
nyt myös spatiaalista suunnittelua, joskin lakisääteisesti vain Plusregio-kau-
punkiseuduilla ja vain muutaman vuoden ajan 2000-luvulla. Epävirallista spa-
tiaalista suunnittelua tehdään kuitenkin kaikilla kaupunkiseuduilla, laajassa 
yhteistyössä niin kuntien välillä kuin suhteessa valtion ja provinssitason toimi-
joihin. Vapaamuotoinen yhteistyö kaupunkiseutujen puitteissa on toistaiseksi 
vahvaa epävirallisena toimintana ja sillä on laajat kontaktipinnat suunnittelu-
järjestelmään.  

                                                        
19  Esimerkiksi vuosien 2007-2017 välisellä ajanjaksolla voi englantilaisella kaupunkiseudulle 

olla ollut voimassa Multi-Area agreement, City Deal (kaksi kierrosta), Kasvusopimus, 
Economic Prosperity Board-sopimus, Devoluutiosopimus. Kaikilla näillä on (ollut) seudulli-
nen koordinaatioluonne, mutta jossain määrin erilaiset sisällöt ja toimialat. 
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Hidle ja Leknes (2014) näkevät, että seudullisuuden näyttäytyessä käytän-
töinä, jotka perustuvat uskoon seudusta toimivana työkaluna talouden ja iden-
titeetin kysymysten ratkaisemisessa, seudullisuuden rooli seutuistumisen pro-
sesseissa monimutkaistuu. Koska kaupunkiseutujen hallinnassa kyse on ver-
kostoista ja virtauksista, noodien kompleksisuudesta ja eri politiikkasektorien 
erilaisista ideologisista taustoista, on Hidlen ja Leknesin (2014: 131) mukaan 
oletettavissa, että strategiana tämä käytännöllinen usko seutuun työkaluna toi-
mii myös eri sektoreilla eri tavoin. He kiinnittävätkin huomion Fitjarin ja 
Rodríguez-Posen (2011) tutkimukseen, jonka mukaan esimerkiksi kaupunki-
seutujen sisäisellä toimijoiden vuorovaikutuksella ei juurikaan ollut vaikutusta 
yritysten innovaatioihin – siinä missä yritysten kansainvälisellä verkottunei-
suudella puolestaan oli. Hidlen ja Leknesin omassa tutkimuksessa paljastui 
norjalaisten (kaupunki)seutujen kaksi kehittämisen logiikkaa: ylhäältä ohjattu 
ja kaupunkiseutua relationaalisesti määrittelevä kulttuuripoliittinen ohjel-
mointi, jossa valtio pitää ohjia kädessään, ja seuduista itsestään nouseva konk-
reettinen, ”seudun” vertauskuvaan ja kaupunkiseudullisiin elinkeinoklusterihin 
kiinnittyvä ja niiden kautta kaupunkiseutua määrittelevä elinkeinopolitiikka.  

Harrison ja Hoyler (2014) muistuttavat, etteivät kaupunkiseudut myöskään 
ole tässä “uudessa uljaassa järjestyksessä” (Pemberton ja Morphet 2014) lähtö-
kohtaisesti samanlaisissa tilanteissa. Siinä missä suuret kaupunkiseudut kiin-
nittyvät vankasti kansainvälisen talouden verkostoihin, pienemmillä ja perifee-
risemmillä kaupunkiseuduilla kiinnittyminen on repaleisempaa. Kaupunkiseu-
tujen keskeisyys valtion hallintatavoissa merkitsee suurille kaupunkiseuduille 
talouden keskipisteenä toimimista, mutta pienille kaupunkiseuduille se tarjoaa 
sekä mahdollisuuksia että haasteita. Jonas (2012: 822, 2013: 289) näkeekin pe-
rifeerisempien kaupunkiseutujen joutuneen kaupunkiseutukeskeisen kehittä-
mispolitiikan kurimukseen, halusivatpa ne sitä tai eivät. Tämä näyttäytyy erilai-
sina kaupunkiseutuihin kohdistuvina strategioina, joiden tarkoituksena on 
luoda suotuisat olosuhteet ylikansallisen pääoman houkutteluun ja kansainvä-
lisen kilpailukyvyn lisäämiseen (Sotarauta ja Kosonen 2013; Moisio 2012).  

Uuden regionalismin kritiikin hengessä McGuirk (2007) korostaakin, että 
kaupunkiseudun muovautuminen poliittisena konstruktiona on jatkuva ja mo-
nimittakaavainen kysymys. Kaupunkiseudun muovautumista ei kuitenkaan voi 
McGuirkin mukaan erottaa sen territoriaalisuudesta, eikä se ole erillään valtion 
politiikan ja talouden asetelmista – päinvastoin, kaupunkiseudun kehittyminen 
on vahvasti ehdollistunut kansallisen aluepolitiikan suunnasta, ja samalla kehi-
tysprosessiin rakentuu paikallisten territoriaalisten intressien näkökulmia. 
Näin olisikin vaarallista pitää kaupunkiseudun kehittymistä yksituumaisesti 
vastauksena ulkopuolisten talouden voimien asettamiin kilpailukykyvaatimuk-
siin.  

Healey (2007: 280-282) esittää kolme summaavaa havaintoa kaupunkiseutu-
jen hallinnan ja strategisen spatiaalisen suunnittelun muutoksista: ensinnä, 
kaupunkiseutujen hallinnan maisema on muuttunut moniulotteiseksi. Tämä ei 
ole triviaali havainto, vaan kuvastaa seudullisen kehittämisen eetoksen muut-
tumista hyvinvointivaltion rakentamisesta moniarvoisemmaksi ja ”kilpail-
luksi”. Tässä tilanteessa ne, joilla on resursseja tuoda agendansa esiin, ovat stra-
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tegisen kehittämisen toimijoita, kehystäjiä ja legitimoijiakin. Toiseksi, suunnit-
telussa on ymmärrettävä, että muodollisen spatiaalisen strategiatyön ulkopuo-
lisille aloitteille tulee antaa tilaa, vaikka strategiatyöstä samalla tulisi hankalaa 
ja epämukavaa. Tässä tilanteessa monilla toimijoilla voi olla kykyä luoda muu-
tosvoimaista yhteistyötä, ja suunnittelijan rooli muotoutuu samalla välittäjyy-
deksi ristiriitaisten näkökulmien välillä. Kolmanneksi, strateginen spatiaalinen 
suunnittelu on jännitteisessä suhteessa sekä legitimaation rakenteisiin että ra-
hoituksen kohdentamisen mekanismeihin. Näin ollen keskeiseksi muodostuu 
kysymys spatiaalisen strategian kaupunkiseutua konstituoivan voiman ja hal-
linnon auktoriteettien relatiivisen vallan välisestä suhteesta. 
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Edellisessä pääluvussa katsoin kaupunkiseutujen institutionaalisia tilanteita 
lähinnä valtion ja kuntien välisten suhteiden sekä valtion ”kaupunkipolitii-
kan” kautta. Näin, että niin kutsuttu uusi regionalismi tarjoaa perustellun 
näkökulman kaupunkiseudun relationaaliselle määrittelylle valtion poliitti-
sessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa toimintaympäristössä. Tässä päälu-
vussa syvennän kaupunkiseutujen dynamiikan tarkasteluani fokusoimalla 
erityisesti strategiseen spatiaaliseen suunnittelun niin hallintatapana kuin 
kaupunkiseutujen yhteistyötä virittävänä toimintanakin.  
 
Uuden regionalismin normatiivisena ongelmana Newman (2009: 189) pitää 
sitä, ettei se huomioi institutionaalista monimutkaisuutta ja sitä “sotkuisuutta,” 
joka luonnehtii uutta hallinnan tilannetta. Samassa hengessä Amin (2004) kat-
soo, että uusi regionalismi on keskittynyt sellaiseen kaupunkiseutujen territori-
aaliseen kuvaukseen, jonka seurauksena kaupunkiseutujen rajaus yhtäältä 
määräytyy ennalta ja toisaalta poissulkee vaihtoehtoisia rajauksia. Näissä ku-
vauksissa paikallisia instituutioita pidetään keskeisinä toimijoina kilpailukyvyn 
edellytysten luomisessa. Keskittyminen ydininstituutioihin tuottaa puolestaan 
prosesseja, jotka uusintavat konventionaalisesti tapahtuvaa spatiaalista ra-
jausta ja konventionaalista tapaa nähdä paikallistalouden ja innovaatiojärjes-
telmien ominaisuuksia.  

Tämä tulkinta saa tukea myös Gunnin ja Hillierin (2012) analyysissä: he ku-
vaavat englantilaisen suunnittelujärjestelmän reformia tilanteessa, jossa heidän 
tulkintansa mukaan valtion intresseissä korostui tarve joustavuuden lisäämi-
seen ja paikallisten ratkaisujen tuottamiseen paikallishallintojen suunnitte-
luelimissä. Tavoitteeseen pyrittiin monitasohallinnan keinoin hyödyntämällä 
monia kanavia, joiden avulla oli tarkoitus tarjota paikallisille suunnittelijoille 
eväitä omaehtoiseen suunnitteluun. Politiikka- ja ohjeistusympäristö muodos-
tui kuitenkin kovin monimutkaiseksi. Sen sijaan että tiedollista ohjeistusta olisi 
kyetty tulkitsemaan ja soveltamaan paikallisesti, paikalliset suunnittelijat tuli-
vat pikemminkin riippuvaisiksi ohjeistuksen ”kirjaimesta.” Näin ”tieto muuntui 
auktoriteetiksi” (Gunn ja Hillier 2012: 376). 

Campbell ym. (2014) muistuttavatkin, ettei uusliberalismissa ole kyse pelkäs-
tään valtion vetäytymisestä perinteisistä tehtävistään, vaan että uusliberalisti-
seen käänteeseen liittyy olennaisesti valtion julkisen auktoriteetin rapautumi-
nen, markkinamekanismin korostuminen ohjauksen periaatteena, sekä näihin 
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liittyen yksityisen sektorin roolin muuntuminen julkista auktoriteettia muistut-
tavaksi. Niin Campbell ym. (2014) kuin Healey (2006c) käyttävät yleistä il-
mausta ”public authority”, jonka olen tulkinnut – huolimatta sen yleisestä kään-
tymisestä lähinnä ”julkishallinnoksi” tai ”viranomaiseksi” – nimenomaisesti 
valtaan ja toimintojen omistajuuteen liittyväksi julkishallinnon näkökulmaksi 
tässä asiayhteydessä. ”Auktoriteetti” kuvaa mainiosti sitä kunnioitusta, arvos-
tusta ja käskyvaltaa, auktoriteetin keskeisiä tekijöitä, jotka uusliberaalissa tilan-
teessa ovat yhä vähemmän julkisen sektorin yksinoikeuksia sen enempää hal-
linnossa, hallinnassa kuin strategisessa suunnittelussakaan. Tämän luvun tar-
koituksena on kuvata nimenomaan tällaista tilannetta, jossa julkisen auktori-
teetin lisäksi, ohella ja sijaan kaupunkiseudun strateginen yhteistyö tarvitsee 
toisenlaista auktoriteettia – hyötyihin, motiiveihin ja keskinäiseen riippuvuu-
teen perustuvaa. Näin korostuu sekä näiden tekijöiden aktiivinen etsiminen 
osana suunnitteluprosessia että strategisen suunnittelun näihin tekijöihin liit-
tyvien vastakkainasettelujen käsittelyn luonne. Aloitan kuvaamalla strategisen 
suunnittelun taustoja ja ideaa, ja pohdin miksi ja miten strategisuus on tullut 
osaksi myös spatiaalista suunnittelua.  

 

Modernin strategisen suunnittelun alku laajemmassa yhteiskunnallisessa kon-
tekstissa voidaan paikantaa 1920-luvulle niin kutsutun Harvard Policy Mo-
del:in kehittämiseen (Bryson ja Roering 1996). Mallin tarkoituksena oli kehittää 
”paras sopivuus” organisaation ja sen toimintaympäristön välille, eli strategia20. 
1960-luvun mittaan strateginen suunnittelu yleistyi yksityisen sektorin suurten 
yritysten keskuudessa, ja organisaatiotutkimuksessa strategista suunnittelua 
alettiin käsitellä systemaattisesti (esim. Ansoff 1969). Julkisella sektorilla stra-
tegista suunnittelua alettiin harjoittaa kuitenkin laajemmin vasta 1980-luvulla. 
Kritisoidessaan varhaista strategista suunnittelua Mintzberg (1994a) totesi sekä 
vaikutusvaltaisena että polemisoituna näkemyksenään, ettei strateginen suun-
nittelu ole lainkaan strategioiden laatimista, vaan pikemminkin ”strategista oh-
jelmointia,” joka kyllä hyödyntää ja formalisoi jo olemassa olevien strategioiden 
seurauksia, muttei kykene luomaan uutta strategisuutta. Ansoff (1991, 1994) 
kuitenkin huomautti, ettei strategista suunnittelua voi(nut tuolloinkaan) pitää 
yhtenä, universaalisti pätevänä lähestymistapana, vaan että ”eri radoille on eri 
hevosia” (Ansoff 1994: 32). Erilaiset toimintaympäristön haasteet vaativat eri-
laisia strategisia vastineita, erilaisia strategisen suunnittelun tapoja.  

Mintzberg (1994a) kuitenkin löysi kritiikkinsä kautta uusia rooleja sekä stra-
tegisille suunnitelmille että suunnittelijoille: strategiset suunnitelmat toimivat 
kahdessa roolissa: kommunikaation välineinä ja kontrollin välineinä. Nämä tul-
kinnat resonoivat hyvin myös spatiaalisen suunnittelun kontekstiin, ja suunnit-
teluteoreettisessa keskustelussa erityisesti jälkimmäistä on pohdittu hyvinkin 

                                                        
20  Harvard Policy Modelin mukaan organisaatio kehittää parhaan mahdollisen strategian tun-

nistamalla ja analysoimalla sisäiset vahvuutensa ja heikkoutensa sekä ulkoiset uhat ja mah-
dollisuudet (SWOT), analysoimalla johdon arvomaailman ja organisaation sosiaaliset velvoit-
teet (Bryson ja Roering 1996). 
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nyansoidusti (esim. Friedmann 1989; Bryson ja Crosby 1993; Healey 1997; Al-
brechts ym. 2003; Hillier 2011; Albrechts ja Balducci 2013; Hoch 2017). Suun-
nittelijoilla – jotka tässä yhteydessä määrittyvät organisaatiossa suunnittelua 
tekeviksi ihmisiksi, eivätkä rajoitu spatiaalisen suunnittelun tekijöihin –
Mintzberg näki olevan kolme roolia. Ensinnä, strategian ”löytäjän” tai foreste-
rilaisittain ”kätilön” rooli, jossa suunnittelija ”tulkitsee toimintaa” (ks. myös 
Weick 1979) ja näin tutkailee muotoutumassa olevia strategioita organisaa-
tiossa ja toimintaympäristössä ”pehmeällä” analyyttisella otteella (myös Fores-
ter 1989, 1999). Toiseksi, strateginen suunnittelija on analyytikko, joka paikkaa 
päätösten tekijöiden puuttuvaa ”kovaa” analyyttista tietämystä ja näkemystä. 
Tällaisen strategisen analyysin Mintzberg näki olevan sekä organisaation men-
taalisten mallien muuttamisen väline että muotoutuvien strategioiden arvioin-
nin työkalu. Kolmanneksi, suunnittelijan tulisi olla organisaation tehokkuutta 
katalysoiva toimija, kiinnostunut pikemminkin saamaan organisaation muut 
toimijat ajattelemaan strategisesti kuin luomaan strategista suunnittelua. Tul-
kitsenkin Mintzbergin (1994a, 1994b) näkevän, että formaali strateginen suun-
nittelu saattaa olla jopa organisaation tehokkuutta vähentävää, koska strategi-
nen oppiminen on jatkuvasti epätäydellistä, ulkoinen toimintaympäristö on jat-
kuvassa muutoksen tilassa, ja organisaatiolla on tarve pikemminkin pitää stra-
tegiansa rikkaana, joustavana ja persoonallisena visiona kuin spesifinä suunni-
telmana. Tällöin strategisesta suunnittelusta muotoutuu ”yhden parhaan tavan” 
(Mintzberg 1994c: 27) etsimisen sijaan strategisen tekemisen prosessi, jossa 
suunnittelijan katalysoiva rooli on nimenomaan prosessin parantaminen, toi-
mijoiden osallistaminen ja tietoisuuden kasvattaminen olemassa olevista ja 
mahdollisista strategisen toiminnan optioista.21  

Bryson ja Roering (1996) tunnistavat lukuisia strategisen suunnittelun muo-
toja, jotka soveltuvat julkiselle sektorille. Harvardilaisen SWOT-mallin lisäksi 
he kuvaavat strategisen suunnittelun rationaalisen järjestelmän, jossa missio, 
strategiat, resurssit ja kontrolli muodostavat keskeisen tarkastelukehikon, vii-
teryhmien hallinnan lähestymistavan, joka yhdistää talouden, politiikan ja yh-
teiskunnan näkemyksiä pyrkiessään rakentamaan siltoja viiteryhmiin, sekä 
strategisten kysymysten hallinnan, jossa pyritään tunnistamaan ja ratkaise-
maan toiminnan tavoitteiden saavuttamiselle keskeiset asiat. Lisäksi Bryson ja 
Roering erottelevat sisältöihin perustuvat ja prosessiin keskittyvät menetelmät. 
Heidän lopputulemansa korostaa eri lähestymistapojen yhdistymistä julkisen 
sektorin strategisessa suunnittelussa, tilanteista toteuttamista ja laajan poliitti-
sen ja hallinnollisen osallistumisen merkitystä.   

Tällaisen strategisen suunnitteluotteen voi nähdä ilmestyneen spatiaaliseen 
suunnitteluun niin sanotun ”komprehensiivisen kaupunkisuunnittelun” kautta 
1960-luvun mittaan (Ziafati Bafasarat 2015; Albrechts 2017). 1980-luvulla 
skeptisyys suunnittelun yleistä merkitystä kohtaan tarkoitti kuitenkin myös 

                                                        
21  Ansoff (1994) kuitenkin huomauttaa, että Mintzbergin kuvaus on valju esitys siitä strategisen 

suunnittelun todellisuudesta, joka jo luonnehti 1990-luvun alun yrityssektorin strategisen 
suunnittelun käytäntöjä. Ansoff ei kuitenkaan kiistä Mintzbergin lähtökohtien järkevyyttä 
eikä edes suunnittelun käsitteellistystä, vaikka kysyykin onko Mintzbergin tavoitteena promo-
toida omaa “emergentin strategian” käsitettään ja siihen perustuvaa suunnittelunäkemystään 
enemmän kuin keskustella strategisen suunnittelun teoriasta. 
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strategisen suunnittelun alasajoa hankesuunnittelun tieltä (Albrechts ym. 
2003). Vähitellen, ja erityisesti 1990-luvulla yleistyi kuitenkin näkemys strate-
gisen suunnittelun mahdollisuuksista lakisääteisen kaavoituksen puutteiden 
täydentämisessä (Albrechts 2017). Suunnittelun ”poliittisuuden” uudelleen he-
rääminen 2000-luvulla johti puolestaan uuteen, entistä radikaalimpaan tapaan 
nähdä strategisen suunnittelun tehtävä demokraattisen osallistumisen, konflik-
tien ja legitimiteetin käsittelyn välineenä (Albrechts 2015).  

Strategisen suunnittelun käsitettä on määritelty monitieteisen suunnittelutut-
kimuksen piirissä lukuisista hieman poikkeavista näkökulmista. Healey (1997) 
näkee strategisen suunnittelun sosiaalisena prosessina, jonka kautta erilaiset 
institutionaaliset todellisuudet ja suhteet tuodaan yhteen tarkoituksena luoda 
erityisiä suunnittelun prosesseja sekä kehittää sisältöjä ja strategioita spatiaali-
sen muutoksen hallinnointiin. Vastaavasti Albrechts ym. (2003: 128) pitävät 
strategista suunnittelua ihmisiä toimintaan mobilisoivien tulkinnallisten viite-
kehyksien ja kuvausten luomisena, päätöksiä ja käytäntöjä fokusoivien politii-
kan diskurssien rakentamisena, ideatiivisten ja oppimiskykyä parantavien eks-
pertiisien kehittämisenä, sekä uusien hallinnan kulttuurien rakentamisena. Al-
brechts (2004) näkee strategisen suunnittelun vaativan myös selkeän näkemyk-
sen kaikkien keskeisten toimijoiden mandaateista ja velvollisuuksista. 
Kunzmann (2013) puolestaan määrittelee strategisen suunnittelun yleisellä ta-
solla Healeyn (1997) lailla, mutta korostaa nimenomaisesti sen muuta suunnit-
telua ja suunnitelmien toteuttamista yhdistävää luonnetta. Kunzmannille 
(2013: 38) strateginen suunnittelu ei ole kunnianhimoista yleiskuvan laatimista 
kehittämisen suuntaviivoista, vaan pikemminkin viitekehyksen koostamista 
strategisten päätösten tekemiselle ja periaatteellisten ohjenuorien kehittämistä 
konkreettisen kaupunki(seutu)kehittämisen käyttöön. Näin strateginen suun-
nittelu on Kunzmannillekin kollaboratiivinen prosessi, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa positiivisia paikallisia päätöksenteon tilanteita. 

Albrechts ym. (2003) ovat korostaneet, että strategisen suunnittelun tärkein 
ominaisuus on kyky aikaansaada toimintaa ja aktivoida sekä kansalaisia että 
muita osallisia. Tällöin strategiselle suunnittelulle keskeistä on luoda aktivoitu-
mista tukevia tulkinnallisia viitekehyksiä ja näkemyksiä kaupunkiseudun tule-
vaisuudesta, sekä rakentaa uusia hallinnan kulttuureja (myös Friedmann 2004; 
Healey 2006b, 2007; Gunn ja Hillier 2012). Albrechts ja Balducci (2013) näke-
vätkin strategisen suunnittelun kaupunkiseutukontekstissa olevan puitteiden 
luomista päätöksille, toiminnalle ja hankkeille, pitäen silmällä nimenomaan 
kaupunkiseutujen kilpailukyvyn kannalta keskeistä tuloksellisuutta sekä tehok-
kuuden vaatimuksena olevaa toteutettavuutta. Albrechtsille ja Balduccille stra-
teginen suunnittelu eroaa perinteisestä myös prosessiensa suhteen: siinä missä 
”perinteinen” suunnittelu loppuu suunnitelman valmistumiseen (tai viimeis-
tään suunnitelman kohteen valmistumiseen), sisältää strategisen suunnittelun 
prosessi myös erottamattomasti suunnittelun seurannan, evaluoinnin, palaut-
teen, jatkomuuntelun ja koko suunnittelun uudelleenmäärittelyn. Strateginen 
yhteistyö on myös kontekstisidonnaista, eli sen ongelmat ja ratkaisuihin osal-
listujat vaihtelevat niin eri ajankohtina kuin eri paikoissakin.  
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Tunnettu strategisen suunnittelun skeptikko Luigi Mazza esittää puolestaan 
painavaa kritiikkiä nimenomaan strategisen suunnittelun käytäntöjen hyödyl-
lisyydestä ja koko toiminnan tarpeellisuudesta (Mazza 2013). Wildavskyn 
(1973) fraasia muovaten hän asettaa väitteen (tai kysymyksen): ”jos strateginen 
suunnittelu on kaikkea, ehkä se ei ole mitään” (Mazza 2013: 40). Yhtäältä Maz-
zan kritiikki kohdistuu strategisen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun 
konseptuaaliseen ja käytännölliseen erottamiseen: onko strategisen suunnitte-
lun järjestelmä todella tarpeen, jotta kaupunkikehittämistä voidaan stimuloida 
ja saavuttaa tuloksia? Mazza näkee strategisen suunnittelun tehtävän myös yli-
voimaisena – ilman spesifiä, yhteisiä arvoja korostavaa kulttuurista taustaa ei 
uusien kaupunkiseudun ”kuvastojen” kääntäminen yhteisesti hyväksytyiksi in-
vestointipäätöksiksi ole välttämättä kovin usein toteutettavissa. Mazza ei si-
nänsä kiistä visioiden ja strategioiden merkitystä poliittisen toiminnan ytimenä, 
mutta kyseenalaistaa strategisen suunnittelun aseman sinä nimenomaisena 
työkaluna, jolla niitä tuotetaan. Hänelle visiot ja strategiat syntyvät ”outojen 
kombinaatioiden tuloksena” (Mazza 2013: 41). 

Kirjassaan Urban complexity and spatial strategies (2007) Patsy Healey kä-
sittelee monimuotoisesti näitä ”outoja kombinaatioita” kolmen eurooppalaisen 
kaupunkiseudun strategisen suunnittelun toimintatapojen kautta. Healey ko-
rostaa strategisen suunnittelun kulun heijastelevan giddensiläistä toimijuuden 
ja rakenteiden vuorovaikutusta. Strategisen suunnittelun käytännöt asemoitu-
vat myös suhteessa resurssien muotoutumiseen sekä sääntelyn raamituksiin 
esim. “laadusta” tai “hyväksyttävästä kehityksestä” (Healey 2007: 21).  

Tältä pohjalta Healey (2007; myös Coaffee ja Healey 2003; Healey 2004b, 
2006c) muotoilee oman analyyttisen työkalunsa strategisen suunnittelun ym-
märtämiseksi. Healeyn strategisen suunnittelun tasojen käsittely ei ole katego-
risoiva (toisensa ulos sulkevien osien järjestelmä) eikä hierarkkinen, vaan sisäk-
käisten “tietoisen huomioinnin” (conscious attention) tasojen kokoelma. Gunn 
ja Hiller (2012) näkevätkin koko strategisen suunnittelun koostuneena epälu-
kuisesta määrästä “kokoonpanoja” (assemblage)22, jotka he määrittelevät yksin-
kertaisesti kokoelmaksi erilaisia (heterogeenisiä) elementtejä. Näissä sekä toi-
mijat että diskurssit ja materiaalisuus (artefaktit) muodostavat komposiittimai-
sen yhdistelmän yhteisen intressin tai konfliktin ”ympärille.” Niillä ei kuiten-
kaan ole tiettyä etukäteistä sisäistä rakennetta, eikä myöskään niiden välisyyk-
sillä tai sisäkkäisyydellä ole tiettyä etukäteistä muotoa, vaan ne kehkeytyvät toi-
minnan suhteiden kautta (Hillier 2007: 56).  

Ensimmäinen Healeyn taso on kokemuksellisten episodien taso, jolla aktiivi-
set toimijat tekevät strategiatyötä. Episodien tasolla kyse on toimijoiden – 
avaintahojen – asemasta, roolista, strategioista ja intresseistä. Episodit tapah-
tuvat areenoilla, jotka määrittyvät (myös esim. Graham ja Healey 1999) institu-
tionaalisina paikkoina, jotka puolestaan tarjoavat puitteet toiminnalle. Episodi 

                                                        
22  Healey itse ei tätä käsitettä vielä 2000-luvun työssään liiemmälti käytä, joten olen “alun pe-

rin” lainannut käsitteen Jean Hillierin (2011b; myös Gunder ja Hillier 2004, Hillier ja Cao 
2011) työstä. Hillierin toimijaverkkoteoreettinen tarkastelunäkökulma korostaa kokoonpano-
jen merkitystä, ja tarkalleen ottaen kokoonpanon idea kattaa tilanteisesti kaikki Healeyn ta-
sot. Myös Healey on kuitenkin alkanut 2010-luvulla puhua assemblaaseista (esim. Healey 
2013). 
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voi sisältää monia toimijoita ja sen kaari voi kattaa monia areenoita tai institu-
tionaalisia paikkoja. Episodille luonteenomaista on, että se perustuu suoraan 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jossa kehitellään ja haastetaan kehittä-
misen agendoja ja konsepteja tavalla tai toisella. Lisäksi episodin tasolla voi-
daan puhua kommunikatiivisista repertuaareista, kielellis-toiminnallisista ”oh-
jelmistoista” jotka koostuvat vuorovaikutuksen käytännöistä ja niihin liittyvistä 
(välittömistä) vasteista. Näistä Gunn ja Hillier (2012) käyttävät termiä am-
bience, toiminnan ilmapiiri.  

Toinen strategisen suunnittelun taso käsittää institutionalisoidut hallinnan 
prosessit. Prosessien tasolla voidaan puhua verkostoista, intressitahojen valin-
nan prosesseista ja diskursseista – asioiden, ongelmien, toiminnan, ratkaisujen 
ja intressien kehystämisestä. Tällä Healey (2007) tarkoittaa rutinoituneita käy-
täntöjä ja diskursseja, joissa sekä viralliset julkisen sektorin toimijat että moni-
naiset epämuodolliset yhteisöt ja verkostot toteuttavat hallinnan toimenpiteitä. 
Heleälle tärkeä lähtökohta tällä tasolla on diskurssi, jolla hän tarkoittaa niitä 
politiikan kielenkäytön ja kielikuvien muotoja, joita käytetään kohdentamaan, 
oikeuttamaan ja legitimoimaan tiettyjä poliittisia ohjelmia tai hankkeita. Tällä 
poliittisella “sanastolla” Healey näkee eksplikoitavan niitä merkityksen välittä-
misen viitekehyksiä, jotka määrittävät sitä, miten ongelmat ja ratkaisut käsite-
tään. Käytäntö puolestaan viittaa vaikutuksiin, merkityksiin ja arvoihin, jotka 
tulevat näkyviksi hallinnan toimijoiden toiminnassa - “siinä mitä toimijat itse 
asiassa tekevät” (Healey 2007: 22). Healey korostaa diskurssien ja käytäntöjen 
välisen jännitteen mahdollisuutta. Diskurssi ja käytäntö voivat olla linjassa tois-
tensa kanssa - eli kuten Healey asian ilmaisee, “se mitä ihmiset tekevät on juuri 
sitä mitä he sanovat tekevänsä” (emt.). Usein diskurssit ja käytännöt kuitenkin 
ovat jossain määrin eri suuntaisia, minkä Healey näkee seurauksena joko tietoi-
sesta pyrkimyksestä vaikuttaa siihen, miten hallinnan nähdään tapahtuvan, tai 
diskurssien ja käytäntöjen muutosten eritahtisuudesta. Gunn ja Hillier (2012) 
näkevät, että paitsi suunnittelun käytäntöihin suoraan liittyvät raamitukset, 
myös lakien, formaalien kompetenssien ja resurssien jakautumisen periaattei-
den määrittelyt kuuluvat tälle tasolle. Tätä tasoa Lukesin (1974) käsitteellistä-
mistyössä vastaa lähinnä kaksiulotteinen valtanäkemys, jossa päätöksenteon 
kehystämisen kysymykset (mitkä asiat ovat käsiteltäviä, mistä päätetään ja 
mistä ei) näyttäytyvät keskeisinä konfliktien muotoutumista määrittävinä teki-
jöinä (Lukesin valtakäsityksestä ks. myös luku 5.2).  

Kolmas Healeyn hahmottelema strategisen suunnittelun taso viittaa kulttuu-
risiin olettamuksiin, joiden kautta diskurssien retoriikka ja käytäntöjen tekemi-
nen saavat merkityksensä ja legitimiteettinsä. Kulttuurien tasolla kyse on edel-
listen tasojen ymmärtämisen ja havainnoinnin edellytyksistä. Healey näkee ta-
son koostuvan ensisijaisesti hyväksyttyjen hallinnan toimintatapojen ”peitto-
alueesta”, sisäänrakentuneiden kulttuuristen arvojen kirjosta, sekä hallinnan 
prosesseja legitimoivista formaaleista ja informaaleista kritiikin prosesseista. 
Gunn ja Hillier (2012) lisäävät tähän ne rakenteet, joilla edellisen tason diskurs-
seja ja käytäntöjä säädellään ja legitimoidaan. Nämä ovat näkemyksiä siitä, mil-
laisille arvoille tulisi antaa painoarvoa ja millaiset hallinnan toimintamallit ovat 
asianmukaisia. Kulttuurin taso on lähellä Lukesin kolmiulotteista vallan näke-
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mystä, joka fokusoituu kysymyksiin poliittisen agendan rakenteellisesta kont-
rollista, jossa toimijoiden näkemykset, havainnot ja mieltymykset muovautuvat 
olemassaolevat (valta)suhteet hyväksyviksi, koska he näkevät tilanteen vaihto-
ehdottomana, luonnollisena tai hyödyllisenä (Lukes 1974: 29). Lukesin mukaan 
tällaisessa valtatilanteessa konfliktit ovat edelleen olemassa mahdollisuuksina, 
mutta piiloisina – toimijat eivät tunnista valtaa käyttävän subjektiivisten intres-
sien ja omien todellisten intressiensä ristiriitaa.  

Näen edellä kuvattujen Healeyn suunnittelun tasojen muodostavan käsitteel-
lis-analyyttisen pohjan, jonka kautta on mahdollista käsitellä kaupunkiseutujen 
strategisen suunnittelun määrittelyn ja tutkimisen ongelmavyyhteä koheren-
tisti niin tilanteisesti, rakenteellisesti kuin kulttuurisestikin. Pløgerin (2004: 
80) tavoin näen suunnittelun yhtenä hallinnan muotona, kontrollin ja ohjauk-
sen prosessina, joka vaikuttaa niin julkiseen keskusteluun, merkityksenantoon, 
kommunikaation tapoihin kuin sisältöihinkin. 

Healeyn ”malli” sinänsä on toki varsin skemaattinen ja staattinen kuvaus 
suunnittelun tapahtumisesta. Malli ei esimerkiksi ota kantaa siihen, miten epi-
sodinen suunnittelu etenee suhteessa prosessien muutokseen ja kulttuurien 
muovautumiseen. Yhtäältä on tietenkin perusteltua sanoa, että koko Healeyn 
Urban Complexity and Spatial Strategies on tämän yhteyden kuvausta, mutta 
viime kädessä Healeyn mielenkiinto suuntautuu enemmän strategisen suunnit-
telun kokonaisvaltaiseen relationaaliseen analyysiin kuin hallinnan/suunnitte-
lun mallin kehittämiseen. Itse näen Healeyn tasojen välisyyden muodostavan 
dialektiikkoja, joiden käsittelyn kautta on mahdollista paljastaa niitä mekanis-
meja, joita hän (Healey 2007: 196-198) kuvaa potentiaaleina. Episodin ja pro-
sessin välinen dialektiikka juontuu toiminnan ja sen kehystysten välisestä jän-
nitteestä, prosessin ja kulttuurin välinen puolestaan kehystyksen sisältämien 
valintojen ja niitä määrittävien instituutioiden, sääntöjen ja kulttuurien väli-
sestä jännitteestä. Tässä Healey (2007: 269) aivan oikein korostaa strategisen 
kehittämisen kehkeytyvän luonteen muodostavan näitä jännitteitä: vaikka 
suunnittelun prosessit vaikuttaisivatkin vakailta, ne ovat jatkuvasti jännitteisiä, 
sillä toimijat pyrkivät ohjaamaan käytäntöjä, dominoimaan diskursseja, vali-
koimaan prosesseja ja käyttämään houkuttelevia ja suostuttelevia vallan muo-
toja toimintaansa mahdollistaakseen. 

Gunnin ja Hillierin (2012) healeyläisen tulkintakehikon operationalisointi 
näyttää alustavaa suuntaa tälle dialektiikkojen käsittelylle: heille tasojen yh-
teyksissä korostuvat kääntämisen (translation) ja välittämisen (interme-
diation) käsitteet23. Niin Healeylle kuin Gunnille ja Hillierillekin kääntäminen 
tarkoittaa käsitteellistysten kautta tapahtuvaa suostuttelun, representaation ja 

                                                        
23 Välittäjyydessä Latour (2005) tekee erottelun ”välissäolijoiden” (intermediary) ja välittäjien 

(mediator) erilaisista rooleista: välissäolijat siirtävät tietoa, merkityksiä ja valtaa uskollisesti, 
ilman muunnoksia (transformation). Välittäjät puolestaan muuntavat, kääntävät, modifioivat 
ja vääristävätkin käsittelemiensä elementtien merkityksiä oman kehystyksensä ohjaamana. 
Latour (2005) korostaa tätä erontekoa, joka hänelle merkitsee ratkaisevaa erottelua sosiaalis-
ten suhteiden muovautumisen ymmärtämisessä: siinä missä välissäolijuuksien korostaminen 
viittaa sosiaalisen todellisuuden etukäteisyyteen suhteessa toimintaan – sosiaalinen todelli-
suus koostuu toimijoista ja niiden välisistä ongelmattomista, yksinkertaisista välissäolijuuk-
sista, jotka yhdessä muokkaavat jo valmiiksi rakenteistunutta sosiaalista maailmaa – välittä-
jyys näyttää sosiaaliset suhteet performatiivisina ja sosiaalisen todellisuuden koostuneena lu-
kemattomista välittäjyyksistä, joiden arvaamaton ja monimutkainen mobilisoituminen toimi-
joiden toiminnassa luo sosiaalista maailmaa tuon toiminnan kautta.  
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merkitysten siirron (displacement) prosesseja, joissa ilmiöt määritellään uudel-
leen siten, että ne ovat muutosvoimaisia uudessa sovellusympäristössään (Hea-
ley 2007) ja joiden avulla toimijuudet suostutellaan toimimaan verkoston tar-
peiden mukaisesti (Gunn ja Hillier 2012). Käytännössä tämä tarkoittaa konsep-
tien normatiivisen sisällön uudelleenmäärittelyä tai -muotoilua siten, että ne 
hyväksytään tosiasioina (ks. myös Latour 1987) tai toivottavina pyrkimyksinä. 
Nämä uudelleenmäärittelyt muotoutuvat usein osana materiaalisia toimijuuk-
sia, jotka välittävät merkitysten ja käyttäytymisen “lujittumia” (consolidation), 
jotka kiinnittäessään merkityksiä ja muotoillessaan toiminnan käytäntöjä edes-
auttavat juuri tätä välittämistoimintaa. Näin lujittumat ovat myös kääntämisen 
ja välittämisen vallankäyttöä. Gunn ja Hillier (2012) kuvaavat englantilaisen 
suunnittelujärjestelmän 2000-luvun reformia tällaisten välittäjyyksien toimin-
nan kautta. Heidän analyysinsa osoitti, että välittäjyydet olivat keskeisiä uusien 
suunnittelun käytäntöjen ja periaatteiden käyttöönotossa ja tämä välitystehtävä 
myös teki niistä keskeisiä, mutta samalla niiden toiminta oli moniulotteista suh-
teessa reformin tavoitteisiin: vaikka ne näyttäytyivät pitkälti reformin ajatusten 
määräävinä ohjeistajina, niiden toiminta johti tiettyjen reformin ajatusten ko-
rostumiseen, tiettyjen muuntumiseen ennalta arvaamattomasti, ja tiettyjen jää-
miseen aiottua pienempään rooliin. Gunn ja Hillier korostavatkin niin reformin 
lähtökohtien, välittäjyyksien kuin lopputulostenkin moninaisuutta. 

Myös Healeyn (2007: 218) näkemys suunnittelun ajallisuudesta korostaa käy-
täntöjen, prosessien ja kulttuurien moninaisuutta: siinä missä olisi helppo 
nähdä mennyt suunnittelu Masseyn (2005: 26) lailla palastelluksi ajan käsityk-
seltään24, Healey pitää sitä(kin) erilaisia ajallisia diskursseja tunnistavina, ja 
vertaa näin (ainakin teoksessaan esittelemäänsä) strategista suunnittelua Mas-
seyn (2005: 24) ”moninaisten kehityssuuntien” tai tähänastisten kertomusten 
samanaikaisuuden käsitteellistykseen. Näin kaupunkiseudun läpi virtaa yhtai-
kaisesti monia ”aikoja”, joista jotkut tulevat korostetuiksi strategisessa suunnit-
telussa, joka näin puolestaan joutuu ottamaan kantaa monimutkaiseen elä-
mään-ajassa-liikkeessä, joka luonnehtii kaupunkiseudun monia aikoja ja ryt-
mejä.  

March ja Olsen (1984: 746) viittaavat puolestaan konkreettisemmin ajallisuu-
den ilmenemiseen erilaisissa suunnittelun prosesseissa. Heille ongelmat, rat-
kaisut, toimijat ja valinnan mahdollisuudet ovat kaikki omalakisia, suunnittelu-
tapahtumalle ulkoisia virtoja, jotka virtaavat (suunnittelu)järjestelmän läpi. 
Näiden vuorovaikutus määrittyy pitkälti sen mukaan, missä järjestyksessä ne 
tulevat järjestelmään. Näin ollen esim. ratkaisut linkittyvät ongelmiin lähinnä 
niiden samanaikaisuuden kautta, jolloin tosiasiassa verrattain harvat ongelmat 
tulevat ratkaistuiksi: ratkaisuja tehdään joko ennen kuin ongelmia on linkitetty 
niihin, tai vasta sen jälkeen, kun ongelmien käsittely on jo sulkenut joitain rat-
kaisuja ulos.  

Vaikka strateginen spatiaalinen suunnittelu näyttää monesti asettuvan viral-
liselle, ”kovalle,” suunnittelulle ikään kuin vastakkaiseksi tai vaihtoehdoksi, 
Mäntysalon ym. (2015) mukaan molempien keinovalikoimia tarvitaan käytän-

                                                        
24  Healeyn mukaan tällöin suunnittelun tehtävänä nähtäisiin tietyn, tulevaisuuteen sijoittuvan 

”ajan palasen” spatiaalisen organisoinnin tuottaminen.  
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nössä väistämättä. Kaupunkiseudun strateginen yhteistyö ei ole niinkään vaih-
toehto perinteisille institutionaalisille järjestelyille, vaan pikemminkin niitä 
täydentävä: hallinnon järjestelmät sekä rajoittavat että tarjoavat erilaisia mah-
dollisuuksia strategisten työkalujen käytölle. Vaikka ero lakisääteisen ja vapaa-
muotoisen suunnittelun välillä onkin sinänsä selkeä, ei jaottelu strategiseen ja 
ei-strategiseen maankäytön suunnitteluun ole mitenkään yksiselitteinen. Kuten 
Mäntysalo ym. (2014, 2015) toteavat, tämän jaottelun ylittäminen on tärkeää: 
myös lakisääteistä järjestelmää voidaan käyttää strategisesti, ja toisaalta strate-
gisella suunnittelulla voidaan tukea lakisääteistä järjestelmää niin visioiden, 
suunnitelmien kuin toteutuksenkin tasolla. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla 
huolellista yhteensovittamista. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunkiseudun strate-
gista rakennemallityötä on hyödynnetty osana yleiskaavoitusta, ja Lahden yleis-
kaavatyössä on strategisen suunnittelun prosessin peruspiirteet edustettuna 
(esim. Kanninen ja Ylä-Anttila 2011, Kanninen 2016).  

Albrechts ja Balducci (2013) puolestaan näkevät, että perinteiset maankäytön 
suunnittelun lähestymistavat eivät pysty vastaamaan kaupunkiseutujen moni-
muotoisiin ongelmiin ja haasteisiin. Heillä strateginen suunnittelu ilmenee 
suunnitteluparadigman eksplisiittisten ja implisiittisten rajoitteiden ylittämi-
senä: jos paradigmaattisessa suunnittelussa luonteenomaisia suuntia tai omi-
naisuuksia ovat kaikenkattavuus (komprehensiivisuus), suunnitelmiin orien-
toituminen, varmuuden illuusion ylläpito ja essentialistinen ontologia absoluut-
tisine tilakäsityksineen, strategisessa suunnittelussa puolestaan keskeisiä ovat 
visioiva valikoivuus, toimintaorientaatio, epävarmuuden käsittely ja hallinta, 
sekä relationaalinen ontologia (ks. myös Mäntysalo ym. 2014).  

Albrechts (2015, 2017) kehittää (yhteiskuntateoreettisessa mielessä) myös ra-
dikaalimpaa strategisen spatiaalisen suunnittelun näkemystä: hänelle yhteiske-
hittely on strategisen suunnittelun ytimessä, ja sen keskeisenä käytäntönä on 
konfliktien ja legitimaation käsittely. Albrechts jättää taakse muiden korosta-
mat vastakkainasettelut strategisen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun 
välillä ja korostaa transformatiivisen muutoksen tuottamista, kansalaisten mo-
bilisointia vastahegemonisiin kamppailuihin vaihtoehtoisten strategioiden ja 
politiikkojen juurruttamiseksi. Hän huomauttaa – varsin perustavanlaatuisesti 
–lakisääteisen suunnittelun olevan luonteestaan ja tehtävästään johtuen pit-
kälti suljettu systeemi, joka kykenee kyllä tuottamaan laillisia ratkaisuja muttei 
laajentamaan mahdollisuuksien kirjoa (Albrechts 2017: 33). Albrechtsille ta-
voitteena on osoittaa, että vaihtoehtoiset politiikat ovat mahdollisia.  

Albrechtsin projektissa haastetaan uusliberalistinen tiettyjen intressiryhmien 
ensisijaisuus päätöksenteon prosesseissa ja annetaan ääni niille ryhmille, jotka 
normaalisti jäävät hiljaisiksi. Tämä on Albrechtsille jo tärkeä ja arvokas pää-
määrä sinänsä. Albrechts kuitenkin näkee, että tällainen radikaali strateginen 
suunnittelu vaatii erityisen kontekstin ja erityisen ”intellektuellin perinteen”, 
jossa lähtökohdat projektin toteutumiselle ovat jo olemassa. Tässä mielessä Al-
brechtsin näkemys on realistinen: strateginen suunnittelu on riippuvainen 
paitsi omasta organisoitumisestaan, myös ympäröivän yhteiskunnan sille aset-
tamista ehdoista, rajoituksista kuin mahdollisuuksistakin.  
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Ziafati Bafasarat (2015) määrittelee puolestaan strategisen suunnittelun val-
tion, markkinoiden ja yhteisöjen spatiaalisten tarpeiden välisenä yhteensovitta-
misena, eli välittämistehtävänä. Hänelle keskeisiä strategisen suunnittelun ra-
kenteellisia dimensioita ovat sidosryhmien osallistuminen, politiikkojen integ-
raatio ja toimeenpano. Sidosryhmien osallistumisen diskurssit näyttäytyvät 
”osallistamisen” ja ”tehokkuuden” näkökulmien välisinä, politiikkaintegraation 
diskurssit ”laaja-alaisuuden” ja ”valikoivuuden” välisinä, ja hankkeistamisen 
diskurssit puolestaan ”suunnitelman” ja ”hankkeen” ajatusten välisinä tarkas-
teluina, vastakkainasetteluina ja vuoropuheluina – dialektiikkoina. Hänelle 
strategisen suunnittelun kentän rakenteistuminen on ennen kaikkea yhteydessä 
siihen, miten suunnittelun käytännöt pystyvät käsittelemään dialektista toimin-
tatapaa ja miten toimijat suhtautuvat näihin dialektiikkoihin. Hän näkee, että 
kysymykset ”strategisen” ja ”spatiaalisen” yhdistämisestä ovat liittyneet uuden, 
erityisesti näiden edellä mainittujen kolmen tekijän suhteen kaikille osapuolille 
toimivan suunnittelumallin kehittämiseen. Strategisen suunnittelun ”koulu-
kuntien” erot koskettavat hänen tulkintansa mukaan sitä, millaisten dialektiik-
kojen kautta teoreettis-metodologisissa keskusteluissa konstruoidaan ”strate-
gista spatiaalista suunnittelua” (Ziafati Biasarat 2015: 132). 

Äskettäisessä teoreettisessa työssämme (Mäntysalo ym. 2014) laadimme Al-
brechtsin ja Balduccin ajatusten pohjalta näkemyksen strategisen suunnittelun 
luonteesta, joka myös resonoi Ziafati Biasaratin tarkastelunäkökulmien kanssa. 
Lähestymistapamme korostaa spatiaalisen suunnittelun ”radikaalisti yhteenso-
vittavaksi” kuvaamaani luonnetta, sitä miten se pystyy hallitsemaan vastakkain-
asetteluja, jotka virittävät suunnittelun teoreettista kenttää ja jännitteistävät 
suunnittelun käytäntöjä. Strategisen spatiaalisen suunnittelun perimmäinen 
tehtävä asettuu näin itse strateginen/ei-strateginen –suhteen dialektiseksi kä-
sittelyksi (myös Albrechts 2017: 35). Näkemyksessämme strateginen spatiaali-
nen suunnittelu on siis väistämättömästi suhteessa lakisääteisiin suunnittelun 
muotoihin.  

Tämä tarkoittaa suunnittelujärjestelmän strategista käyttöä. Näin strateginen 
spatiaalinen suunnittelu on väistämättä dialektisessa suhteessa kaikkiin Al-
brechtsin ja Balduccin (2013) esittämiin paradigmaattisen ei-strategisen suun-
nittelun ominaisuuksiin. Näin sen tulisi olla strategisesti ja fokusoidusti kehit-
tämisteemoja valikoivaa, mutta samalla perustua mahdollisimman komprehen-
siiviseen tietopohjaan, mm. maankäytöstä ja sen suunnitelmissa ilmenevistä te-
kijöistä. Sen tulisi pyrkiä toimintaorientaatioon ja dynaamiseen ongelmien ku-
vaukseen, mutta samalla tulisi huomioida sidosryhmien tarpeet pysyvyyden 
tuottamiseksi oikeuksien, kiinteistöjen arvon ja laillisuuden turvaamisen näkö-
kulmasta. Strategisen suunnittelun pitäisi myös pystyä käsittelemään uusia 
avauksia stimuloivaa epävarmuutta, mutta samalla tuottamaan varmuutta toi-
mijoiden pitkäjänteisen sitoutuneisuuden varmistamiseksi. Lopulta strategisen 
suunnittelun tulisi kyetä toimimaan relationaalisen yhteiskehittelyn omaisesti 
sujuvaa osallisuutta korostaen, mutta samalla sen tulisi noudattaa legitiimeiksi 
todettavissa olevia, seurattavia ja demokraattisessa kontrollissa olevia käytän-
töjä, tarpeen tullen lakeihin perustuen. 
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Taulukko 7. Esimerkkejä strategisen spatiaalisen suunnittelun keskeisistä tehtävistä.  
 

 
 
Oheinen taulukko 7 tiivistää keskeiset strategisen spatiaalisen suunnittelun ole-
muksesta ja tehtävästä tässä esittämäni näkemykset. Oma yhteenvetoni on plu-
ralistinen: näen, että kaikki tämä on mahdollista sisällyttää strategiseen suun-
nitteluun sen valikoivuuden, dialektisuuden ja dynaamisuuden ansiosta. Joskus 
strateginen suunnittelu voi venyttää mahdollisen rajoja vain lievästi, joskus taas 
sen on tarpeen tuottaa vastahegemonisia näkemyksiä ja toimintaa. Joskus stra-
tegisuus on hyvinkin konkreettista ohjeistusta, järjestelmien kehittämistä ja yh-
teensovittamista, joskus taas abstraktia visiointia ja innovatiivista näkökulmien 
toisiinsa suhteuttamista. Yhteistä yllä esitetyille näkemyksille on muutoksen, 
transformaation, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien käsittely, joka erityisesti kau-
punkiseuduilla on aina jännitteistä, vastakkainasettelujen luonnehtimaa (ks. 
pääluku 4). Nämä vastakkainasettelut tulee kuitenkin nähdä käsiteltävissä ole-
vina, dialektisina. Vastakkainasettelujen virittämien dialektiikkojen käsittely 
vaatii siis ristiriitojen hyväksymistä osaksi strategisen suunnittelun käytäntöjä. 
Dialektiikka kuitenkin itsessään jo viittaa vuorovaikutukseen ja pyrkimykseen 
löytää kommunikatiivisesti ratkaisuja, jotka ottavat huomioon toimijoiden 
taustat, tilanteet ja käytäntöjen rajoitteet ja mahdollisuudet. Tässä työssäni et-
sinkin vastausta kysymykseen, miten strategisen suunnittelun dialektiikkoja tu-
lisi suunnittelussa käsitellä.  

Lähde Strategisen spatiaalisen suunnittelun tehtävä 

Healey 1997 Institutionaalisten todellisuuksien kokoaminen ja 
yhteensovittaminen sisältöjen ja strategioiden 
kehittämiseksi spatiaalisen muutoksen hallinnointiin 

Albrechts ym. 2003 Mobilisoivien viitekehysten luominen; diskurssien, 
ekspertiisien ja hallinnan kulttuurien rakentaminen; 
lakisääteisen suunnittelun kehittäminen ja parantaminen 

Healey 2007 Muutosvoimaisuuden tietoisen huomioinnin ja 
kapasiteettien rakentaminen; merkitysten siirto ja 
uudelleen määrittely 

Kunzmann 2013 Viitekehysten koostaminen strategiselle päätöksenteolle; 
periaatteellisten ohjenuorien kehittäminen konkreettisen 
kaupunkiseutukehittämisen käyttöön 

Albrechts & Balducci 2013 Paikan olemusta raamittavien ja uudelleenraamittavien 
visioiden ja raamitusten, koherentin toiminnan 
oikeutuksen ja toimeenpanon tapojen transformatiivinen 
ja integratiivinen yhteiskehittely 

Mäntysalo ym. 2014 Strategisen ja ei-strategisen suunnittelun 
vastakkainasettelujen virittämien dialektiikkojen käsittely; 
suunnittelujärjestelmän strateginen käyttö 

Ziafati Bafasarat 2015 Valtion, markkinoiden ja yhteisöjen spatiaalisten 
tarpeiden välinen yhteensovittaminen; näiden välisten 
dialektiikkojen käsittely 

Albrechts 2015 Transformatiivisen muutoksen tuottaminen; kansalaisten 
mobilisointi vastahegemonisiin kamppailuihin vaihto-
ehtoisten strategioiden ja politiikkojen juurruttamiseksi 

Albrecht 2017 Mahdollisen kehityksen kirjon laajentaminen ja 
mahdottoman kuvittelu 
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Edellisissä luvuissa kuvatut kaupunkiseudun hallintatapojen, periaatteiden ja 
hallinnan käytäntöjen analyysit kuvaavat, että kaupunkiseututasoisessa yhteis-
työssä kyse on monitasoisesta ja konseptuaalisesti moninaisesta teoreettisesta 
kysymyksenasettelusta. Jotta tämä hallinnan monitasoinen ja monitahoinen 
kokonaisuus olisi ymmärrettävä myös tutkimukseni kontekstissa, eli spatiaali-
sen suunnittelun käytäntöjen puitteissa, on palattava myös kysymykseen siitä, 
mitä hallinta lopulta on (ks. Mäntysalo ja Bäcklund 2017). Pragmatistisessa 
hengessä ja institutionaalisen näkökulmani kautta pyrin käsittelemään tätä ky-
symystä tuomalla esiin erityisesti Patsy Healeyn kehittelemiä ideoita hallinnan 
olemuksesta. 

Hallinnan ideansa Healey (1999, 2004a, 2006c, 2007) liittää 1980-luvulta al-
kaneisiin muutoksiin erityisesti eurooppalaisessa kaupunkiseutujen hallin-
nassa. Hänelle (Healey 2006c: 299) kyse on muutoksen dynamiikan ymmärtä-
misestä ja muutosten merkityksestä. Healeyn näkemyksen mukaan suuri osa 
aikalaisanalyyseistä on nähnyt hallinnan prosessit ja niiden muutoksen jollain 
tavalla koherenttina. Healey viittaa tällä niin castellsilaiseen “kollektiivisen ku-
lutuksen” analyysiin (Castells 1996), harveylaiseen näkemykseen yrittäjyyskult-
tuuriin siirtymisestä (Harvey 1989), sekä niin regulaatioteoreettisiin näkökul-
miin kuin verkostoyhteiskunnankin analyyseihin (Healey 2006c: 300). Toi-
saalta hänen mukaansa samaan aikaan syntyi myös tutkimussuuntia, joissa ko-
rostettiin komprehensiivisen suunnittelun murenemista projekteihin, kumppa-
nuuksiin ja vakiintuneita normeja murtaviin käytäntöihin. Healeylle kumpikin 
suuntaus on epätyydyttävä: jotta strategisen suunnittelun kokonaisuutta voitai-
siin hahmottaa, tarvitaan “välitason” analyyttisia työkaluja, jotka yhdistävät ra-
kenteellisten muutosten “kielen” ja tiettyjen toimijoiden tilanteisen kokemuk-
sen (Healey 2006c: 301).  

Healeyn oma vastaus tähän huutoon on leimallisesti institutionalistinen, eli 
hän tunnustaa instituutioiden merkityksen toimintaa kehystävänä ja muotoile-
vana tekijänä. Hallinnan prosessien analyysissa korostuukin väistämättä toi-
mintaa mobilisoivien ja sääntelevien instituutioiden toiminta, sillä nämä pro-
sessit rakentuvat institutionaalisten toimijoiden välille. Instituutiot Healey 
(2006c: 302) ymmärtää giddensiläisittäin normien, sääntöjen ja käytäntöjen 
kokoelmiksi, jotka rakenteistavat toimintaa sosiaalisissa tilanteissa ja toimin-
nassa, jonka Healey näkee sekä dynaamisena (sosiaalisen konstruktionismin 
hengessä) että relationaalisena (ei-positivistisessa kehyksessä).  

“Hallinta” on niin Healeylle kuin itsellenikin selkeästi kaksijakoinen käsite. 
Ensimmäisessä merkityksessään se kuvaa kaikkea (institutionaalisen) sosiaali-
sen toiminnan aktiivisuutta, toimintaa ja sääntelyä käsitteleviä prosesseja. 
Tässä mielessä hallintaa on kaikessa instituutioiden toiminnassa. Toisessa mer-
kityksessään hallinta kuvaa erityisiä prosesseja, jotka liittyvät byrokraattisen 
hyvinvointivaltion ja universaalien palvelujen tuottamisen mallien muutokseen 
kohti “yritysmäisempiä” (Healey 2006c: 302) hallinnan (sic) toimintamalleja. 
Erityisesti Healeyn kuvauksissa, jossa tavoitteena on muutoksen ymmärtämi-
nen, toimintamallien koko kirjo näyttäytyy saman ilmiön, “hallinnan” puit-
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teissa. Healeyn hallinnan tasojen (erityisesti Healey 2007) kuvaus pitää ensim-
mäistä, yleistä hallinta-käsitteen merkitystä raamittavana lähtökohtana ja kä-
sittelee toisen merkityksen mukaisia käytäntöjä – kuitenkin markkinavoimien 
ja valtion kritiikin huomioiden. Healey on kuitenkin varovainen: hänelle uusli-
beralismi ei edusta erityisen repressiivistä, haitallista tai eriarvoistavaa poliitti-
suuden muotoa, vaan hallinnassa (ensimmäisessä merkityksessään) on kyse 
kaikkien erilaisten näkemysten vuoropuhelusta kulloisissakin sosiaalisissa kon-
teksteissa ja sellaisten näkemysten esiin kutsumisesta, jotka voivat kerätä toi-
mijoita laajalti yhteisen päämäärän eteen työskentelyyn (hallinta toisessa mer-
kityksessään).  

Omassa ajattelussani Healeyn näkemykset ovat keskeisiä lähtökohtia nimen-
omaan kaupunkiseutujen kysymyksiin keskittyvälle hallinnan teoretisoinnille. 
Healey on kiinnittänyt erityistä huomiota kaupunkiseutujen hallinnan kysy-
mysten monitahoisuuteen ja monimutkaisuuteen. Institutionaalinen maisema 
kaupunkiseuduilla on hänelle kokoelma (Healey 2007, 2009b), tai assem-
blaasi25 (assemblage)(Healey 2013) ylemmän tasoisten instituutioiden sektoroi-
tuneita toimijoita, kunnallisen hallinnon segmenttejä ja erilaisia niihin kiinnit-
tyneitä asiantuntija- ja politiikkayhteisöjä, edustuksellisen demokratian organi-
saatioita ja niihin kytkeytyneitä poliittisia organisaatioita, sekä (näiden muo-
dostamiin) formaaleihin areenoihin kiinnittyviä yksityisiä toimijoita, sosiaalisia 
verkostoja, sekä intressiryhmittymiä.  

Healey (2004b) näkee kaupunkiseudun hallinnan monitasoisena erityisessä 
mielessä. Hänen lähtökohtansa on ymmärtää, miten hallinnan prosesseissa ta-
pahtuva muutosvoimainen toiminta voi aikaansaada muutoksia oman tilantei-
sen olemassaolonsa ulkopuolella. Hallinnan prosessit toteutetaan rutiinin-
omaisten käytäntöjen kautta. Nämä käytännöt ovat vahvasti sosiaalisten 
(valta)suhteiden ja kulttuuristen oletusten ehdollistamia: Healey (2007: 21) nä-
kee, että käytännöt ovat sisäänrakennettuja (embedded) näihin suhteisiin ja 
kulttuureihin. Käytännöt tuntuvat yhtäältä vastustavan muutosta näiden syvä-
rakenteiden avulla, mutta toisaalta käytännöt kuitenkin muuttuvat.  

Coaffee ja Healey (2003) käyttävät käytäntöjen tason toiminnan “näyttä-
möistä” nimitystä “areena”. Healey (1997) katsoo areenan keskittyvän toimin-

                                                        
25  Assemblaasilla Gunn ja Hillier (2012: 360) tarkoittavat heterogeenisten elementtien kokoon-

panoa, jossa elementit voivat olla inhimillisiä tai ei-inhimillisiä. Spatiaalisessa suunnittelussa 
assemblaasi tarkoittaa tällöin spatialisoituneita käytäntöjä sekä relaatioiden, diskurssien ja 
materiaalisten artefaktien aikaansaamista (performance). Assemblaasin leimallinen ominai-
suus on näin sen performatiivisuus: kuten Wise (2005: 79) ilmaisee, assemblaasi on ”vähem-
män esineitä ja laatuja kuin janoja ja nopeuksia”. Tämä viittaa assemblaasin prosessiluontee-
seen, prosessiin joka on ”kehkeytymistä-järjestyksessä” (Introna 2013: 333) jonkin päämää-
rän tai tilan saavuttamiseksi. Samalla assemblaasi on nimenomaisesti suhteita, verkosto jonka 
kokoonpanossa on järkeä ja järjestystä, muttei etukäteen muotoiltuja rajoja. Näin assemblaasi 
muotoutuu assosiatiivisesti. Assemblaasiteoria (esim. DeLanda 2002; ks. Van Wezemael 
2017) kiinnittää tämän suhteisuuden relationaaliseen, materiaaliseen todellisuuteen – suun-
nittelun tekemisen konkreettiseen tapahtumiseen – jossa tapahtuva vuorovaikutus on enem-
män tekemisen kuin toimijuuksien luonteen määrittämää. DeLanda (2006: 12) näkee assem-
blaasin suhteisuuden muodostuvan prosesseista, jotka joko vakauttavat tai horjuttavat assem-
blaasin ”identiteettä”. Nämä vakautuksen ja horjuttamisen prosessit määrittyvät liikkeeksi, 
jossa toimijuuksien väliset suhteet kiinteytyvät ja löyhentyvät. Näiden prosessien kautta as-
semblaasi muotoutuu sisäisesti homogeenisemmaksi ja rajoiltaan terävämmäksi (vahvistumi-
sen prosessit) tai heterogeenisemmaksi ja rajoiltaan häilyvämmäksi (horjuttamisen proses-
sit). Samalla assemblaasilla on käytännöllinen ”määrittelynsä”, keskeiset ”noodinsa” ja kus-
sakin tilanteessa tunnistettavat rajansa. 
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tapolitiikkojen (policy) muotoiluun ja toteuttamiseen. Areenalla tehdään “var-
sinaista” suunnittelua, budjetointia, päätöksentekoa, ja kehitetään toimeenpa-
non menetelmiä. Bryson ja Crosby (1996: 472) näkevät, että areenat, jotka voi-
vat olla formaaleja tai epämuodollisia, sekä paikkaan sitoutuneita tai sitoutu-
mattomia, jakavat ja uudelleenjärjestelevät toimintapolitiikkojen laadintaan ja 
toteuttamiseen osallistumista, ja näin auttavat muovaamaan poliittisia ja talou-
dellisia suhteita. Näkemys areenoista on eksplisiittisestikin Healeyn (2007) 
käytäntöjen tason toiminnan perustana. Bryson ja Crosby (1993: 187) pitävät 
areenan roolia suunnitteluprosessissa kahtalaisena: yhtäältä se luo rakenteelli-
set lähtökohdat mahdollisille toimenpiteille – politiikoille, suunnitelmille, oh-
jelmille, päätöksille ja toimeenpanolle. Toiseksi, areena konkretisoi nämä läh-
tökohdat todellisiksi toimenpiteiksi suunnittelutilanteessa. 

Foorumin Healey (1997) näkee merkitysten synnyttämisen ja kommunikoin-
nin välineenä. Foorumin “rakentamisen” Healey tulkitsee Brysonin ja Crosbyn 
(1992) mukaisesti vaativan “sopimusta toiminnasta,” jossa keskeistä on toimin-
nan sääntöjen tai periaatteiden tilanteinen muodostaminen. Foorumin tehtä-
vänä on ensinnä verkostojen ja yhteenliittymien rakentaminen käsiteltävänä 
olevan problematiikan ympärille. Yhteisen käsityksen luominen problematii-
kasta ja mahdollisista ratkaisuista, tai Brysonin ja Crosbyn (1996: 470) sanoin 
”kommunikatiivinen kyvykkyys” (communicative capability), mahdollistaa 
merkityksen muodostamisen ja kommunikoinnin piiriin pääsyn jakamisen ja 
uudelleenjärjestelyn. Näin ne auttavat muotoilemaan symbolisia järjestyksiä ja 
diskurssien muotoja. Tämä ajatus yhdistyy Healeyn (2007) hallinnan tasojen 
näkemyksessä prosessien tason kysymysten käsittelyyn. Bryson ja Crosby 
(1992, sit. Healey 1997: 260) näkevät, että foorumin tehtävänä on saada aikaan 
avoin keskustelu eri näkökulmista ja eri toimijoiden argumenteista. Tällä olisi 
tarkoitus tuoda esiin toimijoiden näkökulmia selittäviä maailmankuvallisia te-
kijöitä. Bryson ja Crosby (1993: 184) pitävät foorumin roolina yhtäältä raken-
teellisten lähtökohtien luomista mahdollisille kehystyksille, keskustelulle käsi-
teltävistä asioista, lähtökohtaisista konflikteista, politiikkapreferensseistä ja 
päätöksenteosta. Toisaalta foorumi toimii välittäjänä mahdollisten kehystysten 
muovaamisessa todellisiksi suunnitteluepisodin kehystyksiksi.  

Healey lainaa Brysonilta ja Crosbylta myös “käräjien” (court) käsitteen, joka 
viittaa vastaavasti legitimaation välineiden käyttöön osallistumiseen. Käsite on 
lähellä Healeyn (2007: 22) näkemystä niistä kulttuurisista kritiikin muodoista, 
joiden avulla legitimaatiokysymyksiä käsitellään. Bryson ja Crosby (1996: 477) 
myös kiinnittävät huomionsa – jokseenkin normatiivisesti – siihen, miten foo-
rumit, areenat ja käräjät eroavat toisistaan ja millaisissa järjestyksissä ne seu-
raavat (tai niiden tulisi seurata) toisiaan. Foorumeissa valta ei määritelmälli-
sesti ole hegemonista, mikä mahdollistaa kollektiivisten, poliittisia rajalinjoja 
ylittävien visioiden nousemisen esiin. Tällaisilla visioilla voi olla merkittävä vai-
kutus asioiden etenemiseen sekä etenemisen tapaan ja sisältöihin suunnittelun 
ja päätöksenteon areenoilla. Kollektiiviset visiot voivat myös olla tärkeitä kon-
fliktien hallinnan välineitä. Bryson ja Crosby (1993: 187-190) viittaavat tässäkin 
“käräjien” käsitteeseen, jonka he katsovat sisältävän kaikki olennaiset konflik-
tien ratkaisun juridisen, legitimaation ja sisällöllisen käsittelyn edellytykset. 
Vaikka he katsoivat käräjien olevan ensisijaisesti sosiaalisen kontrollin yleinen 
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mekanismi, näkemyksen voi myös kohdentaa koskemaan vuorovaikutteisia 
suunnittelukäytäntöjä. Bryson ja Crosby (1993: 190) pitävät käräjien pragmaat-
tisena roolina niiden kiistojen ratkaisun, jotka jäävät jäljelle deliberaation ja 
konfliktinratkaisuyritysten jälkeen. Käräjien rooli (suunnittelu)prosessissa on 
kuitenkin enemmän potentiaalisten ”jäljellejäävien” konfliktien kartoitus ja tä-
män kartoituksen konkretisoiminen todellisiksi ratkaistaviksi konflikteiksi.  

Coaffeen ja Healeyn (2003) hallinnan tasoja ideoivassa tutkimuksessa olen-
naista oli selvittää miten hallinnan prosessit, organisoidut institutionaaliset 
käytännöt ja “asenteellisuuden mobilisointi” (mobilisation of bias) vastaavat 
yhtäältä vaikuttavasta paikallisesta toiminnasta asettuviin paineisiin, toisaalta 
kansallisen tason muutosvoimien tuottamiin jännitteisiin. Asenteellisuuden 
mobilisoinnin käsite on peräisin E.E. Schattschneiderilta (1960; myös Mair 
1997) ja viittaa siihen, miten yhteiskunnallisessa keskustelussa poliittisesti re-
levanttien keskustelunaiheiden määrittely on pidemmällä aikavälillä olennai-
sempaa kuin yksittäisten konfliktien tulokset. Schattschneiderin mukaan yh-
täältä se, joka pystyy määrittelemään keskustelunaiheet, on todennäköisemmin 
vahvoilla myös itse keskusteluissa. Toisaalta tällainen määrittelyvalta myös va-
likoi osallistujia. Samansuuntaisesti ajattelevien valikoiduttua toimijoiksi raa-
mituksen perusteella on myös jatkossa todennäköistä, että raamitusta tehdään 
aiemmalla tavalla. Tämä luo jatkuvuutta tai polkuriippuvuutta kehystämisen 
prosesseihin. (Mair 1997: 952-953). 

Coaffeen ja Healeyn (2003: 1982) lähtökohta oli paitsi analyyttisesti lähestyä 
hallinnan dynamiikan institutionaalisia suhteita, erityisesti tutkia sitä, miten 
erityisissä yhteistyön käytännöissä kehittyvä sosiaalinen pääoma voi muovata 
hallinnan prosesseja ja vaikuttaa hallinnan kulttuurien muutokseen. Coaffee ja 
Healey (2003:1983) pitävät nimenomaan tämän transformatiivisen vuorovai-
kutuksen hahmottamista keskeisenä. Omassa työssäni sovellan samankaltaista 
ajattelua osoittaakseni, miten ja missä olosuhteissa muutosvoimat realisoituvat 
uusina prosessuaalisina ja kulttuurisina lähtökohtina. Erityisesti strategisen yh-
teistyön monimuotoinen luonne (tarkemmin pääluku 7), sen kehkeytyvä toi-
minta ja kypsyminen nähtynä hallinnan vuorovaikutuksen kautta ja toiminnan 
tulkinta eri tasojen (episodinen, prosessuaalinen ja kulttuurinen) yhteisvaiku-
tusten ja eri aikajänteisten raamitusten muutosten kautta (pääluku 8), auttaa 
ymmärtämään kaupunkiseutujen yhteistoiminnan kompleksisuutta. Samalla se 
osoittaa yhteensovittavien mekanismien keskeistä roolia transformatiivisten 
vaikutusten “matkustamisessa” tasolta toiselle siinä, miten paikallinen toiminta 
voi muokata tämän toiminnan reunaehtoja, reunaehtojen määrittymisen ta-
poja, näiden tapojen sääntelyä ja lopulta myös arvoja, joihin hallinta perustuu.  

Healeyn (2007) hahmottelemat hallinnan tasot (edellä jo kuvatut episodit, 
prosessit, kulttuurit) viittaavat hänen työnsä kautta myös suoraan suunnittelu-
yhteistyön monitasoiseen rakenteelliseen näkemykseen (myös Gunn ja Hillier 
2012). Healeyn omassa analyysissä näitä tasoja lähestytään analyysia väljästi 
rakenteistavina tekijöinä. Keskeinen tekijä Healeyn näkemyksessä on se meka-
nismi, jonka avulla hallinta ja strateginen suunnittelu sen osana ylipäänsä pys-
tyy kehittymään ilman ilmeistä koordinaatiota eri episodien välillä. Tämä epi-
sodista toiseen tapahtuva muutoksen “matkustaminen” (travel) määrittyy Hea-
leylle (2006b: 304) uuden diskursiivisen viitekehyksen ilmaantumisena (ao. 
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muutosvoimaisen toiminnan kautta) ja sen jalkautumisena muihin käytäntöi-
hin sellaisessa muodossa, että se saa aikaan vaikutuksen, jonka seurauksena re-
surssien allokointi ja sääntelevien välineiden käyttö muuttuvat merkittävässä 
määrin ao. areenoilla. Ilmiselvästi tämä matkustaminen ei kuitenkaan tapahdu 
vain “epidemiologisesti” areenalta toiselle verkostosuhteiden välittämänä, 
koska usein tällaisia suoria välityssuhteita eri käytäntöjen välillä ei ole ole-
massa. Niinpä onkin tarpeen tarkastella käytäntöjen takana olevia, usein tiedos-
tamattomia tai käytäntöihin suoraan arjen tasolla liittymättömiä syvärakenteita 
ja niiden roolia tässä välittymisessä.  

Healeylle (2006b: 304) nämä syvärakenteet ovat vähemmässä määrin todel-
lisia hallinnan tasoja kuin sisäkkäisiä ja abstrakteja “tietoisen huomioinnin ta-
soja”, joiden välillä tällainen välittyminen tapahtuu “käännöksenä” (transla-
tion). Healey näkee ”matkustamisen kapasiteetin” kolmenlaisina kehityskul-
kuina: ensinnä, edustuksellisen demokratian ja lakiperustan asettama legitimi-
teetti, joka synnyttää yleistä, usein rajoittavaa (laki) tai muita toimintoja legiti-
moivaa (demokratia) auktoriteettia. Toiseksi, erilaisten käytäntöyhteisöjen 
(Lave ja Wenger 1991; ks. myös luku 7) toiminta ja valta synnyttää erilaisia 
suunnittelun kehystyksen kapasiteetteja, joiden auktoriteetti määrittyy sekä he-
gemonisten asemien ja niistä kamppailun tuloksissa että luottamuksen synnyt-
tämisen prosesseissa. Kolmanneksi, suunnitteluepisodeja luonnehtivat erilaiset 
tiedon muodot, jotka muotoutuvat vuorovaikutuksen, erilaisten areenojen dia-
logien ja mm. suostuttelevan tarinallistamisen kautta. Tieto puolestaan muotoi-
lee suunnittelun retoriikkaa, ideoita ja toimijuuksia, joiden auktoriteetti on riip-
puvainen paitsi toimijoiden hyväksynnästä ja luottamuksesta, myös suunnitte-
lun ”yleisöjen” vastaanottavuudesta. Lieto (2013) painottaa suunnitteluideoi-
den siirtymisen ”mytologisoivan”, sisällöllisesti onttouttavan kapasiteetin ko-
rostumista26. Myyttinen lähestymistapa mahdollistaa kohteensa uudelleenpoli-
tisoitumisen ja erilaisten, sisältöjä uudistavien yhteyksien muodostamisen 
myytin puitteissa. Tällaisissa puitteissa suunnitteluideasta kulkeutuu uudelle 
sovellusalueelle ensisijaisesti positiivisen uudelleentulkinnan, yhteisen identi-
teetin pohjan rakentamisen mahdollisuus, ei niinkään poliittisen vastakkain-
asettelun todellisuus. Breathnach (2014) puolestaan tarkentaa, että yhteisen in-
tressin tai identiteetin tosiasiallinen muodostuminen on tärkeä osa tällaista ka-
pasiteettia. Yhteinen identiteetti on monien asioiden summa, esimerkiksi kau-
punkiseutukontekstissa siihen kuuluu seudun talouden keskinäisriippuvuus ja 
hallinnollinen yhtenäisyys, lisäksi kulttuurinen, historiallinen ja maantieteelli-
nen yhteinen identiteetti ovat kaikki olennaisia tekijöitä. Healey (2007: 196) ko-
rostaakin institutionaalisen maaperän – foorumien, areenoiden ja käräjien sekä 
episodien, prosessien ja kulttuurien – tuntemusta edellytyksenä muutosvoi-
maisten ja matkustamiseen kykenevien strategisten ideoiden, aloitteiden, toi-

                                                        
26  Lieton mukaan moderni myytti on kommunikatiivinen järjestelmä, viesti jolla on erityiset ra-

kenteelliset ominaisuutensa: siinä korostuvat esimerkillisyys, joka kertoo että myytti on tois-
tettavissa (esimerkiksi seututasoisen rakennemallin elementit, muoto, kokemukset), sekä 
merkityksen ja muodon "yhteenkietoutuma", joka yhtäältä luo myytille historian ja toisaalta 
– korostaessaan kommunikatiivista rakennetta sisältöjen sijaan – tyhjentää sen varsinaisesta 
alkuperäisestä sisällöstään. Näin myyttisyys voidaan nähdä sekä poliittisuuden poistamisena 
että strategisena moniulotteisuutena (Lieto 2013). 
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minnan ja käytäntöjen luomiseen. Taulukko 8 kuvaa omaa näkemystäni Hea-
leyn hallinnan ulottuvuuksien ja Brysonin ja Crosbyn hallintatapojen suhteista 
strategisessa suunnittelussa juuri Healeyn mainitsemassa institutionaalisen 
maaperän paaluttamisen merkityksessä.  
 

 
Taulukko 8. Hallinnan ulottuvuudet ja strategisen suunnittelun hallintatavan sisällöt.  

 

 
Healey (2003, 2006a, 2007) pitää giddensiläisen strukturalismin kritiikkiä he-
delmällisenä lähtökohtana hallinnan käsitteellistämisen analyyttiselle työlle. 
Healey näkee Giddensin itse eksplikoimien kahden valtatyypin (allokatiivinen 
ja autoritäärinen) laajenevan giddensiläisen valtasuhteiden rakenteiden ja toi-
mijuuksien yhteen kytkeytyneisyyden analyysin kautta kolmeksi valtasuhteeksi, 
joiden kautta rakenteelliset voimat muovaavat toimintaa ja samalla itse raken-
tuvat. Ensimmäinen valtasuhde liittyy allokatiivisiin rakenteisiin, eli siihen mi-
ten resurssit tulevat jaetuiksi erilaisten prosessien kautta (Giddens 1984: 259-
260). Toinen käsittelee vaikutusvallan rakenteita, eli niitä rakenteita, joilla sää-
dellään, normitetaan ja arvotetaan toimintaa (emt: 260-261). Kolmas puoles-
taan kiinnittyy merkityksenannon järjestelmiin, eli viitekehysten, ideologioi-
den, rationaliteettien ja diskurssien tuottamisen rakenteisiin. Giddens (1984: 
87-88) itse korosti kehystämisen roolia paitsi toimintojen muotoutumisessa ja 
sääntelyssä, myös rationaliteettien ja diskurssien muotoutumisessa.  

Healey siis katsoo, että hallinta suunnittelun kontekstissa “tapahtuu” kolmen 
sisäkkäisen tason vuorovaikutuksessa: episodeissa tehdään käytännön suunnit-
telua, prosessit raamittavat ja määrittelevät, ja kulttuurit muovaavat legitimaa-
tion ehtoja. Ajatuksen kolmesta tasosta hän perustelee paitsi Giddensin (1984), 
myös Lukesin (1974) valta-analyyseillä. Lukes (1974) on esittänyt vallan ole-
muksen kolmen näkemyksen kautta. Ensimmäinen näkemys on yksiulotteinen, 
ja käsittää päätöksenteossa tapahtuvan toiminnan tilanteissa, joissa toimijoi-
den poliittisina lausumina esitetyt subjektiiviset intressit ovat ristiriitaiset. Toi-
nen, kaksiulotteinen näkemys reflektoi ensimmäisen puutteita: päätöksenteko 
tapahtuu aina tilanteissa, jotka ovat kehystyneet tietyllä tavalla. Kuten Schatt-
schneider (1960:71) on väittänyt, “kaikilla poliittisen organisoitumisen muo-
doilla on taipumus joidenkin konfliktien esiintuomiseen ja toisten unohtami-
seen, koska organisoituminen on asenteellisuuden mobilisointia. Jotkut asiat 
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organisoidaan politiikkaan ja toiset organisoidaan ulos siitä”. Niinpä kaksiulot-
teinen näkemys yhdistää päätöksenteon tason näkemykseen siitä, miten agen-
daa koskevalla piiloisella päätöksenteolla estetään potentiaalisten konfliktien il-
mitulo päätöksenteon tasolla. Näin kaksiulotteinen näkemys sisältää sekä val-
tasuhteiden kritiikin että päätöksenteon raamituksen analyysin. Lukesin (1974) 
kolmas, kolmiulotteinen valtanäkemys puolestaan tarttuu yksi- ja kaksiulotteis-
ten näkemysten puutteisiin. Yhtäältä kaikki päätöksenteko tai sen raamitus ei 
ole aktiivista politiikan tekoa. Toisaalta vallan käyttö on monesti myös epäsuo-
raa manipulointia ja suostuttelua ilman varsinaista konfliktiasetelmaa. Kol-
manneksi, poliittisen konfliktin ilmiasun puuttuminen ei aina tarkoita konsen-
susta, vaan se voi olla myös seurausta kokemusten, havaintojen ja mieltymysten 
kehystyksestä sellaisiksi, ettei konflikti joko näyttäydy mahdollisena tai nykyti-
lanne hyväksytään “luonnollisena”. Näin kolmiulotteinen vallan näkemys ko-
rostaa niin päätöksenteon kuin sen raamituksenkin kritiikkiä, joilla voidaan pi-
tää potentiaalisesti käsiteltävät asiat poissa politiikan kentältä.  

Bryson ja Crosby (1993: 178) tulkitsevat suunnittelun kontekstin olevan olen-
naisesti Lukesin valtakäsityksen mukainen. He näkevät, että suunnittelukon-
tekstissa fokusoituminen Lukesin valtakäsityksen toiseen ulottuvuuteen – pää-
töksenteon raamitukseen – olisi hyödyllisintä, jotta suunnittelija pystyisi vai-
kuttamaan suunnitteluprosessien lopputuloksiin. Bryson ja Crosby näkevät 
suunnittelijoiden vain harvoin pystyvän vaikuttamaan sen paremmin vallan en-
simmäiseen dimensioon, toiminnan ja tilanteisten toimintaehtojen muovaami-
seen, kuin vallan kolmanteenkaan dimensioon, sosiaalisten rakenteiden perus-
taan, mutta voivan silti vaikuttaa ideoiden, sääntöjen, metodien ja toiminnan 
julkisuuden sisältöihin, millä voi olla ratkaisevakin asiaa tai tilannetta kehys-
tävä vaikutus.  

Yhdistäessään giddensiläisen ja lukesilaisen näkemyksen Healey (2007:21) 
ottaa myös implisiittisesti kantaa näiden välisiin eroihin: Giddens eksplisiitti-
sesti vastustaa Lukesin näkemystä siitä, että vallalla olisi kolme ulottuvuutta. 
Giddens (1984: 15) ei kuitenkaan myöskään pidä Lukesin epätäydellisenä pitä-
män kaksiulotteisen valtakäsityksen muodostamasta valtanäkemyksestä - jonka 
hän näkee rajoittavan vallan analyysin “voittajien” ja “häviäjien” nollasumma-
peliksi - vaan tarjoaa ratkaisuksi rakenteen kaksinaisuuden (duality of struc-
ture) ja kontrollin dialektiikan (dialectic of control) ideoitaan. Kuitenkin Healey 
(2007) itse tulkitsee Giddensin valtakäsityksen olevan lopulta myös kolmitahoi-
nen. Niinpä puolestani itse tulkitsen, että Healey pyrkii tällä nimenomaan ra-
kentamaan sillan Giddensin (1984) ja Lukesin ajattelun välille. Myöhemmin 
Giddens (1994: 147) tosin esittää neljä vallan tyyppiä: perinteen puitteistami-
nen, erottautuminen, diskurssi, ja pakko/väkivalta. Näistä diskursiivinen valta 
on Giddensille aktiivista puitteistuksen perustelua ja “dialogisen demokratian” 
ylläpitoa, ja erottautumisen valta on puolestaan vähemmän aktiivista ja luon-
teeltaan kulttuurista, olemassa olevia voimasuhteita ylläpitävää. Erottautumi-
sella Giddens tarkoittaa passiivista mahdollisuutta säilyttää erillisyytensä ilman 
diskursiivisia perusteluja. Niinpä aktiivinen diskursiivinen valta onkin avain-
asemassa estämässä pakkoon ja väkivaltaan perustuvan toiminnan mahdollis-
tumista. Tämä vallan näkemys kiinteytyy tutkimuksessani erityisesti strategisen 
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suunnittelun dialektisen luonteen ja suunnitteluteoreettisen keskustelun kom-
munikatiivisuusnäkemysten käsittelyssä. Määrittelen seuraavissa alaluvuissa 
tarkemmin miten strategisen kaupunkiseudun hallinnan ”kommunikatiivi-
suus” näyttäytyy kumppanuuksien ja yhteistyön motiivien näkökulmasta.  

 

Edellisessä pääluvussa relationaalisen, relatiivisen ja absoluuttisen tilakäsityk-
sen kautta esiin tuomani kaupunkiseudun rajautumisen tai käsitteellisen ulot-
tuvuuden erilaiset näkemykset osoittautuvat monin tavoin toisiinsa kietoutu-
neeksi kudelmaksi, jossa keskeisiä noodeja ovat institutionaaliset toimijat – 
sekä julkiselta, yksityiseltä että vapaaehtoissektorilta. Feiock ja Scholz (2012) 
määrittelevät kaupunkiseudulla vaikuttavat institutionaaliset toimijat ”kompo-
siitteina.” Heidän mukaansa institutionaaliset toimijat voivat olla paitsi paikal-
lisia, seudullisia, valtiotason sekä laajempienkin liittoutumien hallinnollisia toi-
mijoita erikoistuneine toimintoineen (esimerkiksi pääluvussa 4 mainittu Hol-
lannin MIRT-agendatyön assemblaasi), sekä organisoituneita intressiryhmiä, 
joita kiinnostaa tietyn alueen tietyt toiminnot (esimerkiksi Facebookin ”Lisää 
kaupunkia Helsinkiin”-ryhmä). Lisäksi ne voivat olla myös muita kollektiiveja, 
jotka ohjautuvat jäseniensä preferenssien perusteella, tai ovat yritysluonteisesti 
itsenäisiä toimijoita (esim. Englannin Core Cities, suomalaiset Kuutoskaupun-
git tai strategisia spatiaalisia analyyseja julkaiseva PriceWaterhouseCoopers ja 
Englannissa strategista suunnittelua julkisella mandaatilla konsultoiva Capita). 
Komposiittimaiset toimijat määrittyvät niiden asemaa, auktoriteettia ja yhteen 
liittyvyyttä käsittelevien tekijöiden mukaisesti. Asema määrittää laajasti ottaen 
toimijan kyvykkyyden ja vastuullisuuden, auktoriteetti sisältää toimijan velvoit-
teet ja toiminnan rajat, ja yhteen liittyvyys viittaa toiminnan sisäiseen organi-
soitumiseen, eli millaisia ovat preferenssien yhdistämisen ja käsittelyn sekä 
päätöksenteon mekanismit.  

Andersenille ja Pierrelle (2010) seudullinen (interlocal) kumppanuus tarkoit-
taa erityisesti paikallisista – tai paikallisiksi koetuista – tarpeista nousevaa 
(kaupunki)seudullista yhteistyötä. Heidän näkökulmastaan kumppanuuksien 
alhaalta-ylös –luonne tarkoittaa myös aitoa vapaaehtoisuutta. Tällöin valtion 
rooli näyttäytyy itse toimintakentän muovaajana, reunaehtojen kontrollimeka-
nismina. Andersen ja Pierre tutkivatkin juuri paikallista ulottuvuutta, joka irro-
tettuna globaalista ja kansallisesta kontekstista onkin toimijoiden vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa. Toisaalta heidän horisontaalinen strategisen seudun tar-
kastelunsa on hyvin pitkälti julkisen sektorin sisäistä, perustuu ennen kaikkea 
hallinnonvälisten suhteiden kehittämiseen. Myös Feiock (2007, 2009) keskit-
tää institutionaalisen seudun tarkastelunsa julkisen sektorin toimintaan, joka 
motivoituu lähinnä lakisääteisten tai sen luonteisten tehtävien hoitamisen tar-
peesta. Hänelle kumppanuudet voivat kuitenkin olla myös vertikaalisia, samo-
jen tehtävien eri tasoilla tapahtuvasta päällekkäisestä hoitamisesta syntyviä tar-
peita käsitteleviä. Näin Feiock kiinnittyy uuden regionalismin institutionaali-
siin tulkintoihin.  
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Näin määritelty strategisen seudun toimintakenttä virittää kumppanuuksia 
tavalla, joka Andersenille ja Pierrelle (2010) on jossain määrin mysteeri: strate-
gista seutua rakentavat kumppanuudet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja sa-
malla mahdollistavat vapaamatkustajuuden. Kumppanuudesta koituvat kus-
tannukset realisoituvat välittömästi, mutta sen hyödyt ovat sekä epävarmoja 
että parhaassakin tapauksessa realisoituvat suhteellisen kaukaisessa tulevai-
suudessa. Näin lähtökohdat verkostoitumiselle ovat periaatteessa huonot. Kui-
tenkin tällaisia kumppanuuksia syntyy koko ajan. Vastaavasti Feiock (2007) ky-
syy ”miksi tehdä yhteistyötä” ja vastaa välittömästi: motivaatio syntyy niin jul-
kisen sektorin yhteisten hyötyjen selityksistä kuin yksityisten hyötyjen mahdol-
lisuuksia korostavista selityksistä. Institutionaalisen yhteistoiminnan ongel-
mien Feiock (2009: 357) näkee nousevan suoraan palveluvastuun jakamisesta 
lukuisten pienten hallinnollisten yksikköjen kesken. Tästä fragmentoitumisesta 
syntyy toiminnan mittakaava huomioon ottaen tehotonta toimintaa, hallitse-
mattomia positiivisia ja negatiivisia ulkoisvaikutuksia sekä yhteisten resurssien 
käytön ongelmia. Näin yhtäältä voidaan nähdä, että yhteistyöhön ollaan val-
miita sitoutumaan, koska toivotaan ja tavoitellaan tehokkaampaa julkista sek-
toria, ja toisaalta samalla nähdään, että tämä tavoittelu tarjoaa mahdollisuuksia 
edistää muita (henkilökohtaisia ja institutionaalisia) tavoitteita. 

Andersen ja Pierre (2010) tulkitsevat, että erityisesti kustannustehokkuus ja 
suuruuden ekonomia ovat yhteistyöhalukkuuden takana. Kollaboraatiosta näh-
dään koituvan positiivisia ulkoisvaikutuksia (ks. myös Kanninen 2013) ja sa-
malla nähdään voitavan korjata negatiivisia kerrannaisvaikutuksia (spillover). 
Näiden nähdään ohjaavan strategiselle yhteistyöagendalle nostettavia asioita 
(vrt. Feiock 2007). Feiockin näkemys yhteistoiminnan eduista (2007, 49-50) 
käsittelee ytimekkäästi yhteistoiminnan julkituotuja syitä, potentiaalisia hyö-
tyjä ja epäonnistumisiin liittyviä riskejä, ja paljastaa samalla jotain olennaista 
yhteistoiminnan muotoutumisen käytännöistä. Ensinnä, suosituin julkituotu 
syy yhteistoiminnalle on suuruuden ekonomian hyödyntäminen. Yhtäältä pai-
kallishallinnot ovat monesti liian pieniä saavuttaakseen sellaista kustannuste-
hokkuuden tasoa joka nähdään tarpeelliseksi. Toisaalta monikeskuksinen ja –
tasoinen hallintorakenne voi – koordinaation ja yhteistoiminnan kautta – pa-
rantaa kustannustehokkuutta, jos rakennetta kyetään käyttämään hyödyksi si-
ten, että palvelujen tarjonta saadaan allokoitua paikallisten preferenssien ja ky-
synnän mukaisesti (vrt. Meijers ja Romein 2004). Tämä on tulkintani mukaan 
myös suomalaisten kaupunkiseutujen yhteistyön ydinkysymys. Toisaalta Feiock 
(2007) korostaa, että tähän liittyy myös riskejä. Jollei palvelutuotantoa (tai 
muuta yhteistä toimintaa) saada koordinoitua kaikkia hyödyttävällä tavalla, voi 
yhteistyökumppaneiden määrän suurenemisesta seurata tehokkuuden vähene-
minen, jos hallintojen välisen toiminnan ulkoiset kustannukset kasvavat niin, 
ettei tuotannon yksikkökustannus laskekaan (vrt. Krueger 2006).  

Andersen ja Pierre (2010) näkevät strategisen seudun olevan kokoelma hori-
sontaalisen (paikallinen-paikallinen) yhteistyön kumppanuuksia, joiden ensisi-
jainen tavoite on parantaa julkisten palvelujen tarjonnan tehokkuutta. Heille 
strategisen yhteistyön kumppanuudet toteutuvat alhaalta ohjautuvina proses-
seina naapuripaikallishallintojen kesken. Andersen ja Pierre lähtevät rationaa-



 
 

 133

lisen toiminnan olettamuksesta, jolloin he pitävät strategisia seutuja paikallis-
hallintojen kollektiiveina, jotka luovat seudullista hallintaa kumppanuuksien 
kautta. He summaavat strategisen seudun käsitteen kolmen tekijän kautta. En-
sinnä, strateginen seutu syntyy (emergoituu) alhaalta-ylös yhteisten toiminnal-
listen ongelmien ratkaisua varten, hyödyntääkseen suuruuden ekonomiaa ta-
valla tai toisella, erityisesti palvelujen tuottamiseen. Strateginen seutu ei niin-
kään ole vaihtoehto perinteisille institutionaalisille järjestelyille, vaan niille 
komplementaarinen: vertikaalisesti organisoidut institutionaaliset seudut (hal-
linnon järjestelmät), joiden sisään strategiset seudut rakentuvat (embed), sekä 
rajoittavat että tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia strategisten seutujen järjes-
tymiselle.  

Toiseksi, strateginen seutu on kontekstisidonnainen, eli sen ongelmat ja rat-
kaisuihin osallistujat vaihtelevat niin ajassa kuin eri paikoissakin. Yhteistä kui-
tenkin on pyrkimys sekä koordinoidun yhteistoiminnan kapasiteetin paranta-
miseen että edellä mainittuun kustannustehokkaaseen toimintaan ja laaduk-
kaaseen palvelutarjontaan (ks. myös Feiock 2007). Andersen ja Pierre näkevät, 
että useimmiten osallistuminen strategisen seudun toimintaan on rajoittunut 
paikallisiin poliittisiin, hallinnollisiin ja ammatillisiin eliitteihin (Andersen ja 
Pierre 2010: 223). Samalla kun strategisen seudun yhteistyö syntyy vapaaehtoi-
sesti ja –muotoisesti, sen mandaatti muotoutuu sen tehtävän mukaiseksi. Tässä 
tulkinnassa voidaan samalla tunnistaa olennaisia uhkia demokraattisen toimin-
nan näkökulmasta. Tapauskohtaisesti rakentuva mandaatti toiminnalle muren-
taa osaltaan kansalaisten ja kaikkien muidenkin toimijoiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa tehtyjen suunnitelmien ja päätösten muotoiluun ja sisältöön - tai tulla 
edes tietoisiksi näistä suunnitelmista (ks. myös Kanninen ja Bäcklund 2015, 
Bäcklund ym. 2017a).  

Omaehtoisen ja toimijoiden keskenään organisoiman toiminnan valtuutus ei 
periaatteessa ulotu sen ulkopuolelle, mikä voi olla osapuolille hyödyllistä ja/tai 
sopivaa (Andersen ja Pierre 2010: 221). Tämä lähtökohta on kuitenkin huomat-
tavan epämääräinen: yhtäältä strategisen yhteistyön lähtökohdat ovat jo alun 
perin monesti sen kaltaiset, että yhteistyötä aloitettaessa ei ole selvää, mihin lo-
pulta päädytään. Niinpä kysymys mandaatista kulkee mukana toiminnassa ”si-
säänrakennettuna” tavalla tai toisella. Toisaalta voidaan kysyä, mikä on toimi-
joiden sekä itse strategisen seudun legitimiteettien ja yhteistyön mandaatin 
suhde: eri toimijat ovat mukana yhteistyössä omilla, uniikeilla mandaateillaan, 
ja yhteistyön itsensä mandaatti määritellään yhtäältä näiden tarjoamien mah-
dollisuuksien, toisaalta toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden kautta (ks. myös 
Bäcklund ym. 2017a).  

Legitimaatio toiminnalle puolestaan muotoutuu yhtäältä toimijoiden institu-
tionaalisten asemien, toisaalta yhteistyölle eri suunnista annettujen ja sen it-
sensä muotoilemien legitimiteetin ”valtausten” kautta (Kanninen ja Bäcklund 
2015). Nämä ovat myös tiiviissä suhteessa toisiinsa. Kun yhteistyön valtuutus 
määrittyy toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden kautta, on vapaamuotoisessa yh-
teistyössä usein tilanteita, joissa eri toimijoiden institutionaalinen asema saat-
taa olla erilainen huolimatta samankaltaisesta organisatorisesta taustasta – yksi 
kaavoittaja on virkatehtävää hoitamassa viranomaisen roolissa, toinen yksityis-
henkilönä kansalaisen roolissa. Tästä riippumatta kummatkin saattavat olla 
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vaikutusvaltaisia sekä yhteistyössä että viedessään yhteistyön antia omiin orga-
nisaatioihinsa. Samalla kytkennät toimintaa ehdollistavaan lakiperustaan, eri-
laisiin edustuksellisen ja suoran demokratian instituutioihin, muihin verkostoi-
hin, ja lopulta myös päämäärärationaalisuuden virittämiin tulevaisuuskuviin 
muotoilevat miellettyä legitimiteettiä (ks. myös Elbakidze ym. 2015).  

Kolmanneksi, Andersenin ja Pierren (2010) mukaan strategisen seudun hal-
linnan rakenteet ovat löyhiä. Ne ovat useimmiten vähemmän tai enemmän for-
malisoituja ja erikoistuneita asiantuntijaverkostoja, tai jopa toimintavaltuu-
tensa yhtä asiaa varten saaneita yhteenliittymiä (vrt. Feiock 2009: 360, tau-
lukko). Strategiset seudut ovat siis joustavia rakenteita/järjestelmiä, jotka käyt-
tävät laajaa kirjoa hallinnan työkaluja päämääriensä toteuttamiseen. Samalla 
ne ovat myös epävakaita (labiileja), ja niitä luonnehtiikin yhteistoiminnan laa-
juuden ja syvyyden vaihtelu sekä pitkällä aikajänteellä että tapauskohtaisesti.  

Myös Kings ym. (2006) käyttävät strategisen seudun käsitettä kaupunkiseu-
dun kontekstissa. Heidän Newcastlen kaupunkiseutua käsitelleessä lähinnä ta-
loudellis-sosiaalisessa analyysissa strategisen seudun käsitteen sisältö on näh-
tävissä ensisijaisesti monialaisena kriittisen massan muodostamisena. Seudul-
linen kuva näyttäytyi 2000-luvulla perinteisenä seudullisena keskus-periferia-
suhteena, jossa keskuskaupunki toimii ympäröivän vaikutusalueensa palvelu- 
ja työpaikkakeskittymänä. Strategistuminen tarkoitti kehitystä kaupunkiseu-
duksi, jossa tiedontuotannon, luovuuden ja innovaatioiden tuottaminen on kes-
kuskaupungin ja sen kanssa verkostoituvien toiminnallisten keskittymien kes-
keinen rooli. Avaintekijöinä strategisuuden nousuun Kings ym. näkivät talou-
den monipuolistumisen, tietointensiivisten alojen vahventamisen ja osaamis-
pääoman kasvattamisen. Tähän liittyen tulisi huolehtia erityisesti verkostojen 
vahvistamisesta kaupunkiseudun sisällä kuin myös laajemminkin kansallisesti 
ja kansainvälisesti, sekä lisäksi infrastruktuurin parantamisesta ja elämänlaa-
dun nostamisesta mm. kulttuuripalvelujen tarjontaa lisäämällä. Tämä näkö-
kulma korostaa kaupunkiseudun aktiivista muutosprosessia, jossa tehdään 
strategisia valintoja monipuolisen ja monitasoisesti verkostoituneen taloudelli-
sen pohjan luomiseksi (Kings ym. 2006: 106, 218).  

Tulkintani mukaan Kingsin ym. (2006: 218-221) strategisen seudun käsite 
keskittyy lähinnä verkostoitumiseen eri tasoilla, eikä vaikuta analyyttisesti eri-
tyisen punnitulta. Se kuvaa enemmän kaupunkiseudun nykykehitystä tai pyrki-
myksiä yleisesti kuin yrittää kuvata jotain erityistä piirrettä tässä kehityksessä. 
Kingsin ym. käsitteellä on kuitenkin selkeä yhtymäkohta Andersenin ja Pierren 
(2010) strategisen seudun käsitteen kanssa: molemmat korostavat alhaalta-ylös 
tapahtuvaa, omaehtoista ja vapaaehtoista (jollakin tavoin sisäsyntyistä) kau-
punkiseudun ”rakentamista” strategisen kapasiteetin parantamisen ja siitä 
nousevan paikallisen aktiivisuuden yhteisen suuntaamisen kautta. Näin myös 
Kingsin ym. konsepti asettaa strategisen yhteistyön keskeiseen asemaan (kau-
punki)seudun kehittämisessä – ja erityisesti mahdollisuudet tehdä strategisia 
päätöksiä. Tämän – Kingsillä ym. (2006) erityisesti käytännöllisen – huomion 
ajoitus on olennainen, sillä viimeisten 10 vuoden aikana kaupunkiseutujen stra-
teginen asema ja toimintamahdollisuudet ovat muuttuneet erityisesti Englan-
nissa ja Walesissa huomattavasti. Kings ym. huomauttivatkin, että seudulliseen 



 
 

 135

kilpailukykyyn vaikuttavat päätökset tehdään paljolti valtion tasolla, ja että jul-
kiset politiikka-aloitteet ovat muotoiluiltaan ei-spatiaalisia, vaikka niiden vai-
kutukset kohdistuvat selkeästi tietyn tyyppisiin alueisiin. Myös spatiaalisesti 
eritellyt tai kohdennetut prosessit ja ohjelmat olivat tuolloin paljolti keskusjoh-
toisia. Tämän vaikutuksen paikallishallinnon toimintaan Kings ym. (2006) ki-
teyttävät ytimekkäästi: paikallisille toimijoille tarjolla olevat (kehittämisen ta-
loudelliset ja aktivoivat) vipuvarret ovat heikkoja. Vaikka tilanne Englannissa 
on näennäisesti ja organisatorisesti muuttunut lähes täydellisesti, ao. kiteytys 
kuvaa kuitenkin nähdäkseni myös tämän päivän tilannetta ainakin erityisesti 
kaupunkiseutuihin kohdistuvien toimenpiteiden osalta. 

Andersen ja Pierre (2010) pitävät strategisia seutuja myös aikansa tuotteina: 
ne ilmaantuvat osana suuria institutionaalisia uudistusprosesseja välineinä, 
jotka institutionaalisen tyhjiön tilanteessa mahdollistavat koordinoidun toi-
minnan (kaupunki)seuduilla. Tässä Andersen ja Pierre näkevät kaksi keskeistä 
vaikuttavaa tekijää: ensinnä, julkisten palvelujen hallintaa on hajautettu (joko 
hajakeskittämällä valtiollisia instituutiota tai lisäämällä paikallista itsemäärää-
misoikeutta) ja seudullisen tason korostaminen on nähty strategiana, joka yh-
distää kyvyn reagoida ja ymmärtää paikallisia ja seudullisia vaateita ja erityis-
piirteitä kustannustehokkuuteen ja suuruuden ekonomiaan. Toiseksi, globali-
saatio on määritellyt uudelleen seudullista paikallisuutta ja maantieteellistä ti-
laa, toiminnan ehtoja sekä toiminnan koordinointia niin institutionaalisten 
kuin hallinnollistenkin rajojen yli – tai osin niistä riippumatta. Tämän näen 
eräänlaisena valtavirtaisena tulkintana uuden regionalismin viitekehyksessä 
(ks. pääluku 4), joka asettuu kontekstiin pääluvun 3 eri maiden tilannekuvaus-
ten kautta: valtioilla on edelleen vahva ote kaupunkiseutujen strategiseen ke-
hittämiseen, mutta niiden toimenpiteet joutuvat tunnustamaan julkisen sekto-
rin resurssipulan ja tästä johtuvan tarpeen integroida markkinatalouden toimi-
joita käyttämään julkisia vipuvarsia paikallisen kehittämisen varmistamiseksi.  

Andersen ja Pierre (2010; myös Andersen 2011) kiinnittävät näkökulmansa 
erityisesti Pohjois-Euroopan maissa valtion kontrollin ja paikallisen aloitteelli-
suuden vastakkainasetteluun. He määrittelevät tämän vastakkainasettelun 
haasteeksi löytää tai muotoilla sellaisia seudullisia instituutiota, jotka auttavat 
seudullista talouskehitystä, mutta mahdollistavat jonkinasteisen valtion oh-
jauksen. He näkevät institutionaalisen kehittämistyön keskittyneen lää-
nin/maakunnan organisaatioiden uudelleen roolittamiseen. Pohjoismaisessa 
kontekstissa strategisten seutujen synty onkin heidän mukaansa kytköksissä it-
sehallinnollisten kuntien keskinäisen yhteistyön syntymiseen yhteisten ongel-
mien ratkaisemiseksi käyttäen mieluummin horisontaalisen hallinnan kuin ver-
tikaalin hallinnon (hierarkioiden) välineistöä (ks. Hofstad 2013). Näin strategi-
nen seutu toimii ”hierarkian varjossa” (myös Scharpf 1997) ja sen toiminta ja 
olemassaolo on ainakin jossain määrin sekä riippuvainen että ehdollistunut val-
tion tuesta tai hyväksynnästä.  

Kuten edellisissä luvussa toin esille, valtiolla on valintojensa (lainsäädäntö, 
politiikkaohjaus, mahdollistava käytäntöohjaus) kautta huomattavasti valtaa 
vaikuttaa strategisten seutujen toimintaan ja niiden rakentumiseen, vaikka kau-
punkiseutu rakentuukin myös paikallisista konteksteista. Eittämättä nykypäi-
vän haasteellisessa toimintaympäristössä refleksiivisen uusliberaalin valtion on 
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punnittava toimintapolitiikkaansa suhteessa hallinnon hierarkioihin ja hallin-
nan verkostoihin. Kuten Andersen ja Pierre (2010) toteavat, valtiolla on monia 
käytännön keinoja vaikuttaa seudullisen yhteistön syntyyn ja toimintaan. Lain-
säädännön ja taloudellisten (dis)insentiivien mahdollisuudet vaikuttaa kollek-
tiiviseen paikalliseen toimintaan ovat moninaiset. Strategisen seudun syntymi-
seen liittyvä seudullisen toimintakentän kilpailullinen luonne kuitenkin johtaa 
näkemysten, toimintalogiikkojen ja institutionaalisen kattavuuden ajatusten 
valtataisteluihin (turf battle) keskushallinnon, seudullisten toimijoiden ja pai-
kallisten instituutioiden välillä. Näin tehokas valtion raamitus saattaakin kes-
kittyä siihen, miten hallita niitä mekanismeja, jotka edistävät ja tekevät paikal-
lisen yhteistyön houkuttelevaksi. Suuruuden ekonomian hyödyntäminen, yh-
teistoiminnan ongelmien ratkaisut, julkishallinnon palvelujen tuottamisen ja 
toimeenpanon (delivery) yhteensovittaminen, jne. – yhteistoiminnan keskeiset 
motivaattorit – saattavatkin tuoda kuntaliitokset samalle viivalle epämuodolli-
sen yhteistyön kanssa, mikäli edellisiin liitetään sopivia houkutteita.  

Myös valtion retoriikka, joka korostaa seudullisen ”synergistisen kumppanuu-
den” (Andersen ja Pierre 2010: 221) tarvetta, saattaa luoda paikallisille toimi-
joille normatiivista painetta liittyä monitasohallinnan verkostoihin (vrt. Scott 
2012: 175). Tästä hyvänä esimerkkinä Suomessa ovat seudun kuntien ja valtion 
välillä solmittavat maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimukset 
sekä kasvusopimukset, jotka eivät ole mitenkään pakollisia, mutta valtion poli-
tiikkavalintojen seurauksena paikalliset toimijat haluavat kiinnittyä näihin so-
pimuksiin ja niiden mukanaan tuomiin hallinnan prosesseihin (ks. esim. Män-
tysalo ja Kosonen 2016). Samoin aiemmin mainitut Englannin kaupunkiseutu-
jen yhteishallinnolliset CA-järjestelyt perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta val-
tion politiikkakokonaisuudessa nämä järjestelyt on tehty samalla paitsi houkut-
televiksi, myös kaupunkiseudun yhteistyön syventämiseen (devoluutio) painos-
taviksi. Niinpä kaupunkiseudun yhteistyössä joudutaankin punnitsemaan ra-
hoitusjärjestelyjen tarjoamia etuja suhteessa paikallisen päätösvallan menettä-
miseen organisaatiolle, jonka demokraattinen legitimiteetti on häilyvä (vrt. 
Inch 2015), ja jonka toiminnan periaate on seudullisten painopisteiden koros-
taminen – sosiaalisen tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin tasapuolisen jakamisen 
kustannuksella.  

Samalla valtion on kuitenkin otettava kantaa siihen, miten tällaisia strategisia 
seutuja voidaan raamittaa ja ohjata: yhtäältä valtiolla on edelleen ”kansallinen” 
tehtävä yleisen yhteiskuntakehityksen sääntelijänä ja edistäjänä, vallitsevien 
poliittisten arvojen muuntajana politiikkaohjaukseksi ja – valtiosta riippuen – 
yksityiskohtaisiksikin kansallisen (poliittisen) tahdon ilmaisuiksi, toimintaoh-
jeiksi ja määräyksiksi, jotka suoraan vaikuttavat niin paikallishallinnon kuin 
paikallisen hallinnankin toimintaan. Toisaalta valtiolla on rooli myös paikalli-
suuksia ja niiden toimintaa koordinoivana tahona. Erityisesti julkisen talouden 
järjestelmät perustuvat valtion keskeiseen rooliin varojen hallinnoijana, kun-
nallisen itsehallinnon vahvuudesta riippumatta. Positiivisessa tulkinnassa val-
tio muodostaa eräänlaisen paikallishallinnon tukiverkoston, joka takaa tietyn, 
kansallisesti sovitun oikeudenmukaisuuteen – miten tämä sitten onkaan mää-
ritelty – perustuvan taloudellisen toimeentulon, jolla varmistetaan kunkin pai-
kallishallinnon toimintaedellytykset (ks. esim. Duménil ja Lévy 2001, McCarthy 
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2004). Negatiivinen tulkinta puolestaan näkee, että juuri tätä roolia on järjes-
telmällisesti ja aktiivisesti purettu viimeisten 30 vuoden aikana (ks. esim. Hack-
worth 2007; Harrison 2012; Moisio 2012; Grange 2014). Näin keskustelulla on-
kin selkeästi tartuntapinta pääluvun 4 kaupunkiregionalismin ja yleisemmin 
kaupunkiseudun hallinnan kysymyksiin. 

Edellä olen hahmotellut lähtökohdat strategisen kaupunkiseudun ymmärtä-
miselle. Andersenin ja Pierren (2010) ja Feiockin (2007, 2009a; Feiock ja 
Scholz 2009) seudun institutionaalisen yhteistyörakenteen muotoutumisen 
mekanismit näen vahvasti nimenomaan kaupunkiseutuja koskettavina kysy-
myksinä. Teen omassa tulkinnassani hienovaraisen fokusoinnin ja pienen mer-
kityksen siirron (ks. Healey 2007) ja pidän ao. tarkastelutapoja strategisen kau-
punkiseudun näkökulman olennaisina osina, joiden lähtökohtana on kaupun-
kiseudun institutionaalinen tyhjiö (ks. Hajer 2003a) tai pirstaloituminen (ks. 
alaluvut 4.3 ja 4.4). Näkökulmat yhtenevät erityisesti motivoitumisen osalta: 
julkisen sektorin tarve houkutella yksityisiä investointeja on keskeinen toimin-
taa ohjaava tekijä (taulukko 9) taloudellisen ja toiminnallisen tehokkuuden ta-
voittelussa. Motivoitumisen tekijöihin perehdyn tarkemmin seuraavassa alalu-
vussa. 

 
 

Taulukko 9. Strategisen kaupunkiseudun sisäsyntyisyyden näkemyksiä. 
 

 

Kun lähtökohtana on strateginen kaupunkiseutu kaikkea muuta kuin yksiselit-
teisenä spatiaalisena ”oliona” tai hallinnan kohteena, kaupunkiseudun strategi-
sen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön voidaan perustellusti ajatella olevan 
monimutkaista, aikaa vievää ja hankalaa sekä sisältöjen että toimintatapojen 
osalta. Nelles (2013) kuitenkin muistuttaa, että yhteistyö on lähes välttämä-
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töntä: ainoastaan hyvin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa kaupunkiseu-
dun hallinnon alue olisi tismalleen yhteensopiva kaikkien kaupunkiseudun toi-
minnallisuuksien toiminnallisten alueiden kanssa, olisi kaupunkiseututason 
horisontaalinen yhteistyö vähäisessä roolissa tai tarpeetonta. Tämäkään ei kui-
tenkaan poista relationaalisen kaupunkiseututodellisuuden tuomaa monimut-
kaisuutta. Kaupunkiseudun eri toiminnoilla ei välttämättä ole sellaista yhte-
näistä spatiaalista ilmaisua, joka olisi ymmärrettävissä territoriaalisen hallin-
non alueiden puitteissa. Nelles (2013) näkeekin yhteistyön lähtökohtien koos-
tuvan mahdollisuuksista, jotka voivat olla ulkopuolisten tekijöiden tai sisäisten 
toimintasuhteiden muutosten aikaansaamia uusia tilanteita, jotka vaikuttavat 
toimijoiden yhteistyön motiiveihin ja hyötyyn. 

Tulkintani mukaan suunnitteluyhteistyön prosesseissa toimijoiden itsekkään 
ja kollektiivisen toiminnan käytännöt saavat muotonsa tilanteisesti, eikä toimi-
joilla ole intressiensä, preferenssiensä ja toimintamalliensa pohjaksi sen pa-
remmin tilannetta täydellisesti kehystävää arvopohjaa kuin tiedollistakaan poh-
jaa. Ajatus toimijoiden rationaliteetista on siis väistämättä asetettava tilantei-
seen ja toimijakohtaiseen kontekstiin. Herbert Simonin (1957) rajoittuneen ra-
tionaalisuuden (bounded rationality) näkemys korostaakin päätöksenteon ra-
tionaalisuuden konteksti- ja tilannesidonnaisuutta: toimijoiden käyttäytymistä 
informoivat sekä välineellisen rationaalisuuden mukainen laskelmointi että 
tieto-, kokemus- ja sosiaalinen pääoma. Näin rationaalisuus kussakin tilan-
teessa myös rajautuu näiden tekijöiden kautta (ks. myös Forester 1984). Raja-
tun rationaalisuuden (käytännön) tilanteissa toiminta ei voikaan pyrkiä täyden 
rationaalisuuden mukaiseen optimointiin, vaan riittävän hyvän ratkaisun löy-
tämiseen (satisficing). Simon (1957) näkeekin, että organisaatioiden rationaali-
suus jäljittelee niissä toimivien yksilöiden rationaalisuutta. Päätöksenteon pe-
rusteiden etsintä organisaatiossa ei ole ainoastaan epätäydellistä, valikoivaa ja 
ei-optimoivaa, vaan rationaalisuuteen pyrkimistä vaikeuttaa myös se, että myös 
päätöksenteon vaihtoehdot on generoitava jollain periaatteella. Tässä Selten 
(1999) erottaa vielä tunnetut ja tuntemattomat ongelmat. Yksinkertaistaen voi-
daan sanoa, että tunnetuissa ongelmissa ratkaisuun päätymisen keinot ovat 
päätöksentekijän tiedossa, mutta tuntemattomien ongelmien kohdalla on ensin 
löydettävä keinot ongelman ratkaisuun, ja vasta sen jälkeen voidaan ratkaisua 
lähteä etsimään. Seltenin mukaan jälkimmäisen tyypin ongelmien rationaali-
nen ratkaiseminen rajallisessa ajassa on periaatteessa mahdotonta – kuten tie-
tokoneen käyttäminen sen itsensä suunnitteluun (Selten 1999: 6).  

Scharpf (1997) huomauttaa, että suunnitteluyhteistyön osallistavuudella ja si-
toutumisella dialogiin on aina ”transaktiokustannuksia”, mistä syystä yhteiseen 
keskusteluun on aina resurssien vaihtoon (yhteisymmärryksen luominen, yh-
teinen sopiminen, yhteistoiminta, kustannusten jakautuminen, jne.) liittyviä 
haittoja (osallistumiseen kulutettu aika, tiedonhankinnan väsyttävyys, koettu 
epäsopu, taloudelliset kustannukset, jne.). Näin voidaan yhtäältä ajatella, että 
suhteellisen yksinkertainen yhteistyön kenttä olisi periaatteessa toimivin. Toi-
saalta ongelmien relevantin ratkaisun edistämisen sekä itsekkään toimimisen 
ja vapaamatkustajuuden estämisen näkökulmasta ongelman ja ongelma-alueen 
laajasti kattava, ongelmien luonnetta avoimesti pohtiva ja ratkaisuihin sitoutu-
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nut toimijajoukko on toivottava. Koska laajemman joukon myötä transak-
tiokustannukset kasvavat jokaisella mukana olevalla toimijalla, voivat yhteis-
työn haitat kuitenkin muodostua suuremmiksi jokaiselle toimijalle (Sager ja 
Ravlum 2005; Vigar 2006). Niinpä liian monimutkainen yhteistyöverkosto voi 
johtaa siihen, että vähemmän hyötyvät toimijat kokevat varmasti toteutuvien 
haittojen/kustannusten nousevan suuremmiksi kuin kommunikaatiosta poten-
tiaalisesti koituvien hyötyjen - sillä yhteistyö ei suinkaan varmista hyötyjen rea-
lisoitumista.  

Kuten Olsson (2009) mainitsee, on olennaista ymmärtää miksi toimijat – 
joilla on omat intressinsä ja joiden väliset valtasuhteet ovat usein kompleksiset 
– voivat ja haluavat osallistua usein riitaisiin ja aikaa vieviin suunnitteluproses-
seihin. Hän muistuttaa, että näitä valta- ja vaikutusvaltasuhteita on monesti kä-
siteltävä yhteistyötilanteissa. Konsensuaalisen päätöksen saavuttaminen saat-
taakin edellyttää joidenkin toimijoiden sulkemista pois prosessista tai keskus-
telun tarkoituksellista suuntaamista tiettyihin vaihtoehtoihin (myös Healey 
2007). Booher ja Innes (2002; myös Forester 2007) näkevät, että toimijat mo-
tivoituvat koska he tunnistavat keskinäisen riippuvuutensa – he eivät pysty saa-
vuttamaan päämääriään ilman yhteistyötä. Olsson (2009) huomauttaa kuiten-
kin, että tämä näkemys pitää sisällään oletuksen konsensuksesta tämän keski-
näisen riippuvuuden olemuksen ja rakenteen suhteen – tai että yhteistyölle voi-
daan asettaa (motivaation tästä olennaisesti kärsimättä) normatiivinen keski-
näisen riippuvuuden määritelmä. Tosiasiassahan näin ei useinkaan ole, erityi-
sesti kaupunkiseutu pehmeänä toiminta-alueena on sisäisesti erilaistunut mo-
nin tavoin, ja sen toimijat edustavat mitä erilaisimpia näkökulmia ja lähesty-
mistapoja strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun. 

Sovellettaessa kommunikatiivisen suunnittelun näkökulmaa strategiseen 
suunnitteluun kaupunkiseututasolla ei strategista suunnittelua Olssonin 
(2009) näkemyksen mukaan voida viedä päätökseen ”pehmeällä” kaupunkiseu-
tutasolla, vaan suunnittelun tuloksista joudutaan väittelemään, keskustele-
maan ja päättämään niin paikallishallinnoissa, valtion tasolla kuin yksityisissä 
yrityksissäkin (kommunikatiivisesta suunnittelusta ks. pääluku 6). Näissä ta-
pahtuvan päätöksenteon institutionaaliset ympäristöt ovat usein hyvin erilaisia 
kuin se, missä kommunikatiivinen suunnittelu ”tapahtui”. Olsson näkeekin 
strategisen suunnittelun pehmeiden rajojen ja pehmeän suunnitteluotteen – 
selkeiden hallinnollisten rajojen puuttumisen ja lakiin perustumattomien tai 
”lainvoimattomien” suunnitelmien laadinnan – aikaansaavan tilanteen, jossa 
on edellytykset ”klassiselle” (Olsson 2009: 267) sosiaaliselle dilemmalle. Luo-
daan tuotoksia, jotka koskettavat väistämättä kaikkia osallistujia, mutta joissa 
jonkin toimijan vapaamatkustajuudesta tai vähäisestä kontribuutiosta ei koidu 
haittaa toimijalle itselleen. Motivoituminen kommunikatiiviseen yhteistyöhön 
tarkoittaakin, että toimijan on odotettava jotain erityistä hyötyä itselleen tai pe-
lättävä ”rangaistusta”, joka seuraisi ulkopuolelle jäämisestä.  

Alexanderin (2007) mukaan juuri keskinäisen riippuvuuden aste määrittää 
sitä, millaisia toimenpiteitä yhteinen päätöksenteko edellyttää: mitkä asiat vaa-
tivat konsensusta ja niin ollen toimivia keskustelurakenteita, millaista ja mitä 
dataa tarvitaan päätöksenteon tueksi, ja niin edelleen. Lopulta toimijat kuiten-
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kin lähestyvät päätöksentekoa eri näkökulmista. Erilaiset kokemukset, asian-
tuntijuus, resurssit ja tarpeet johtavat erilaisiin päätöksentekoasemiin, erilai-
siin taustaoletuksiin, erilaisiin toimintaorientaatioihin, erilaisiin tietotarpeisiin 
ja erilaisten asioiden korostamiseen. Jokainen toimija tarvitseekin siis oman, 
spesifin toimintojen joukkonsa ja mallinsa, joiden kautta valmistautua päätök-
sentekotilanteisiin.  

Kommunikatiivisen toiminnan varmistamiseksi tarvitaankin sellaisia arvoja, 
normeja tai rakenteita, jotka edesauttavat toimijoille koituvien hyötyjen maksi-
mointia ja optimaalista jakautumista. Tehokkaimmat neuvottelustrategiat (esi-
merkiksi muiden sitoutuminen oman sitoutumisen ehtona, vuorovaikutus vain 
tietyissä kysymyksissä ja/tai vain tiettyjen toimijoiden kanssa), joista yksittäi-
nen toimija saattaa kokea hyötyvänsä eniten tai helpoimmalla, ovat myös jok-
seenkin vastakkaisia vastavuoroisuutta korostaville kommunikatiivisen suun-
nittelun prosessuaalisille päämäärille (Olsson 2009). Näin ollen kommunikatii-
visen suunnittelun työkalupakkiin tulisikin kuulua yhtäältä välineet vapaaeh-
toisen, avoimen ja osallistavan suunnitteluprosessin yksittäisille toimijoille 
tuottaman hyötyjen ja kustannusten analysointiin, ja toisaalta välineet hyötyjen 
jakautumisen rakenteen ”jalostamiseen”. Moulaert ja Cabaret (2006) kuitenkin 
muistuttavat, etteivät toimijoiden valtasuhteet – konflikteineen ja itsekkäine 
käyttäytymisineen tai kollaboratiivisine elementteineen – toteudu minkään 
abstraktien sosiaalisten suhteiden kautta eivätkä mitenkään tasapuolisen kom-
munikaation puitteissa, vaan toimijoiden ominaisuuksien ja toimintamallien 
(bourdieulaisittain habitus) ja tilanteisen toimintakentän dialektiikan kautta. 
Toimintakenttä merkitseekin Bourdieulle (1991) juuri rakenteistunutta toimi-
joiden tulokulmien, sijoittumisen ja vuorovaikutussuhteiden tilaa, jota toimijoi-
den sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen pääoman jakautuminen määrittää. 
Toimijat pyrkivät (verkosto)toiminnallaan joko säilyttämään tai muuttamaan 
näitä tilanteisia pääoman jakautumisia (Bourdieu 1991: 14).  

Olsson (2009) määrittelee toimijalle kolme erilaista sosiaalisen pääoman kas-
vamisesta koituvaa hyötyä. Ensimmäinen käsittelee verkostoon kuulumisesta 
saatavaa hyötyä. Kaikilla verkoston toimijoilla on periaatteessa samanlaiset 
mahdollisuudet hyötyä jäsenyydestä, mutta verkoston luonne ja toiminnan 
suuntautuminen – sekä lähtökohtaiset raamitukset että toiminnassa hahmot-
tuvat strategiset valinnat – vaikuttavat hyödyn muotoon ja siihen, miten eri toi-
mijat voivat ulosmitata tätä hyötyä omien keskinäisten riippuvuuksiensa, tar-
peidensa ja toimintansa kontekstissa.  

Toinen hyödyn muoto käsittelee spesifeistä verkostolinkeistä ja verkostoase-
masta saatavia hyötyjä. Yhtäältä kyse on linkittymisestä niiden toimijoiden 
kanssa, joiden kanssa on eniten keskinäisesti riippuvainen. Toisaalta toimijoi-
den välisissä linkeissä on myös eroja. Toimijat, jotka muodostavat ennalta puut-
tuvia linkkejä kursivat umpeen verkoston ”rakenteellisia reikiä” (Olsson 2009: 
274) ja voivat näin hyödyntää strategista asemaansa kyseessä olevassa tai 
muissa yhteyksissä. Lisäksi linkkien vahvuus tai heikkous vaikuttaa niiden 
luonteeseen. Vahvat linkit voivat johtaa syviin ja osuvasti fokusoituihin kump-
panuuksiin ja näistä nouseviin spesifeihin hyötyihin, kun taas heikot linkit edes-
auttavat eksploratiivista oppimista useiden ja uusienkin partnereiden kanssa, 
mikä saattaa johtaa innovatiivisiin kumppanuuksiin. 



 
 

 141

Kolmas hyödyn muoto käsittelee hyötyjä, jotka syntyvät kommunikatiivisen 
yhteistyön sivutuotteena. Kyse on kommunikaation ulkoisista vaikutuksista, 
ylimääräisistä linkeistä ja informaatiosta, joita syntyy yhteistyön sivutuotteena 
ja joita partnerit kykenevät hyödyntämään epäsuorasti (Wagner 2004: 170; 
Nelles 2013). Julkinen kommunikatiivinen prosessi edellyttää, että toimijat 
”paljastavat” informaatiota organisaatioistaan, preferensseistään ja rajoitteis-
taan, ideoistaan ja verkostotoiminnan periaatteistaan. Muut verkoston toimijat 
saavat näin monimuotoista tietoa toisistaan, ja koska jokaisella toimijalla on 
oma näkökulmansa, toimintatapansa ja tavoitteensa, ei kaikki jaettu informaa-
tio voikaan pysyttäytyä kaikkien toimijoiden suhteen vain verkoston sisäisten 
tehtävien ja yhteisen toiminnan puitteissa. Näin toimijoille kertyy tietoa, joka 
on käytettävissä myös kyseessä olevan verkoston ulkopuolisessa toiminnassa.  

Toimijoille koituvat hyödyt eivät kuitenkaan automaattisesti johda kollektii-
viseen päätöksentekoon. Suunnitteluyhteistyön päämääränä voidaan pitää 
kommunikatiivisen päätöksenteon edistämistä. Juuri tätä onkin toisaalta pi-
detty suunnitteluyhteistyön heikkona kohtana: miten estää toimijoita teke-
mästä kuitenkin omia tarkoitusperiään tukevia päätöksiä (vrt. Healey 1997)? 
Miten estää toimijoita käyttämästä hyväkseen suunnitteluyhteistyön tilanteita 
oman auktoriteettinsa ja valtansa osoittamiseen ja käyttämiseen omaksi eduk-
seen (vrt. Tewdwr-Jones ja Allmendinger 1998)? Toki yhteistyöprosessiin osal-
listuvat voivat tulla tietoisiksi omien arvojensa, uskomustensa ja preferens-
siensä sosiaalisesta muodostumisesta henkilökohtaisen ja kollektiivisen reflek-
tion kautta ja näin omistautua kommunikatiiviselle toiminnalle (Healey 2007). 
Tällainen yhteistoiminnallisiin arvoihin perustuva verkostotoiminta rakentaa 
luottamusta, ymmärrystä ja yhteisiä käsityksiä päämääristä, ja on sikäli ”ihan-
netapaus” johon periaatteessa voisi ajatella pyrittävän. Tämä ei kuitenkaan ole 
mitenkään itsestään selvää tai edes käytännössä yleisin kehityskulku (Moulaert 
ja Cabaret 2006). Pikemminkin suunnittelun prosesseissa vuorottelevat ja lo-
mittuvat itsekkään ja kollektiivisen toiminnan muodot ja kentät, mikä muotoi-
lee prosesseja instituutioita jatkuvasti muovaaviksi, kehittäviksi ja uudelleen 
tulkitseviksi (Innes ja Booher 1999, 2010; Olsson 2009).  

Millä ehdoilla yhteistoiminnalliset arvot voisivat siis korostua yhteistyöver-
kostojen toiminnassa? Ainakin osittainen vastaus on sosiaalisen pääoman syn-
tymisessä ja jakautumisessa. Mitä paremmin tällainen verkosto – ja erityisesti 
sen institutionaalinen rakenne – pystyy aikaansaamaan suunnittelutilanteita, 
joissa verkoston jäsenyys aikaansaa miellettyjä hyötyjä yksittäisten toimijoiden 
näkökulmasta ja heidän näkökulmilleen, sitä tasaisemmin hyötyjen myös miel-
letään jakautuvan, mikä määritelmällisesti johtaa yhteisen viitekehyksen vah-
vistumiseen. Tämä puolestaan saattaa johtaa pidemmällä aikavälillä aidosti yh-
teistoiminnallisten normien ja arvojen korostumiseen yhteisöissä (vrt. Healey 
1999). Moulaert ja Swyngedouw (1989) huomauttavat, että tässä on tärkeää 
nähdä instituutioiden keskeinen rooli: valtasuhteet katalysoituvat niissä insti-
tuutioissa, joiden kautta ne toimivat.  

Hillier (2002a) huomauttaa kuitenkin, että todellinen valta ”sijaitsee” tai ke-
hittyy taloudellisen ja poliittisen pääoman kentillä. Hillier näkee, että voimme 
vain analysoida tilanteisesti vallan mekanismien erityisyyksiä, paikallistaa val-
lan yhteyksiä ja ulottuvuuksia, sekä rakentaa näihin liittyvää ”strategista tietoa” 
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(myös Foucault 1980: 145) vähä vähältä. Moulaertille ja Caberetille (2006) stra-
teginen informaatio näyttäytyy aina vallan kontrolloimana ja intressien värittä-
mänä, monille kollaboratiivisten prosessien toimijoille saavuttamattomana. He 
näkevät emansipatorisena ratkaisuna sen, että suunnittelijat rohkaistuvat jättä-
mään formaalit suunnittelun areenat ja liikkumaan niiden sekä ”tosielämän” 
välillä – sinänsä varsin paljastava mutta osin osuvakin kuvaus erityisesti for-
maaleista suunnitteluareenoista, jotka Moulaert ja Cabaret näkevät pikemmin-
kin tyypillisen verkostotoiminnan ideaalin tavoitteluna kuin todellisten valta- ja 
vuorovaikutussuhteiden käsittelynä. Laajasti tulkittuna heidän näkemyksensä 
mukaan suunnittelutilanteissa tulisi liikkua erilaisten (vasta)liikkeiden voi-
maannuttamisen puolesta, ryhtyä aktivisteiksi, poliittisiksi johtajiksi, liikkeiden 
jäseniksi. Kaiken kaikkiaan suunnittelun tulisi olla aktiivinen niillä areenoilla, 
joilla saattaa olla yhteiskunnallisia syvärakenteita muuttavia kapasiteetteja (ks. 
myös Albrechts 2017, yleisemmin ks. Žižek 2001). 

Myös Forester (1989) osoittaa, miten tärkeää on tunnistaa, kohdata ja käyttää 
suunnittelutilanteisiin liittyvää valtaa. Foresterille informaatio, tieto ja kommu-
nikaatio ovat keskeisiä suunnitteluprosessin tekijöitä, joiden kautta valtasuh-
teisiin voidaan vaikuttaa: varmistamalla tarvittavan informaation saanti ja 
käyttö, tunnustamalla eri tietojen relevanssi, sekä mahdollistamalla näkemys-
ten ilmaisu ja kommunikaatio (myös Moulaert ja Cabaret 2006). Tavoitteena 
on siis varmistaa erilaisten kielellisten ilmaisujen ja tietopohjien yhtäläiset oi-
keudet tulla osaksi suunnitteluprosessia. Tässä mielessä yhteisen kielen löytä-
minen ja relevantin informaation jakaminen ovat tärkeitä käytännön toimia, 
jotta voidaan neutralisoida auktoriteettiin perustuvaa argumentointia (Forester 
1989, 2006; Forester ja Hoch 1996).  

Forester (2006) kuvaa, miten taitava välittäjyys voi purkaa suunnittelun an-
tagonismeja toimiviksi suhteiksi ja käytännöllisiksi sopimuksiksi. Foresterin 
lääkkeet ovat periaatteessa varsin yksinkertaisia. Ensinnä, välittäjän tehtävänä 
olisi luoda tilanne, jossa aiempien toimenpiteiden aiheuttaman tyytymättömyy-
den ylittäminen tulee mahdolliseksi. Tämä viittaa Galisonin (2010) ajatukseen 
jonka mukaan yhteistyön perustana olisi ”muistin ja merkitysten jättäminen 
taakseen” astuttaessa yhteistyöhön (ks. lisää luku 7). Samoin Gorman ym. 
(2009) peräänkuuluttavat ”moraalista mielikuvitusta” eli kykyä asettua oman 
positionsa yläpuolelle ja nähdä tilanteiset ”ylemmät yhteiset päämäärät”, jotka 
auttavat pääsemään eroon aiemmista erimielisyyksistä. Toiseksi, Forester 
(2006: 454) näkee, että tulee hyödyntää ”epäsuoria strategioita ja aikaansaada 
tilanteita, joissa yhteinen oppiminen, suhteiden rakentaminen ja asioiden epä-
muodollinen käsittely on mahdollista”. Forester (2006: 454) jatkaa kyseen ole-
van rituaalisista ja institutionaalisista tiloista, joissa ”väitellään vähemmän ja 
kuunnellaan enemmän, kaivaudutaan vähemmän alkuperäisiin asetelmiin ja 
tutkaillaan enemmän perimmäisiä huolenaiheita, ja opitaan yhdessä, kun uu-
delleen kehystetään todellisten intressien tavoittamisen vaihtoehtoja”. Kolman-
neksi, ja ehkä keskeisesti, Forester näkee tarpeelliseksi tarkoituksellisen aiem-
pien tapahtumien tunnistamisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien käsittelyn. 
Menneisyyden kipeätkin kiistat tulisi vähintään tunnustaa, mahdollisesti jopa 
kehystää olemassa oleva antagonismi uudestaan muutoksen voimavaraksi. Mi-
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ten tämä sitten tapahtuu? Foresterilla (2006) on tähän vain alustavia vastauk-
sia: tunnustamalla, ettei menneitä vääryyksiä tarvitse unohtaa eikä välttämättä 
voi ratkaistakaan, mutta että tässä tilanteessa päästään eteenpäin vain, jos suut-
tumukseen sisältyvä toiminnallinen energia käytetään tilanteen haasteiden rat-
kaisemiseen. Toisin sanoen, fokusoidutaan käsillä olevaan ongelmaan.  

Jo Minzberg (1994c) sekä Bryson ja Roering (1996) näkivät, että ”suunnitteli-
jan” rooli strategisessa prosessissa on ambivalentti ja enemmän välittäjän kuin 
suunnittelijan kaltainen. Koska strategiaprosesseissa yhdistyvät suunnittelu ja 
päätöksenteko, on hyödyllisintä nähdä päätöksentekijät (joilla on nimenomaan 
valta tehdä strategisia päätöksiä) suunnittelijoina ja (nimenomaiset) strategiset 
suunnittelijat päätöksenteon eri tasojen ja sektoreiden välisen vuorovaikutuk-
sen fasilitoijina. Forester (2006) promotoi myös ammattimaista välittäjyyttä 
susskindilaisessa (ks. esim. Susskind 2000, 2011) hengessä, taitavana ja mieli-
kuvitusta hyödyntävänä asetelmien rakentamisena ja ohjailuna. Tässä Forester 
käyttää erityyppistä retoriikkaa kuin esim. Innes ja Booher: mikä Foresterille 
(2006: 454) on välittäjyyttä, on Innesille ja Booherille (1999: 153) johtajuutta.  

Sotaraudan (2016) näkemyksen mukaan kyky ohjailla prosesseja on avain on-
nistuneeseen strategiatyön johtamiseen, ei niinkään optimaalisten ratkaisujen 
suunnittelu. Johtajuus – jota spatiaalisen suunnittelun piirissä käsitellään var-
sin niukasti – on Sotaraudalle keskinäisen riippuvuuden kasvattamista ja mo-
ninaisuuden ruokkimista, joka merkitsee eri toimijoiden toiminnan välisten 
vaikutusten muovaamista. Paikkajohtajuutta (place leadership) Sotarauta 
(2016: 50) pitää kylläkin vaikeana tunnistaa, koska se on yksilöiden vuorovai-
kutuksessa kehkeytyvä ohjaamisen ominaisuus, ei niinkään muodollisen aukto-
riteetin muoto. Sotarauta (2016: 52) tiivistää paikkajohtajuuden osuvasti: pi-
kemmin kuin muiden toimijoiden vastarinnan murtamista, tällainen johtajuus 
on toimijoiden johdattelua tekemään halukkaasti asioita, joita he eivät muuten 
tekisi. Tällaisen paikkajohtajuuden Sotarauta näkee yksilöiden arvostusten 
muokkaamisena arvojen, normien ja ideologioiden avulla, jaetun uskomuksen 
muodostamista siitä, miten tilanteessa tulee toimia. Käytännössä tällainen ke-
hystyksiä siirtelevä vallankäyttö ilmenee dialogisuuden korostamisena, välittä-
jyytenä ja uuden, yhteisen tietopohjan muotoilemisena (Sotarauta 2016: 54; Ja-
lonen 2017: 167-172). Näin tällainen Lukesin valtakäsityksen kolmannen ulot-
tuvuuden mukaisen vallan taitava käyttö voi palvella aitoa yhteensovittamista. 

Forester (2006) näkee myös tärkeänä erottaa dialogien edistäminen, väitte-
lyiden moderointi ja neuvottelujen välittäminen toisistaan. Dialogeilla luodaan 
yhteistä ymmärrystä ja luottamusta, debateissa argumentit terävöityvät ja tär-
keimmät erimielisyydet kirkastuvat, joskin antagonismin lisääntymisen ja yh-
teisymmärryksen vähenemisen riskillä, ja neuvotteluissa osapuolet yhdessä 
muovaavat sopimuksia yhteisten intressien piirissä, vaikka syvempiä rakenteel-
lisia erimielisyyksiä saattaa jäädä käsittelemättä. Tämä on vahvasti samansuun-
tainen kuin Galisonin (1997) argumentti tilanteisesta koordinaatiosta, jossa ak-
tiivisesti pyritään neuvotteluun ilman, että taustalla vaikuttavia, mahdollisesti 
yhteensovittamattomia erimielisyyksiä tuodaan toiminnan piiriin. Myös Gali-
sonille tärkeää on tilanteinen ja rajattu ratkaisu, joka johtaa tulokseen erimieli-
syyksistä huolimatta (tästä enemmän pääluvussa 7). 
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Forester ja Hoch (1996:721-722) tuovat myös esiin vastakkainasettelujen ja 
deliberaation yhtäaikaisuuden, ja kehottavat suunnittelijaa purkamaan tällai-
sen dikotomian, jotta kaikesta suunnittelutilanteiden monimutkaisuudesta saa-
taisiin esiin muutosvoimia. Hoch (1994: 302) näkee tällaisen asetelmien vuoro-
puhelun konkreettisesti hyödyllisenä. Koska yleisesti ottaen julkisen sektorin 
toiminnassa poliittiset vastakkainasettelutkaan eivät voi lopettaa toimintaa, 
vastakkainasettelujen myötä aukeaa –perustuen väsymykseen, huonoihin tu-
loksiin tai päättämättömyyteen kyllästymiseen – uusia mahdollisuuksia delibe-
raatioon. Hoch (1994:337) summaakin suunnittelun julkishallinnollisen ympä-
ristön osuvasti: se on kilpailullisten ja hierarkkisten suhteiden institutionaali-
nen järjestys, joka huolimatta näiden suhteiden välineellisyydestä ja niihin si-
sältyvistä vastakkainasetteluista vaatii jonkin verran koordinaatiota. Myös tämä 
resonoi Galisonin (1997) näkemysten kanssa. Galisonkin etsii nimenomaan 
koordinaatiota, jonka hän näkee olevan mahdollista ”vasaroida” kuntoon pai-
kallisesti. Tätä varten tarvitaan jonkin verran yhteistä ymmärrystä siitä, että 
koordinaatiota tarvitaan – ja samalla siitä, että neuvottelua halutaan edistää ja 
suunnitteluyhteistyötä halutaan tehdä. Paneudun seuraavissa pääluvuissa 6 ja 
7 tätä näkökulmaa avaaviin teoreettisiin keskusteluihin.  
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OSA III  KAUPUNKISEUTU- 
YHTEISTYÖN  
ANALYYTTINEN  
TULKINTA 
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Edellisessä pääluvussa kuvasin kaupunkiseutua strategisen spatiaalisen 
suunnittelun viitekehikosta ja kumppanuuksien kehkeytymisen näkökul-
masta. Tässä luvussa jatkan spatiaalisen suunnittelun yhteistyön edellytys-
ten pohtimista katsomalla niitä kommunikatiivisen suunnitteluteorian ja sen 
kritiikin näkökulmista. Näen kaupunkiseutujen hallinnan ja strategisen spa-
tiaalisen suunnittelun tarjoamien ratkaisujen olevan perustavasti puutteelli-
sia suhteessa luvuissa 4 ja 5 esittämiini tulkintoihin kaupunkiseudun raken-
tumisesta monenlaisina relationaalisina kudelmina. Tässä pääluvussa täs-
mennänkin samalla tulkintaani suunnittelun perustavanlaatuisesti ristirii-
taisesta luonteesta. 

 
Tunnistan strategisen spatiaalisen suunnittelun viimeaikaisesta keskustelusta 
kaksi olennaista päälinjaa. Yhtäältä strateginen suunnittelu näyttäytyy eri nä-
kökulmia koordinoivana sekä strategisuutta ylläpitävänä ja toiminnan aktivoi-
tumista tukevina tulkinnallisina viitekehyksinä ja näkemyksinä kaupunkiseu-
dun tulevaisuudesta kokoavana ja luovana välittäjyytenä. Toisaalta strateginen 
spatiaalinen suunnittelu on jotain perinteiselle maankäytön suunnittelulle vas-
takkaista: valikoivaa, relationaalista, toimintaa korostavaa, konflikteja käsitte-
levää ja uusia valtasuhteitakin tuottavaa. Lopulta itselleni kyse on kuitenkin 
kaupunkiseudun kehittämisen dialektiikkojen sellaisesta käsittelystä, joka hy-
väksyy ristiriitojen väistämättömyyden ja jatkuvuuden, mutta pyrkii silti löytä-
mään tilanteisia ratkaisuja keskeisiin ongelmiin. 
 

Samalla kun kommunikatiivinen suunnitteluteoria on muodostunut keskeiseksi 
teoreettis-normatiiviseksi lähestymistavaksi suunnitteluntutkimuksessa eri-
laisten intressien yhteensovittamisen käytäntöjen kehittämisessä (ks. Forester 
1989, 1993; Healey 1997; Innes ja Booher 2010; vrt. Sager 2009, 2013), sitä on 
kritisoitu erityisesti sen ”positiivisen” luonteen epärealistisuudesta käytännön 
suunnittelutilanteiden kuvaajana ja ratkaisujen mallina. Kritiikki on kohdistu-
nut sittemmin myös siihen, että sen konsensushakuinen ja yhteistyötä koros-
tava suunnitteluote toimii huomaamattaan uusliberalistisen vallankäytön väli-
neenä, joka pyrkii häivyttämään suunnittelutilanteille ominaisia antagonismeja 
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ja luovuttamaan ongelmien kehystämiseen liittyvän vallan ylipaikallisten ja ta-
louden hegemonisten voimien käsiin (ks. Purcell 2009; Roskamm 2015).  

Käytäntökeskeisenä teoriana (tai teoreettisena näkökulmana) kommunikatii-
visen suunnittelun teoria on eittämättä vahvasti normatiivinen, ja sen keskei-
nen periaate on tukea suunnittelun ja päätöksenteon käytäntöjen muuttumista 
kommunikatiivisen suunnittelun teorian mukaisiksi. Kuten esim. Innes (2013) 
toteaa, kommunikatiivinen suunnitteluteoria on noussut rationaalisen suunnit-
telumallin toimimattomuudesta. Suunnittelun ymmärtämisessä ja ”tekemi-
sessä” keskeiseksi on osoittautunut toimijoiden välinen vuorovaikutus, ei suin-
kaan rationaalinen päätöksenteko. Tällöin Innes ymmärtää rationaalisuuden 
Habermasin (1984) instrumentaalisena rationaalisuutena – perustuuhan kom-
munikatiivisen suunnittelun teoria lähtökohtaisesti Habermasin kommunika-
tiivisen toiminnan teorian perustalle. Kuten Harris (2002) osoittaa, kommuni-
katiivisena suunnitteluna voidaan pitää monenlaisia, yhteisen ”sateenvarjokä-
sitteen” alle paikantuvia lähestymistapoja.  

Healeyn (1999: 116) mukaan kommunikatiivinen suunnitteluteoria on poh-
jimmiltaan käytännön informoima lähestymistapa vuorovaikutteisten hallin-
nan prosessien ja näissä prosesseissa toimivien asiantuntijoiden etiikan muo-
toiluun. Yhteistoimintaan oppiminen saattaa johtaa laajemman ja rikkaamman 
yhteisymmärryksen muotoutumiseen sekä tietoisuuteen niin paikallisuuksien 
luonteesta kuin konfliktien mahdollisuudesta. Tämä voi tuoda uusia toimijaryh-
miä yhteisiin verkostoihin, joissa luottamus ja yhteiset päämäärät sekä kehitty-
vät että tulevat näkyviksi. Tämä voi puolestaan johtaa yhteisiin ratkaisumallei-
hin. 

Innes ja Booher (1999) lähestyvät kommunikatiivista suunnittelua konsen-
suksen rakentamisesta käsin. He näkevät kollaboraation suunnittelussa strate-
giana, jonka avulla voidaan käsitellä konflikteja silloin, kun muut käytännöt ei-
vät siihen ole pystyneet. Tällä he käsitykseni mukaan tarkoittavat formaalien 
suunnitteluprosessien puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Heille konsensuksen 
rakentamisessa ei suinkaan ole kyse enemmistön vallankäytön muodosta, vaan 
ennen kaikkea prosessista, jossa kokeillaan, opitaan ja rakennetaan jaettuja 
merkityksiä yhdessä. He korostavat, että sopiminen on yksi keskeisistä konsen-
suksen rakentamisen vaiheista, mutta tuovat samalla esiin sopimisen ”laatuvaa-
timuksen”: sopimuksia ei tehdä vain sopimuksen saamiseksi aikaan, vaan ai-
toon yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Tällainen sopimus on samalla oikeu-
denmukainen ja sitä myös pidetään oikeudenmukaisena. Kyseessä saattaa silti 
olla myös vain osittainen ratkaisu – esimerkiksi sopimus ongelman määrittelyn 
ulottuvuuksista (Innes ja Booher 1999: 414). Lisäksi konsensuksen rakentami-
sessa on Innesille ja Booherille olennaista tunnistaa prosessin kaikille yhteisiä 
konkreettisia ja abstrakteja tuotteita (tangible and intangible products). Konk-
reettiset tuotteet ovat esim. suunnitelmia, sääntöjä tai politiikkoja. Vastaavasti 
abstraktit tuotteet ovat esimerkiksi sosiaalista, intellektuaalista tai poliittista 
pääomaa – uusia suhteita, uutta tietoa, uusia toimintamahdollisuuksia. Con-
nick ja Innes (2003) vievätkin konsensusajattelua juuri tähän suuntaan: he nä-
kevät, että pelkästään sopimusten konsensuaalisuudella ja niiden ”kiistämättö-
myydellä” on selkeä ero. Kiistämättömyyteen keskittyminen – pinnallinen so-
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piminen – jättää huomiotta konsensuksen rakentamisen abstraktit tuotteet, esi-
merkiksi uusien toimintamahdollisuuksien syntymisen, politiikkakonteksteihin 
vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääntymisen, tai jopa systeemisen muutok-
sen aikaansaamisen. 

Olsson (2009) huomauttaakin, että kommunikatiivinen suunnittelu voi par-
haimmillaan toimia sosiaalisen pääoman kasvun välineenä. Olsson näkee sosi-
aalisen pääoman kasvun keskeisenä kommunikatiivisen toiminnan hyötynä toi-
mijoille itselleen, ja se ilmenee erityisesti parempina suhteina ja uusien suun-
nitteluareenoiden sekä uuden informaation saavuttamisena. Tämä on ”ulosmi-
tattavissa” erityisesti muissa konteksteissa, joissa toimija voi saada suoraa hyö-
tyä (parempi asema, parempi informaatio) ja joissa transaktiokustannukset 
ovat entistä alhaisemmat toimittaessa partnerien kanssa, joiden kanssa on toi-
mittu ennenkin. Näin kommunikatiivisesta toiminnasta on nähtävissä selkeitä 
hyötyjä, joskin ne ovat sekä abstrakteja että kontingentteja. 

Olennaista onkin ymmärtää mistä lähtökohdista julkisen hallinnon toimijat – 
joilla on omat institutionaaliset intressinsä ja joiden väliset valtasuhteet ovat 
kompleksiset – osallistuvat vuorovaikutteisuutta painottaviin suunnittelupro-
sesseihin, sekä yhdessä toistensa kanssa että myös suhteessa erilaisiin kansa-
laistoimijoihin. Keskeinen näkökohta tässä mielessä on suunnittelun julkisuus, 
joka kommunikatiivisessa kehystyksessä mahdollistaa legitimiteetin muodos-
tumisen. Habermasille ”julkisuus” oli periaatteessa kaikkien kansalaisten mah-
dollisuutta osallistua diskurssiin, joskin ajan, tilanteen ja relationaalisen tilan 
(ks. Ridell 2010: 18) rajoitukset huomioon ottaen. Habermas (1964/2010: 169-
170) kuitenkin näkee, että julkisuus on tapauskohtaisesti ja yksityiskohtaisesti 
tuotettava, koska modernin ”massademokratian” yhteiskunnalliset rakenteet 
eivät sitä aikaansaa. Niinpä hän myöhemmin (1996: 307) näkee ”järjestetyn” 
julkisuuden rakenteistavan laajempia julkisia keskusteluja. Habermasille julki-
sen vallan käyttö on sekä lähtökohta että lopputulos deliberatiiviselle julkisuu-
delle. Julkinen päätöksenteko on ennen kaikkea ”oikeuttamisen konteksti”, ja 
tämä konteksti perustuu yhtäältä hallinnon tuottamiin, sinänsä jo legitimoitui-
hin käsityksiin sekä laajemman keskustelun ”selville saamisen kontekstin” tuot-
tamiin mielipiteisiin.  

Healey (2007: 178) pitää tätä asetelmaa perustavanlaatuisena modernin kau-
punkiseudun hallinnan tilanteena. Suunnittelutapahtuma muodostaa näin 
suunnittelijoiden ja tilanteisten politiikkayhteisöjen intressien vuorovaikutuk-
sessa ikään kuin erillisen foorumin, jolla suunnittelutehtävää tai -kysymyksiä 
voidaan pohtia, ja konsensukseen päästä hyvinkin kompleksisissa tilanteissa. 
Konsensuksen tavoitteleminen saattaa kuitenkin lopulta edellyttää joidenkin 
toimijoiden sulkemista pois prosessista, tai keskustelun tarkoituksellista suun-
taamista vain tiettyihin vaihtoehtoihin. Olsson (2009) näkeekin, että näitä 
valta- ja vaikutusvaltasuhteita olisi käsiteltävä suunnittelutilanteissa tavalla tai 
toisella. 

Saavutettu konsensus on ensi vaiheessa erityisesti mukana olleiden konsen-
sus, jonka avulla on luotu vähintään yhteinen agenda. Mikäli oletetaan, että 
osallistujilla on tyypillisesti ainakin jossain määrin valtaa ja resursseja tulosten 
täytäntöönpanoon, oletetaan useimmiten myös, että heillä on intressi ja man-



 150 

daatti aikaansaadun yhteisen agendan edistämiseen myös omilla päätöksen-
teon areenoillaan (Innes ja Booher 2003; Levelt ja Metze 2014; vrt. Sotarauta 
2016: 50). Myös Habermas (1996: 474) näyttää osoittavan samaan suuntaan: 
mielipiteen muodostuksella ja legitiimillä vallalla on liittymäkohtansa enem-
mistön vallan muodossa, vaikka vallankäyttö kohdistuukin juuri niihin, jotka 
eivät ole olleet muodostamassa tätä mielipidettä tai päätöstä. Näin nämä ”mu-
kana olleiden konsensuksen” toimijat saavat tilanteisesti määritellä legitiimin 
toimintapolitiikan laajemmalle toimijajoukolle. Suunnittelun tuloksista väitel-
lään, keskustellaan ja päätetään lopulta yhteistyön foorumeiden ulkopuolella, 
esimerkiksi valtio- ja kuntatasolla (Gunn ja Hillier 2012). Näissä tapahtuvan 
päätöksenteon institutionaaliset ympäristöt ovat puolestaan usein hyvin erilai-
sia kuin se, missä yhteisen strategian muotoileminen on tapahtunut. Tämä on 
samalla olennainen haaste: jos jälleen tulkitsen Habermasia, alun perin yhteis-
työn verkostoissa saavutetulle, “ehdolliselle” konsensukselle muotoutunut ”jul-
kisen diskurssin” asema oikeuttaa näkemään konsensuksen järjen (paras argu-
mentti) ja tahdon (intressit) välisenä sovitteluna, mikä puolestaan legitimoi teh-
dyt päätökset. Tämä herättääkin kysymään, missä kohtaa ja keiden toimesta 
epävirallisissa hallinnan verkostoissa muotoutuvat tavoitteet tulevat julkisen 
politisoimisen piiriin - vai tulevatko ne? 

Innes ja Booherkin (1999) näkevät kyllä, ettei kaikki aina välttämättä suju 
odotusten mukaisesti. He korostavat kuitenkin, että huolimatta ristiriidoista, 
kommunikatiivisen rationaliteetin periaatteita noudattamalla – eri intressit 
huomioivalla emansipatorisella dialogilla – voidaan ristiriidat ylittää ja nähdä 
konsensuaalisen ratkaisun mahdollisuus sekä hyödyllisyys. Tässä varhaisessa 
kommunikatiivisen suunnittelun konsensuaalisessa ajattelussa taustalla näyt-
täytyy yhtäältä ajatus vuorovaikutuksen lähtökohtaisesta sosiaalisuudesta, kon-
sensushakuisuudesta, jos yksinkertaistan asiaa hieman. Ajatteluun sisältyy pal-
jon oletuksia siitä, mikä voi mennä hyvin, mutta kuitenkin vähän näkemystä 
siitä, ”mikä ja miten” voi mennä huonosti.  

Keskeisin kommunikatiivisen suunnitteluteorian kritiikin kohde onkin ollut 
sen näennäisen heikko valtateoreettinen näkemys. Esim. Purcell (2009) keskit-
tää vahvan kritiikkinsä kahteen kohtaan, joista ensimmäinen koskettaa nimen-
omaan Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian näennäistä kyvyttö-
myyttä muuttaa olemassa olevia valtasuhteita. Toinen kritiikin kohde Purcellilla 
(2009: 148) on – näennäisen paradoksaalisesti – kommunikatiivisen suunnit-
teluteorian habermasilaisista lähtökohdista luopuminen teoriankehittelyssä. 
Purcell kuitenkin näkee, että ongelmana on teoreettinen ”shoppailu”, osittainen 
luopuminen niistä teorian osista, jotka eivät tue suunnittelukontekstin todelli-
suutta. Purcellille osittainen luopuminen ei riitä, vaan teoreettisten aspektien 
tulisi olla linjassa, tai koherentilla tavalla johdettuja niiden lähtökohdista.  

Purcellin (2009) mukaan kommunikatiivisen toiminnan teorian soveltamisen 
seurauksena on status quon vahvistaminen, koska siinä keskitytään ratkaise-
maan konflikteja, poistamaan ulkopuolisuutta ja neutralisoimaan valtasuhteita 
sen sijaan, että niitä pidettäisiin sosiaalisen mobilisaation keskeisinä tekijöinä. 
Vielä vakavampaa Purcellille (2009: 155) on se, että toimiessaan kommunika-
tiivinen suunnittelu pystyy oman logiikkansa kautta legitimoimaan siinä tehtä-
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vät päätökset – kommunikatiivisia prosesseja pidetään yleisesti toimijat mu-
kaan ottavina, reiluina ja demokraattisina suhteessa perinteisiin, rationaaliseen 
suunnitteluun perustuviin prosesseihin. Harris (2002) puolestaan näkee, että 
kommunikatiivinen suunnittelu antaa itsestään kuvan radikaalina ja muutos-
voimaisena käytäntönä, vaikka se todellisuudessa tarjoaakin vain rajallisesti 
mahdollisuuksia näihin ja sisältää lisäksi lukuisia tendenssejä, jotka edistävät 
konservatiivisia ratkaisuja, nykykäytäntöjä ja vallitsevia valtasuhteita (myös 
Purcell 2009). 

Myös Connick ja Innes (2003) tunnistavat lukuisia tapauksia, joissa kommu-
nikatiivinen suunnittelu ei toimi. Jos toimijoille on tarjolla parempia vaihtoeh-
toja, ei heitä voi pakottaa ”yhteiseen pöytään”. Toimijoiden mukanaolon var-
mistamiseksi saattaa olla houkuttelevaa pitää prosessin tavoitteet moninaisina 
ja laajoina. Tämä saattaa kuitenkin estää toimijoita näkemästä käytännöllisiä 
ratkaisuja, jotka tukisivat heidän toimintaansa, tai luoda tilanteita, joissa toimi-
jat eivät voi hyödyntää omia taitojaan tai edistää omia päämääriään. Yhdelläkin 
hallitsemattomalla toimijalla voi olla muita karkottava vaikutus (ks. Kanninen 
ym. 2013). Vaikka kaikki kollaboratiivisen suunnittelun edellytykset täyttyisi-
vätkin, saattavat ulkopuoliset tapahtumat rapauttaa toiminnan edellytyksiä.  

Mäntysalo ja Jarenko (2014) tunnistavat kommunikatiivisen suunnitteluteo-
rian kehittyneen konsensuaalisista lähtökohdistaan sekä pragmaattisempaan 
että konteksteille herkempään suuntaan. Mäntysalolle ja Jarenkolle deliberatii-
visen demokratiateorian kehittymistä myötäilevä kehityskulku on johtanut 
kommunikatiivisen suunnitteluteorian tunnustamaan, ettei konsensus ole rea-
listinen tavoite. Pikemminkin tavoitteena on pitkälti Innesin ja Booherin (1999) 
tapaisen sopimisen tuottaminen, mutta ilman vaatimusta tai välttämättä edes 
pyrkimystä konsensukseen. Tällöin myös tietynlainen kaupankäynti intressien 
välillä tulee suunnittelun repertuaariin (vrt. Mäntysalo ja Jarenko 2014). Myös 
Mäntysalo ja Jarenko näkevät, että kysymykset vallasta ovat näin tulleet keskei-
siksi myös kommunikatiiviselle suunnitteluteorialle.  

 

Ehkä mielenkiintoisin kommunikatiivisen suunnittelun kritiikin kautta esiin 
noussut teoreettinen suuntaus on niin kutsuttu agonistinen suunnitteluteoria 
(Bäcklund ja Mäntysalo 2010; Bond 2011; Gunder 2003; Hillier 2003; Mänty-
salo ym. 2011a; Pløger 2004), jonka nähdään tarjoavan teoreettis-käsitteellisiä 
välineitä tilanteisiin, joissa deliberatiivinen kommunikaatio epäonnistuu – eli 
välineitä, jotka huomioivat todellisuuden antagonistisen luonteen (Mouffe 
2000; Laclau 2005; Žižek 2010). Kommunikatiivisen suunnittelun teoreettinen 
kritiikki onkin löytänyt uuden lähestymistavan agonistisen demokratiakäsityk-
sen (esim. Laclau 2005; Laclau ja Mouffe 1985; Mouffe 2000, 2005a, 2005b) 
postulaateista. Agonistisessa demokratiateoriassa on olennaista muuttaa osa-
puolten asennoitumista siten, että vastapuoli nähdään legitiiminä vastustajana, 
jonka näkemyksiin ei välttämättä yhdytä, mutta jonka oikeutta puolustaa näitä 
näkemyksiä ei aseteta kyseenalaiseksi (Mouffe 2000: 102). Chantal Mouffen 
mukaan tavoitteena on muovata vastakkaisia poliittisia käsityksiä edustavien 
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toimijoiden välisiä suhteita laadullisesti demokratian periaatteiden kanssa pa-
remmin yhteensopiviksi, mistä seuraa siirtymä antagonismista (jossa erilaisuus 
määrittyy vihollisuutena) agonismiksi (jossa erilaisuus määrittyy ”vastapuoli-
suutena” tai ”vastustajuutena” (adversary). Pløger (2004: 72) korostaa, että 
suunnittelussa on totuttu näkemään vastakkainasettelut ”ratkaisemattomasti” 
antagonistisina, sillä tällöin niiden ratkaisujen voidaan nähdä löytyvän vallan 
käytön arsenaalista – esimerkiksi puoluepoliittisesta päätöksenteosta tai lakiin 
nojaamisesta. Pløger näkeekin, että koska suunnittelulla tähdätään asioiden te-
hokkaaseen ja tietyssä aikaraamissa tapahtuvaan, byrokratian intressejä nou-
dattavaan lopputulokseen pääsemiseen, se sivuuttaa demokratian agonistisen 
eetoksen, eli erilaisuuden ja erilaisten intressien legitimiteetin arvostamisen. 

Mouffe (2000) näkee, että agonismiin siirtyminen vaatii sitä, että löydetään 
sellaisia ilmaisun kanavia, joissa ei kadoteta ristiriitaisten näkökantojen tunnis-
tettavuutta (kuten deliberaation dialogissa Mouffen näkemyksen mukaan ta-
pahtuu), mutta joissa ei myöskään konstruoida vastustajaa vihollisena (jossa 
samalla konstituoituu ratkaisemattomaan antagonismiin johtava identiteetin 
ulkopuolinen ’toiseus’). Mouffen sanoin: agonistisen käsityksen mukaan tarkoi-
tus ei ole hävittää intohimoista politiikan teon tapaa instrumentaalisen ratio-
naalisen konsensuksen mahdollistamiseksi, vaan mobilisoida intohimoinen 
suhtautuminen palvelemaan demokratian päämääriä. (Mouffe 2000: 103).  

Mouffen (2000: 103) mukaan agonistinen vastakkainasettelu onkin olemas-
saolon perustavanlaatuinen tila. Foucault (1986: 221) kutsuu tätä ”pysyväksi 
provokaatioksi,” joka käsittelee niin merkityksiä, sisältöjä, arvoja kuin oikeuk-
siakin (ks. myös Pløger 2004: 74), ja Lyotard (1992: 147) määrittelee tällaisen 
kiistaisuuden ”epästabiiliksi kielen tilanteeksi, jossa jokin joka pitäisi pukea sa-
noiksi ei voi tulla sanotuksi”. Mouffelle (2000, 2013) moderni demokratia pe-
rustuu konfliktien tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Demokratian erityisyys 
tarkoittaa Mouffelle edellä mainitun lisäksi sitä, ettei näitä vastakkainasetteluja 
pyritä poistamaan pakottavalla vallankäytöllä (ks. myös Bäcklund ja Mäntysalo 
2010).  

Asettaessaan agonistisen demokratiamallinsa deliberatiivista näkemystä vas-
taan Mouffe (2012) korostaakin, että niin Habermas kuin Hannah Arendtkin 
näkevät politiikan tilan konsensuksen kautta – Habermas rationaalisen diskus-
sin kautta, Arendt intersubjektiivisen sopimisen, retorisen suostuttelun kautta. 
Kumpikaan ei tunnusta konsensuksen hegemonista luonnetta. Mouffe (2012) 
pitää Arendtin agonismia ”agonismina ilman antagonismia”. Vaikka Arendt ko-
rostaakin pluralismia ja keskeisesti näkee ihmisten olevan erilaisia, hän ei koe 
tätä erilaisuutta antagonistisen konfliktin lähtökohtana. Arendtille poliittisuus 
on mahdollisuutta asioiden näkemiseen monista näkökulmista, eikä se näin 
olennaisesti poikkea habermasilaisesta konsensuaalisuudesta (ks. myös Mattila 
2016, 2017) . 

William Connolly (2005) puolestaan pitää ”agonistista kunnioitusta” keskei-
senä osana demokraattisen eetoksen muodostamista, jonka hän näkee nouse-
van yhteisestä eksistentiaalisesta kamppailusta identiteetin muodostamiseksi. 
Mouffe (2012) ei kuitenkaan pidä tätä riittävänä demokraattisen poliittisuuden 
näkemyksenä, sillä Mouffe itse korostaa tämän olevan enemmän kuin vain vas-
takkainasettelua ja sen käsittelyä: siinä missä Nietzchestä ja agon-käsitteestä 
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lähtevä agonismi korostaa vastakkainasettelua ja yhteisten merkitysten purka-
mista, mouffelainen agonismi lisää tähän kolikon toisen puolen. Institutionaa-
lisen tason päätöksenteossa ratkaistaan lopulta se, miten hegemonian artiku-
loinnit27 ja vastahegemonististen pyrkimysten vasta- ja uudelleenartikuloinnit 
asettuvat poliittiseksi järjestykseksi.  

Grange (2014) korostaa radikaalin ja moninaisen (plural) demokratian lähtö-
kohtaista ”avoimuutta”, sitä, että minkään merkitys ei ole koskaan muuttuma-
ton – tilanne jota Žižek (1999) kuvaa ”radikaalin negatiivisuuden” käsitteen 
kautta. Radikaali negatiivisuus merkitsee Žižekille poliittisuuden väistämättö-
myyttä: koska merkitykset ovat ”avoimia”, ei ole mitään ennalta olemassa ole-
vaa ”hyvän” järjestystä, vaan sen vastakohta, järjestyksen puuttuminen. Tämän 
takia poliittisuus on väistämätöntä. Avoimuudesta seuraa, että tämä väistämä-
tön poliittisuus näyttäytyy yrityksinä tuottaa illuusioita ”sulkeumista” (closure), 
merkityksen kiinnittymisistä. Mouffelle jokainen poliittinen järjestys onkin il-
mentymä hegemonisesta pyrkimyksestä, joka kuitenkin on aina epätäydellinen 
(Mouffe 2000: 99) ja prosessissa muotoutuvat identiteetit kontingentteja, 
minkä takia politiikka onkin keskeinen artikulaation muoto.  

Mouffen mukaan deliberatiivisen demokratiamallin käsitys ideaalisesta dis-
kurssista on siis ongelmallinen. Hänelle (2000: 104) rajoittamaton ja vapaa kes-
kustelu on mahdotonta, koska valta sekä on osa sosiaalisia suhteita että vaikut-
taa poliittisessa prosessissa. Habermasilainen deliberaation idea, jonka mu-
kaan rationaalinen argumentaatio on mahdollista, näyttäytyy tällöin virheelli-
senä, koska tällöin valta on eliminoitu asetelmasta ulos. Mouffen mukaan argu-
mentaatiota seuraa aina suostuttelu, vallankäytölle altis politiikan osa.  

Niinpä konsensus on aina väliaikainen seuraus vallan vakiintumisesta, ja näin 
ollen siihen liittyy aina ajatus ulossulkemisesta (Mouffe 2000: 104). Mouffen 
mukaan agonistinenkin konsensukseen pyrkiminen saattaa jopa vaarantaa de-
mokraattiset instituutiot: ristiriitojen uudelleenartikuloinnin sulkeminen pois 
deliberatiivisesta prosessista ei poista näitä, vaan johtaa niiden purkautumiseen 
muita reittejä. Näin mikä tahansa konsensus on lopulta pinnallinen ja kestämä-
tön, koska se ei pysty käsittelemään erilaisuutta (Pløger 2004: 87). Konsen-
sushakuinen politiikka johtaa ratkaisemattomiin antagonismeihin, jotka ago-
nistinen politiikka kykenisi ratkaisemaan tarjoamalla vastakkainasetteluille le-
gitiimin ilmaisumuodon. Jos konflikteille, jotka Mouffen mukaan ovat väistä-
mättömiä, ei ole agonistista – vastapuolia ja heidän näkemyksiään kunnioitta-
vasti lähestyvää – käsittelykanavaa, ne purkautuvat antagonistisina vastakkain-
asetteluina. Kuitenkin Mouffe (2012) ilmaisee, että hänen agonisminsa pyrkii 
aina jonkinlaiseen sulkeumaan, vaikkei konsensukseen. Näin pløgeriläinen 
(Pløger 2004) ”vallan käytön arsenaalin” soveltaminen saa agonistisen ja viime 

                                                        
27 Kortesoja (2014) lainaa Laclauta ja Mouffea selittäessään artikulaation käsitettä, jonka kautta 

myös tässä mainitut disartikulaatio ja reartikulaatio tulevat ymmärrettäviksi: "Artikulaation 
käytäntö (. . .) muodostuu solmukohtien rakentamisesta, jotka kiinnittävät osittain merkityk-
sen; ja tämän kiinnittymisen osittainen luonne johtuu sosiaalisen avoimuudesta, joka puoles-
taan on seurausta jatkuvasta diskurssien ylivirrasta rajattomalla diskursiivisen alalla.” (Laclau 
& Mouffe, 1985). 
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kädessä demokraattisen tulkinnan: vastahegemoniset hankkeet pyrkivät tuot-
tamaan hegemonisen projektin artikulointien ”mitätöinnin” ja uudelleenartiku-
lointeja, joilla toivotaan olevan transformatiivisia vaikutuksia.  

 

Mouffen ja Laclaun kriitikot ovat erityisesti perustaneet näkemyksensä Carl 
Schmittin erotteluun poliittisuudesta ontologisena kysymyksenä ja politiikasta 
onttisena asetelmana (Mouffe 2005b). Schmitt esitteli vuonna 1932 julkaistussa 
Der Begriff des Politischen –teoksessa ajatuksen ”poliittisen” läpikäyvyydestä 
yhteiskunnallisessa todellisuudessa ja sen näyttäytymisestä ontologisena vihol-
lisuutena. Laclau (2005) näkee, että Schmitt oli saanut näkemykseensä vaikut-
teita clausewitzilaisesta ”sota on politiikan jatkamista muilla keinoilla” –näke-
myksestä, jonka Laclau tulkitsee Schmittin ajattelussa näyttäytyneen yhteis-
kunnan ytimen vihamielisyytenä, ”poliittisuutena,” joka vaikuttaa niin politii-
kan teossa kuin muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tämä on tietenkin 
linjassa myös strategisen suunnittelun militaarista alkuperää korostavien näke-
mysten kanssa (esim. Blackerby 1994). 

Allan Dreyer Hansen (2014) ja Arata Yamamoto (2016) pyrkivät osoittamaan, 
että Mouffen poliittisen ontologinen ensisijaisuus – että kaikki poliittisuus on 
lopulta ystävä/vihollinen –akselilla, että tämä vihollisuus on lopullista ja näin 
vähintäänkin pinnan alla kaikissa sosiaalisissa suhteissa – on liian pitkälle vie-
tyä onto-teologiaa (ks. Häkli ja Joronen 2016: 563). Yamamoton (2016) argu-
mentaatio korostaa sitä, että mouffelainen/laclaulainen ontologia on itsessään 
ristiriitainen: Mouffe (2005a) pitää Derridan (esim. 1978: 325-326) ”konstitu-
tiivisen toisen” tai ”konstitutiivisen ulkopuolen” käsitettä hyödyllisenä ja koros-
taa sen esiintuoman erilaisuuden välttämättömänä identiteetin rakentumisen 
ehtona. Korostaessaan samalla vihollisuuden, antagonismin, ja näin poliittisen 
ontologista ensisijaisuutta Mouffe kuitenkin tekee Yamamoton mielestä perus-
telemattoman rinnastuksen erilaisuuden ja vihollisuuden välillä. Hansenille 
(2014) Laclaun ja Mouffen radikaalille negatiivisuudelle perustuvan, sinänsä oi-
keellisen teoretisoinnin heikkous on yhtäläisyys radikaalin negatiivisuuden ja 
poliittisen välillä. Hansenille radikaali negatiivisuus on ontologinen, mutta siitä 
ei voida johtaa poliittisen ontologisuutta. Pikemminkin siitä johtuu väistämättä 
päätösten, vallan ja ulossulkemisten suhteita, jotka eivät kuitenkaan konstituoi 
poliittista ontologisena. Hansen näkee, että tarvitaan jotain muuta: erityistä ar-
tikulointia joka muotoilee suhteesta poliittisen. Yhden tulee osoittaa toinen vi-
holliseksi, jotta antagonistinen artikulaatio toteutuu. Näin tämä artikulaatio on 
toki mahdollinen, muttei välttämätön. Näin poliittisuus on luonteeltaan ont-
tista, konkreettisten artikulaatioiden maailmaan kuuluvaa. 

Myös Nikolai Roskamm (2015) varoittaa, ettei Mouffen yritys tehdä antago-
nismista agonismia ole mahdollinen: kun antagonismi kesytetään mouffelaisit-
tain, se lakkaa olemasta antagonistista. Mouffen teoria menettää selitysvoi-
mansa, sillä siirroksessa ontologisesta (antagonismi kategorisena olemuksena) 
onttiseen (agonismi todellisena asiaintilana) siirrytään samalla ”poliittisesta” 
politiikkaan (ks. myös Higdem ja Hanssen 2014). Mouffelle itselleen poliittisen 
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(antagonismi) ja politiikan (agonismi) erottaminen on kuitenkin keskeistä 
(esim. Mouffe 2000:101): siinä missä poliittinen on ontologisesti ensisijainen, 
kaikkialla läsnä oleva, politiikka on suunnittelun, yhteiskunnan ja informaation 
todellisuutta. Mouffe itse välttää kuitenkin onttisuudesta puhumista. Roskam-
min (2015: 395) mukaan ratkaiseva ongelma mouffelaisessa agonismissa muo-
dostuu juuri tässä: siinä missä Laclaun potentiaalisesti antagonistinen ”konsti-
tutiivinen ulkopuoli” on välttämätön ontologisen tarkastelun elementti, Mouffe 
itse asiassa muuntaa ontologisen ”konstitutiivisen ulkopuolen” onttiseksi ”vi-
holliseksi” yhteisen symbolisen tilan käsitteensä kautta. Laclaulainen ulkopuoli 
on nimenomaan konstitutiivinen, ei kohdistu sinänsä mihinkään onttisesti ul-
kopuoliseen eikä näin asetu tällaiseen vastakkainasetteluun, vaan korostaa pi-
kemminkin ontologista ratkaisemattomuutta (ks. esim. Derrida 1978). Mouffe-
lainen vihollinen voi kuitenkin rajautua ulos yhteisestä symbolisesta tilasta, so-
siaalisuudesta, nimenomaan onttisuutensa takia. Näin siis Mouffen onttiseksi 
kääntynyt antagonismi luo vihollisuudesta sellaisen ajatuksen, jota ontologi-
sessa antagonismissa ei tosiasiallisesti ole olemassa. Myös Yamamoto (2016: 
12) huomauttaa, että politiikan onttisuudesta seuraa myös, ettei suunnittelu ole 
pelkästään politiikkaa, konfliktien käsittelyä, vaan myös muuta aktiivista toi-
mintaa, jota agonismin malli ei sinällään käsittele.   

Edellä siis todentui, että antagonismi mouffelaisesti ilmaistuna näyttäisi joh-
tavan poliittisuuden näkemiseen onttisena kategoriana (muiden mahdollisten 
kategorioiden joukossa). Tämän onttisuuteen siirtymän seurauksena agonismi 
tavallaan ”riistää antagonismilta sen radikaalin negatiivisuuden” (Roskamm 
2015: 398). Roskamm näkee antagonismin väistämättömänä olosuhteena – 
vaikka antagonismi pystyttäisiin kesyttämään agonismiksi, tämä kesyyntymi-
nen on lyhytaikaista, väliaikaista ja tuloksiltaan helposti särkyvää. Yritys pysy-
västi kesyttää antagonismi on paradoksaalista: antagonismi on konstituoitunut 
negatiivisuuden kautta, ja juuri tämän kesyttämättömyytensä vuoksi se on yh-
teiskunnallista toimintaa motivoiva voima. Roskamm näkee, että mikä tahansa 
suunnitteluteoreettinen lähestymistapa joutuu lähtemään tästä antagonisti-
sesta epävarmuudesta ja hyväksymään ”konstitutiivisen ulkopuolen” saavutta-
misen tai mukaanottamisen mahdottomuuden. Mouffe on itse korostanut, että 
ystävä/vihollinen –suhteen ystävä/vastustajasuhteeksi muuttumisen kontin-
genssi, epätäydellisyys ja tilanteisuus – Mouffehan puhuu agonismista ”yhtei-
sessä symbolisessa tilassa”, eli käytännössä ”yhteisön” sisällä – luo samalla tuon 
yhteisen symbolisen tilan ulkopuolisen ”residuaalisen” vihollisen, joka ei ole 
agonistisen demokratian piirissä samanvertaisena kuin yhteisön sisäiset vastus-
tajat. Näin Mouffe luo ajatuksen yhteisestä symbolisesta tilasta etukäteisesti – 
erityisesti sen takia, että hän itse korostaa, vastustaja-vihollinen –jaottelun ole-
van paitsi ”vaikeaa”, myös ratkaistavissa ”pragmaattisesti”. Tämä myös näke-
mykseni mukaan todistaa mouffelaisen agonismin onttisuuden: pragmaattinen 
ratkaisu ei olisi mielekäs, mikäli agonistinen ”vastustaja” olisi ontologinen ra-
dikaali negativiteetti. Päinvastoin, ratkaisun tulisi olla nimenomaan konstitutii-
vinen, jolloin ulkopuolinen tulisi aina määrittyä antagonistisesti (ks. myös Žižek 
1999). 
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Roskammin (2015: 397) argumentti on, että itse asiassa agonismin käsitteen 
edellytyksenä on siirtymä poliittisesta politiikkaan, jolloin etukäteen määritel-
lyn ”ulkopuolen” fiksaaminen sekä jättää huomiotta identiteettien muuttuvai-
suuden – vihollinen voi muuttua vastustajaksi, vastustaja viholliseksi – että ai-
heuttaa tarpeettomia jakolinjoja mukaan otettaviin vastustajiin ja pois suljetta-
viin vihollisiin. Roskamm kysyykin, mitä tapahtuu yhteiselle symboliselle ti-
lalle, jos vastustaja muuttuukin viholliseksi. 

Roskamm (2015) yrittää kuitenkin nähdä agonistisen teorian kritiikin positii-
visessa mielessä: Yamamoton lailla hän tunnustaa, että siirtymä antagonismista 
agonismiin on jossain määrin ongelmallinen aiheuttaessaan siirtymän ontolo-
gisesta onttiseen, mutta ainoastaan, jos molempia yritetään tulkita sosiaalista 
selittävinä. Roskamm ehdottaakin, että siinä missä antagonismi on sosiaalisen 
rakenteellinen perusta, agonismi on ”nimilappu” sen kesyttämisen yrityksille. 
Roskamm pitääkin uutena tienä mouffelaisen teorian sovellusta, jossa hyväksy-
tään konstitutiivinen ulkopuoli ilman väistämätöntä ystävä/vihollinen –dis-
tinktiota. Lisäksi hän viittaa Hillierin (2002b; myös Žižek 1999) tekemään huo-
mioon: mahdottomuuden tilanne on myös mahdollisuuden tilanne. Sekä Han-
sen että Yamamoto ehdottavatkin keskittymistä radikaalin negatiivisuuden en-
sisijaisuuteen: suunnittelun tehtäväksi ”jälkiantagonistisessa” tilanteessa muo-
dostuisi (väistämättä mahdollisuutena olevan) vallankäytön näkyväksi tekemi-
nen – joka radikaalin negatiivisuuden osoittaman täydellisen hegemonian mah-
dottomuuden takia on myös väistämättä mahdollista. Koska jokainen valta-
suhde on ehdollistunut ja tämä ehdollistuneisuus on riippuvaista olosuhteista, 
jotka nekin ovat ehdollistuneita, aina on olemassa myös mahdollisuus muuttaa 
näitä olosuhteita (Laclau 1990, sit. Roskamm 2015: 398). Jos sosiaaliset suhteet 
ovat ehdollistuneita, niitä voidaan muuttaa jonkinlaisen ”kamppailun” kautta. 
Niinpä agonistinen suunnitteluteoria, mikäli sellaisesta ylipäänsä voidaan pu-
hua, osoittaakin että loppujen lopuksi vaihtoehtoiset ratkaisut ovat mahdollisia. 
Agonistisessa tilassa (Bond 2011: 176) korostuvat sekä vaihtoehtojen läsnäolo 
että tilan mahdollisuudet muotoilla pragmaattisesti määriteltyjä vaihtoehtoja 
aidosti demokraattisia päämääriä edistäviksi.  

Jacques Rancière (2000) kiinnittää huomion siihen, ettei myöskään vaihto-
ehtoisten ratkaisujen näennäinen puuttuminen – konsensus – tarkoita perus-
tavanlaatuisen konfliktin puuttumista. Jälkipoliittisuuden (postpolitical) ajatus 
palauttaakin tarkastelun painopisteen poliittisuuden perustavanlaatuiseen en-
sisijaisuuteen ja pohtii sen mahdollisuutta nykyisessä länsimaisessa konteks-
tissa, jonka Žižek (2012) näkee olevan poliittisuudesta riisuttua managerialis-
mia. Rancièren (2006) ja esim. Badioun (2006) lailla Swyngedouw (2009: 608) 
pitää todellista poliittisuutta28 harvinaislaatuisena tapahtumana: ei pidä paik-

                                                        
28  Rancière (1998, sit. Swyngedouw 2009: 613) määrittelee todellisen politiikan demokraatti-

sena poliittisena yhteisönä, joka näyttäytyy erottelujen, konfliktien ja poleemisuuden kautta. 
Näin Rancière näkee, että demokratian tehtävä ei ole yhteisymmärryksen muotoilu tai järjes-
tyksen ylläpito, vaan uusien ja tähän asti tunnustamattomien hajottamisen, erimielisyyden ja 
epäjärjestyksen muotojen keksiminen. Todellinen poliittisuus on olemassa silloin, kun demo-
kratiaan kuulumattomat yhteiskunnalliset tekijät voivat tehdä ja tekevät demokratian yhteis-
kunnallisten osien järjestystä horjuttavia avauksia. (Demokratian dissensuksesta tarkemmin 
ks. Rancière 2000). Hansen (2014: 293) toki väittää, että poliittisuus on äärettömän yleistä, 
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kansa, että ”kaikki on poliittista”. Pikemminkin voidaan sanoa, että vaikka po-
liittisuus voi nousta esiin missä ja milloin vain, ei poliittisuutta erimielisyyden 
tilana, erilaisuuden esiintuomisena ja konfliktien neuvotteluna ole helppo löy-
tää konsensusmielisen uusliberaalin hallinnan puitteissa. Swyngedouw (2010) 
määrittelee jälkipoliittisuuden sellaiseksi poliittiseksi tilanteeksi, jossa puoluei-
den ja ryhmittymien ideologiset konfliktit korvautuvat (korvataan!) ”valistunei-
den teknokraattien” ja ”vapaamielisten monikulturistien” (Žižek 1999: 198) yh-
teistyöllä. Tässä yhteistyössä intresseistä käytävien neuvottelujen kautta päädy-
tään kompromisseihin, jotka näyttäytyvät yleisenä konsensuksena. Siinä missä 
todellisessa politiikanteossa kyse on mahdollisuudesta debatoida, asettaa ky-
seenalaiseksi ja uudistaa itse poliittisen keskustelun lähtökohtia, Swyngedouw 
(2011) näkee, että jälkipoliittisiksi nähdyissä olosuhteissa pluralismin tavoittelu 
päämääränä itsessään sysää todellisen politiikan jonnekin muualle: kaikki voi-
daan ”politisoida”, mutta vain tavalla, joka ei edellytä sitoutumista tai konflik-
tiin asettumista. Muualle sysäytynyt poliittisuus ei siis ole kadonnut, vaan siir-
tynyt toisille areenoille, josta Flinders ja Buller (2006) käyttävät käsitettä 
”arena-shifting” (ks. Flinders ja Wood 2016; myös Metzger 2011; Beveridge 
2012; Bäcklund ym. 2017a). Tällaisissa olosuhteissa ja tilanteissa ehdottomat ja 
peruuttamattomat valinnat jäävät tekemättä, ja politiikasta tulee jotain, jota 
voidaan ”tehdä” tekemättä päätöksiä, jotka jakavat ja erottavat (ks. myös Diken 
ja Laustsen 2004). 

Yhtenä jälkipoliittisen politiikkakäsityksen ominaisuutena Mouffe (2005a: 5) 
puolestaan näkee politiikan moralisoitumisen: ”me” ja ”he” määrittyvät pikem-
min oikean ja väärän kategorioina kuin poliittisen kentän erilaisina lähestymis-
tapoina. Hän näkee, että liberaali rationalismi ei ota huomioon kollektiivisten 
identiteettien tunne-ulottuvuutta, ja näin – pitäessään intohimoa ja tunteelli-
suutta jotenkin jälkijättöisenä ja menneisyyteen kuuluvana, jonain jonka ratio-
naalinen individualismi on aiheellisesti syrjäyttänyt – ”jälkipoliittinen demo-
kraattinen teoria” onkin kykenemätön aidon poliittisesti käsittelemään esim. 
erilaisia liikkeitä, populismia ja nationalismia. Vastaavasti jälkipoliittisen suun-
nittelun lähtökohdat käsittelevät kysymyksiä suunnittelun moniarvoisuudesta 
vain näennäisesti, keskittyen erilaisuuden normalisointiin osaksi uusliberaalia 
suunnittelun eetosta. Arvopluralismin hyväksyminen ja toleranssin korostami-
nen eivät riitä, jos politiikka rajoitetaan yhteisen hyvän etsimiseen tai kompro-
missien löytämiseen arvojen ja intressien suhteen. Mouffe peräänkuuluttaakin 
”demokraattisten muotoilujen” (2005a: 6) intohimoista puolustamista ja siihen 
liittyvää aktiivisuutta, joka on hänen mukaansa mahdollista vain puoluepolitii-
kan kautta. Mouffe näkee, että erilaisuuden voi ottaa huomioon vain, jos tulkit-
see erilaisuuden olemassaolon ehdoksi sinänsä. Useimmat pyrkimykset ylittää 
erilaisuuden ongelma ovat Mouffen (2000: 101) mukaan itse asiassa yrityksiä 
tehdä erilaisuudesta merkityksetöntä. Mouffen mielestä erilaisuus voidaan ai-
dosti eliminoida vain sulkemalla jotkut erilaiset päätöksenteon ulkopuolelle.  

Kommunikatiiviset ja agonistiset teoriat ovat olleet agonistisessa suhteessa 
toisiinsa. Samalla on kuitenkin nähtävissä myös konvergenssia: Innes ja Booher 

                                                        
mutta hänen tarkasteluhorisonttinsa liittyy enemmän poliittisuuteen periaatteena –arkipäi-
vän politiikanteosta erilliseen poliittisuuteen ”vaatimusten esittämisenä”, mutta ilman Ran-
cièren varsin ankaria ehtoja ”todelliselle poliittisuudelle”.   
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(2015) esittävät pitkän aikavälin analyysin kommunikatiivisen suunnitteluteo-
rian matkasta ja päätyvät näkemykseen, jonka mukaan teoria ja sen kritiikki 
ovat käytännössä lähentyneet toisiaan siinä määrin, että jäljellä olevat erot voi-
sivat muodostua yhteisen teoriankehittelyn jännitteiseksi edistäjäksi. Mikä 
olennaisempaa, Innes ja Booher (2015: 203) toteavat, että ”[a]gonismi – syvät 
ja näennäisen sovittamattomat konfliktit kilpailevien näkemysten, arvojen ja 
intressien välillä – on tämän päivän yhteiskunnan todellisuutta, eikä asiaintilan 
peittely toimi.” Innes (2013) tarjoaakin kommunikatiiviselle suunnittelulle uu-
sia, agonismin tunnistavia rooleja. Intressejä olennaisesti muokkaamaton – ja 
sikäli ristiriidat hyväksyvä – kollaboraatio saattaa auttaa laajentamaan suunnit-
telun toimintakenttää, ja voi näin tarjota uusia mahdollisuuksia kaikille toimi-
joille. Kommunikaatio voi uudelleen määritellä ongelman tavalla, joka mahdol-
listaa toiminnasta sopimisen.  

Oman työni kannalta olennainen on seuraava näkemys (Innes ja Booher 2015: 
204): ”konfliktit ovat keskeinen prosessia eteenpäin vievä dynamiikka.” Näin 
kommunikatiivisen suunnittelun konsensuaalisuus saa myös uuden määritel-
män: ensinnä, kaiken tulee olla koko ajan keskusteltavissa. Toiseksi, toimijoi-
den tulee olla valmiita haastamaan kaikki olettamukset, tavalla jossa ”tunteet 
saattavat olla vahvoja eikä kohteliaisuus aina voita”, jotta voidaan siirtyä kohti 
sellaisia ehdotuksia, jotka voivat johtaa ”käytännön toimintaan” (Innes ja Boo-
her 2015: 205) ilman, että kenenkään intresseihin puututaan. Toiveikkaana lo-
petuksena Innes ja Booher muistuttavat, että konfliktuaalinen kommunikaatio 
myös osoittaa keskinäisriippuvuuden: toimijat eivät riitelisi keskenään, jos sai-
sivat haluamansa muulla tavoin. Tämä on omiaan muistuttamaan sekä valta-
suhteiden tasoittamisen mahdollisuudesta että koordinoidun toiminnan mah-
dollisuudesta – pattitilanteista yli pääsemisen toiveesta. Myös Bond (2011) huo-
mauttaa, ettei mouffelaisen agonismin eetos ole lopulta vastakkainasettelujen 
ylläpito, vaan niiden mahdollisuuden huomiointi. Lopulta Mouffen agonismin 
asettaminen demokraattisen politiikanteon perustaksi on ”osoitus siitä, että 
hän tunnistaa [myös] positiivisemman suhteen, jossa vastavuoroisuus on kes-
keistä ja joka suhtautuu vakavasti perustavanlaatuisesi kehollistuneeseen, tun-
teelliseen vuorovaikutuksen ulottuvuuteen politiikanteossa. Tämänkaltainen 
vastavuoroisuus viittaa toisesta huolehtimisen etiikkaan.” (Bond 2011: 175). 
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Osassa II käsittelin niitä moninaisia institutionaalisia kehystyksiä, jotka vai-
kuttavat kaupunkiseutujen strategisen spatiaalisen suunnitteluyhteistyön 
taustalla. Edellisessä pääluvussa toin esiin keskustelut kommunikatiivisesta 
ja agonistisesta suunnitteluteoriasta, ja totesin niiden varsin pitkälle mene-
vän yhteisen näkemyksen suunnittelun poliittisuudesta ja poliittisuuden kä-
sittelyn tarpeesta. Tässä luvussa paneudun tarkemmin suunnitteluyhteistyön 
kehittämisen tematiikkaan erityisesti yhteistyötä koskevan teoreettisen kes-
kustelun kautta. Lähestyn yhteistyön rakentumista kolmesta toisiinsa lomit-
tuvasta näkökulmasta, joiden pohjalta rakennan analyyttis-käsitteellisen 
mallini, jonka puolestaan esittelen tarkemmin pääluvussa 8. 
 
Suunnitteluntutkimus on leimallisesti edellisissä luvuissa kuvattujen suunnit-
telun kulttuurien, prosessien ja episodien politisoitumisen tutkimusta eri vivah-
teissaan (Healey 2007). Katsotaanpa strategista suunnittelua mistä suunnasta 
tahansa, keskustelu ei voi väistää suunnittelun läpipoliittisuutta. Kaupunkiseu-
dun rajaus mitä hyvänsä suunnittelutehtävää varten on siis aina poliittinen pro-
sessi, poliittinen viesti ja poliittisen vallankäytön tulos. Näkemykseni kaupun-
kiseudusta yhteistyön konstituoimana kehkeytymänä korostaa tämän yhteis-
työn poliittista luonnetta. Kaupunkiseudun strateginen suunnitteluyhteistyö 
motivoituu ”hyödyn politiikan” tuloksena. Koko näkemys suunnittelun toimin-
nasta eri ulottuvuuksillaan tai tasoillaan on näin väistämättä myös vallankäytön 
muotojen analyysia. Niinpä itselleni näkemys suunnitteluyhteistyöstä agonisti-
sena vallan hallintana onkin luonteva lähtökohta yhteistyön analyyttiseen pilk-
komiseen.  

Tässä luvussa rakennan kontekstia seuraavassa pääluvussa esittämälleni teo-
reettiselle mallilleni kaupunkiseudun strategisen spatiaalisen suunnittelun yh-
teistyöstä. Tutkimuksellinen lähestymistapani korostaa kaupunkiseudun insti-
tutionaalisen yhteistyön väistämätöntä ristiriitaisuutta, ja tämän ristiriitaisuu-
den liittymistä olennaisesti kommunikaatioon. Näin yhteistyö merkitsee lähtö-
kohtaista ja väistämätöntä vastakkainasettelujen käsittelyä, niiden ylittämistä, 
mutta myös uusien vastakkainasettelujen esiin nousemisen aktiivista hyväksy-
mistä. Nämä vastakkainasettelut eivät rajoitu suunnittelun käytäntöihin, vaan 
spatiaalisen suunnittelun on kyettävä käsittelemään niin ontologista yhteenso-
pimattomuutta kuin poliittista antagonismiakin. Tämä vaihdon vyöhykkeen, 
kontaktivyöhykkeen ja rajaesineen ideaa (Galison 1997, Pratt 1991, Star ja Grie-
semer 1989) hyödyntävä ja edelleen kehittävä tutkimukseni näkee näin suun-
nittelun käytännöt väistämättä vastakkaisuuksia yhdistävänä ja käsittelevänä 
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dialektiikkana usealla tasolla ja kentällä. Näen, että dialektisten suhteiden ym-
märrys ja tilanteisten kompleksisuuksien hallinta luovat yhdessä spatiaalisen 
suunnittelun käytäntöjen kenttää virittävän eetoksen, jonka tiivistän luvussa 8 
ajatukseen spatiaalisesta suunnittelusta strategisina yhteensovittamisen vyö-
hykkeinä. 

 

Käytän käsitettä radikaali yhteensovittavuus kuvaamaan mallini yleistä luon-
netta ja suhdetta siihen strategisen suunnittelun kuvaan, joka aiempien luku-
jeni perusteella hahmottuu yhteensovittavuuden ajatuksen ensisijaisuutena. 
Erityisesti käytän käsitettä ”radikaali” korostaakseni yhteensovittamisen ase-
maa kommunikatiivisen ja näin myös ”sosiaalisen” vuorovaikutuksen välttä-
mättömänä edellytyksenä. Käsitteen ilmeinen lähtökohta on edellisessä päälu-
vussa esitelty radikaalin negatiivisuuden ontologia, josta lainaan sekä raken-
teellisen ajatuksen (yhteensovittamisen välttämättömyys) että sisällöllisen 
idean (yhteisymmärryksen viimekätinen mahdottomuus). Hansen (2014) ko-
rostaa, että radikaali negatiivisuus on lopulta yksiselitteisten merkitysten mah-
dottomuutta, ontologisen merkityksenannon tavoittamattomuutta. Žižek 
(2010) käyttää paradoksaalista ilmaisua ”mahdottomuudesta joka on myös 
mahdollisuuden ehto” kuvatessaan periaatteessa samaa asiaa kuin Hansen. 
Oman agonistisen näkemyksensä käytännölliseksi lopputulemaksi Mouffe 
(esim. 2005a, 2012) nostaa kuitenkin ”jonkinlaisen sulkeuman”, päätöksenteon 
hetken, jossa merkitys kiinnitetään, joskin lopulta vain osittaisesti ja väliaikai-
sesti. Tartun näiden kiinnityksien, ”levähdyspaikkojen”, roolia korostavassa 
analyysissani mouffelaisen agonismin kritiikin kautta avautuvaan, pragmaatti-
sesti hyödylliseen käsitykseen agonismin poliittisuuden onttisuudesta, konk-
reettiseen politiikantekoon kytkeytyvästä ja muitakin selityksiä sallivasta luon-
teesta. 

Keskeisenä lähtökohtanani on se, että strategisessa kaupunkiseututasoisessa 
suunnitteluyhteistyössä toimijat tulevat eri maailmoista, joissa on muotoutunut 
erilaisia yhteisöjä – organisaatioita, eturyhmiä, ammattikuntia, verkostoja – 
joiden jäsenillä on samansuuntaiset intressit. Lave ja Wenger (1991: 98) kuvaa-
vat tällaista käytäntöyhteisöä “joukoksi suhteita ihmisten, aktiviteettien ja 
maailman välillä, ajassa ja suhteessa muihin rinnakkaisiin ja päällekkäisiin käy-
täntöyhteisöihin”. Lisäksi Wenger (1998:52) korostaa käytännön määrittelyä: 
hänelle käytäntö on prosessi, jonka avulla voimme kokea maailman ja suh-
teemme siihen merkityksekkäänä. Käytäntöyhteisö tällaisena suhdekonstruk-
tiona paikantaa käytännön toiminnan, kielen paikallistuneen käytön ja näiden 
muutokset osana tätä käytäntöä. Käytäntöyhteisö tarkoittaa tässä kontekstissa 
yhteistä ymmärryksen käsittelyä (sense-making), jossa luodaan yhteys paikalli-
sen käytännön ja laajempiin yhteyksiin kuulumisen välille (Eckert 2006). Näin 
esimerkiksi yleiskaavasuunnittelun käytäntöyhteisö ei ole kaavamainen (sic) 
yhdistelmä kategorioista ”suunnittelijan koulutus”, ”yleiskaavoituksen sään-
nöt” ja ”kunnallisten instituutioiden tavat”, vaan tietyssä paikallisessa ja ajalli-
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sessa kontekstissa (esim. Lahden kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-
osasto ja yleiskaavan laatimisprosessi) syntyvä kanssakäymisen konteksti, jossa 
nuo kategoriat tulevat artikuloiduksi kaikkien käytäntöyhteisön jäsenten ta-
holta. Wengerin (1998) mukaan mikä tahansa joukko, jonka jäsenillä on yhtei-
nen intressi, joka löytää uusia ideoita, näkökulmia ja ratkaisuja yhteistoiminnan 
kautta, ja jolle kehittyy yhteinen tapa kommunikoida - jargon, pidgin, yhteisiä 
konsepteja ja käsitteellisiä työkaluja jotka ymmärtyvät vain ao. joukon sisällä - 
on käytäntöyhteisö.  

Käytäntöyhteisö voidaankin nimenomaan ymmärtää yhteisen kielen ja kom-
munikaation kautta: Eckert and McConnell-Ginet (1992) pitävät kieltä käytän-
töyhteisöjen diskursiivisuutta kantavana tekijänä. Itse näen, että tuomalla käy-
täntöyhteisön käsitteen yhdeksi analyyttisen mallini osia yhdistäväksi konsep-
tiksi korostan sitä myöhäiswittgensteinilaista (Wittgenstein 1953/2001) pohjaa, 
jonka alleviivaan olevan kaikissa kolmessa konseptuaalisen kehittelyni osassa 
lähtökohtaisena näkemyksenä kielen ja kommunikaation luonteelle.  

Kieltä korostaessani viittaan myös yhteen tutkimukseni näkökulmista, perfor-
matiivisuuteen. Suunnitteluyhteistyöhön sovellettuna performatiivisuuden kä-
sitteellä on tässä luvussa kaksitahoinen sisältö: yhtäältä se on austinilaisen pe-
rinteen (ks. luku 2) mukaisesti kielellisen yhteistyön merkitystä ja sen todelli-
suutta luovaa luonnetta korostavaa (ks. myös Davoudi 2016). Toisaalta se on 
organisaatiotutkimuksen viitoittamassa merkityksessä organisaatioita (jotka 
tässä yhteydessä ovat erityisesti strategiseen spatiaaliseen suunnitteluun kyt-
köksissä) muodostavaa toimintaa. Czarniawska (2011) näkee, että organisaa-
tioissa performatiivisuuden tulisi olla tilanteista vuoropuhelua vastuullisuuden 
ja vastuun jaon kanssa: joissain tilanteissa tarvitaan ensisijaisesti performatii-
vista toimintaa, ja toisissa vastuiden (ja näiden kääntöpuolena mandaattien) 
selvittämistä. Czarniawska kuitenkin korostaa, ettei vastuiden ja tehtävien ja-
kaminen mitenkään itsestään selvästi muuta asiaintilaa, vaan (mikä pätee eri-
tyisesti suunnitteluyhteistyöhön kaupunkiseuduilla) tarvitaan muutakin kuin 
lainmukaisuutta tai sen noudattamista, muutakin kuin talouden vaatimuksia ja 
organisoitumista.  

Johdantokappaleessa korostin prosessien muutosvoimaisuuden kehittämisen 
lisäksi myös tarvetta konseptualisoida suunnittelun toivottuihin sisältöihin 
pääsemisen periaatteita. Schön (1987) näkee, että suunnittelutilanteissa piilee 
lähtökohtaisia määrittely- ja valintatilanteita: suunnittelun toimijoiden tulisi 
kyetä näkemään ja käsittelemään eri intresseistä virittyvien kysymysten mielek-
kyys ja kiinnostavuus. Schön kutsuu tällaisen toiminnan tilanteista ilmentymää 
”jäsentymättömäksi vyöhykkeeksi” (indeterminate zone). Schönin mukaan esi-
merkiksi yleiset ongelmanasettelut saattavat olla suunnittelijalle tärkeitä ja 
niillä saattaa olla hänelle suurta merkitystä, mutta muille suunnitteluun osallis-
tuville nämä ovat varsin merkityksettömiä ja epäkiinnostavia kysymyksiä.  

Schönin varsinainen fokus tässä yhteydessä on kuitenkin suunnittelutehtävän 
suorittamisessa. Spesifimmin Schön (1987) kysyykin, tulisiko suunnittelutilan-
teessa ylipäänsä pyrkiä ratkaisemaan kysymyksiä, jotka suunnittelujärjestelmä 
tai suunnittelun institutionaaliset kehykset asettavat selkeästi ratkaistaviksi, 
vaikkeivat ne muita toimijoita suuresti kiinnostaisikaan eivätkä myöskään näyt-
täytyisi todellisina tai keskeisinä suunnittelutilanteen ongelmina. Ilmiselvästi 
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tämä viittaa suureen osaan suunnittelun – erityisesti lakisääteisen spatiaalisen 
suunnittelun – teknisiä kysymyksiä, mutta myös sellaisiin suunnittelun ”pato-
logioihin” (Mäntysalo 2000) jotka estävät mielekkään suunnittelun, vaikka 
tuottavatkin suunnitelmia ja muita suunnittelun tuloksia. Schön kysyykin edel-
leen, pitäisikö mieluummin pyrkiä ratkaisemaan toimijoiden tärkeinä, keskei-
sinä ja ”oikeina” pitämiä ongelmia, vaikkei niille ehkä voidakaan löytää sellaisia 
suunnittelullisia ratkaisuja, jotka institutionaalisesta näkökulmasta edes luoki-
teltaisiin ratkaisuiksi mutta joiden käsittelyllä olisi merkitystä suunnittelutilan-
teeseen liittyvien sosiaalisten ja kulttuuristen ymmärrysten ja ratkaisujen löy-
tämisessä. Näin hän viitoittaa tietä näkemykselle, jonka mukaan strategisessa 
spatiaalisessa suunnittelussa on olennaista luoda sellaisia käytäntöjä, jotka aut-
tavat edistämään toimijoiden yhteisymmärrystä ja raamittavat myöhempää 
suunnittelua. Tämä koskee erityisesti spatiaalisen suunnittelun informaaleja 
käytäntöjä, joiden agendat asettuvat toimijoiden motiivien mukaisesti ja joiden 
tehtävä käsittää usein yhtä lailla yhteisen käsityksen muodostamista kuin tek-
nisten ratkaisujen suoranaista löytämistä. 

Schönin mainitsema sosiaalisten ja kulttuuristen (yhteis)ymmärrysten ja rat-
kaisujen löytyminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä osa mitään suunnittelun 
prosessia. Kuten Neuman ja Gavinha (2005) toteavat, konfliktien ratkaisun kes-
keisenä kysymyksenä voidaan nähdä Schönin ja Reinin (1994) tavoin toimijoi-
den viitekehysten reflektointi, eli kyky ymmärtää tilanteen kehystyksen rooli 
omassa ja muiden toiminnassa. Tällainen kehysten – toimijapositioita taustoit-
tavien uskomussysteemien, näkemysten ja arvotusten rakenteiden – reflek-
tointi auttaa näkemään toimijoiden tavoitteita ja ymmärtämään, että oma nä-
kökulmamme mihin hyvänsä kehykseen on myös tietyn kehyksen kautta tehty. 
Näin erilaisten kehysten ja kehystysten erilaisuutta ja ristiriitaisuutta ei ole 
mahdollista ”objektiivisesti” ratkaista (Schön ja Rein 1994: 26).   

Jameson (2009) näkee, että vastakkainasettelun jatkuvuuteen perustuvan, 
muutoksen ja pysyvyyden dialektiikan (myös esim. Neuman ja Gavinha 2005) 
tunnustava toimintamalli onkin aina luonteeltaan uutta tuottavaa: jopa tämän 
dialektiikan kritiikki ja kieltäminen asettuvat rakentavaksi osaksi dialektiikkaa 
itseään. Barwell (2015) näkee, Hegeliin tukeutuen, dialektisen ajattelun sisältä-
vän dualismien, poissulkevien vastakohtien vastakkainasettelujen tarkastelun 
sekä käsityksen edistyksestä, jonka kautta näitä vastakkainasetteluja voidaan 
purkaa. Tämä purkaminen ei kuitenkaan ole koskaan täydellistä, vaan johtaa 
uusiin vastakkainasetteluihin, kuten esim. Schön ja Rein (1994: 81) sekä Ale-
xander ym. (2012) argumentoivat.  

Dualismit ovat kaikelle yhteistyölle ominaisia (Osborn ja Hagedoorn 1997), ja 
Kaats ja Opheij (2014) kuvaavatkin yhteistyötä yhtäältä ”erilaisten maailman-
kuvien harmoniana” ja toisaalta ”dualismien täyttämänä” paradoksaalisuutena. 
Yhteistyö on näin sekä väliaikaista (healeylaisittain episodista) että pitkäaikai-
siin suhteisiin perustuvaa (healeylaisittain kulttuurista), sekä yhteistoiminnal-
lista että kilpailullista, sekä ainutlaatuista että yleisiä piirteitä sisältävää, sekä 
yksilöllisistä valinnoista syntyvää että samalla ulkopuolisten voimien muovaa-
maa, sekä konkreettisiin päämääriin pyrkivää että kehkeytyviä hyötyjä tunnis-
tavaa, ja sekä yksinkertaisiin sopimuksiin perustuvia että monimutkaisia käyt-
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täytymismuotoja luovia (Osborn ja Hagedoorn 1997: 274). Käytännön vastak-
kainasetteluissa nämä dialektiikat yhdistyvät tilanteisesti kompleksisiksi suun-
nittelukysymyksiksi, joista tehtävät päätökset voivat parhaimmillaankin tarjota 
käytännössä vain tilapäisen ”levähdyspaikan” ja keskinäisen ymmärryksen yh-
teiskunnallisten taistelujen kentällä (Pløger 2004, Mouffe 1999: 755). Yhteen-
sovittamisen ”taito” käsittää näiden jännitteiden hyödyntämisen ilman, että 
tehdään valintoja, jotka johtavat ääripäihin (Kaats ja Opheij 2014: 29). Näin 
kaupunkiseutujen sisäisen yhteistyön voi nähdä olevan aina luonteeltaan välit-
tävää: se toimii välittäjänä dualismeihin kiinnittyneiden näkemysten välillä, 
hyödyntäen dialektista toimintamallia (vrt. Jalonen 2017).  

Koska ei ole mielekästä ajatella, että yhteistyössä muodostuisi sen paremmin 
ongelmattomasti jaettuja näkemyksiä kuin jonkin ryhmän näkemyksen hege-
moniaa (Galison 1997: 827), ei yhteistyön tuloksena useinkaan muodostu para-
digman muutosta, ”gestalt switchin” (esim. Kuhn 1962) kaltaista hahmon muu-
tosta tai ”radikaalia käännöstä” eri ryhmien näkökannoista joiksikin uusiksi nä-
kemyksiksi. Pikemminkin ryhmien välisillä rajavyöhykkeillä tai yhteisessä raja-
pinnassa tapahtuvan materiaalisen ja kielellisen kontaktin seurauksena syntyy 
tuohon kontaktiin sopivan välineistön – josta Star ja Griesemer (1989) käyttä-
vät käsitettä rajaesine – ja yhteisen kielen muotoutumisen kaltaista kehitystä – 
jota Galison (1997) kutsuu vaihdon vyöhykkeeksi. (Avaan käsitteitä tarkemmin 
alaluvuissa 7.3 ja 7.4). Burns (1999) muistuttaakin, että poliittinen julkinen tila 
on nimenomaan erilaisten vastakkainasettelujen ja poliittisten kiistojen luon-
nehtima kontaktivyöhyke – Prattin (1991) terminologian mukaisesti – jossa eri-
laiset, eri tavoin valtaistuneet näkemykset voidaan tuoda esiin, tai opitaan tuo-
maan esiin. Burnsille (1999: 131) tehokas politiikan teko tarkoittaa tehokasta 
deliberointia, jonka tulee huomioida myös demokratiaa itseään horjuttavat te-
kijät. Kontaktivyöhykkeen demokraattinen deliberaatio tarkoittaisi näin yhteis-
työn edellytysten säilyttämistä dialektisesti: kontaktivyöhykkeen idea toimii 
konseptuaalisena lähtökohtana erilaisten näkemysten tuomiselle tähän dialek-
tiikkaan, joka pyrkii luomaan tarpeelliset olosuhteet eri toimijuuksien identi-
teettien ja kokemusten ymmärtämiselle sekä konfliktien osittaiselle, tilapäiselle 
ja tilanteiselle käsitelylle ja päätökseen saattamiselle. Käsittelen tätä tarkemmin 
alaluvussa 7.2.  

Olen esittänyt aiemmissa tutkimuksissani (Kanninen 2012; Kanninen ym. 
2013) idean suunnittelun ulottuvuuksista, jossa yhdistyvät poliittinen, kommu-
nikatiivinen ja tekninen näkökulma suhteessa suunnittelun käytäntöihin. Ko-
rostimme (Kanninen ym. 2013: 164) teknisen näkökulman moniselitteisyyttä 
viittaamalla esim. Friedmannin (1987, 2008) näkemykseen suunnittelun tekni-
sen repertuaarin ulottumisesta suurimpaan osaan suunnittelukäytäntöjä, ja 
edelleen Mazzan (2002) suunnittelututkimuksen poliittisen ja kommunikatiivi-
sen korostuksen kritiikkiin, jonka kärkenä on teknisen artikulaation käytännöl-
linen ensisijaisuus – Mazzallekin suurin osa suunnittelua on teknistä. Pyrimme 
tuolloin määrittelemään teknisen ulottuvuuden joksikin poliittisuudelle vastak-
kaiseksi, epävarmuutta pikemmin kuin epäselvyyttä korostavaksi näkökul-
maksi (ks. myös Forester 1993). Tuolloin asetin varsin yksioikoisesti tämän kol-
mijaon poliittinen-kommunikatiivinen-tekninen rinnakkain. Nyt haluan ylittää 
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tuo trikotomian korostamalla pikemminkin suunnittelun artefaktuaalista ma-
teriaalista luonnetta ”teknisyyden” sijasta. Rajaesineen käsite – jota aiemmin 
pidimme lähinnä apukäsitteenä vaihdon vyöhyke-keskustelussa –kuvaakin pal-
jon osuvammin suunnittelun yhteistyökäytäntöjen performatiivista luonnetta. 
Avaan käsitettä tarkemmin alaluvussa 7.4.  

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on yhdistää nämä kolme käsitettä ja luoda 
kuva – malli – suunnitteluyhteistyön keskeisistä koordinaation rakenteista. 
Näen, että luvussa 8 esittämä mallini huomioi myös tässä esittämäni ”kehystyk-
set”: erilaiset ja yhteensopimattomat lähtökohdat, ongelmien epäselvä luonne 
ja dialektiikkojen hallinnan ja tilanteisen ylittämisen eetos. Samalla olen kehys-
tyksessäni huomioinut jo lähtökohtaisesti kaupunkiseudun – joka on työssäni 
niin sen todellisuutta konstituoiva olio, reflektiopinta kuin sovelluskohdekin – 
relationaalisen ja poliittisen luonteen sekä strategisen suunnittelun lähtökoh-
taisen deliberatiivisuuden ja antagonistisuuden dialektiikan.  

Itselleni kaupunkiseudun strateginen spatiaalinen suunnittelu on siis aina 
lähtökohtaisesti ristiriitaista. Tämän ristiriitaisuuden ulottuvuuksia olen pyrki-
nyt valottamaan sekä valtaa että poliittisuutta käsittelevissä keskusteluissa (ks. 
tarkemmin luvut 4-6). Olen myös näistä lähtökohdista postuloinut aksiooman: 
strategisessa suunnitteluyhteistyössä on aina ratkaisua vaativia ristiriitoja, ja ne 
ovat luonteeltaan kommunikaatioon liittyviä, kunnes ne muunlaisiksi havaitaan 
tai muutetaan. Monet ristiriidoista vaikuttavat olevan näennäisesti ratkaise-
mattomia, ja osa varmasti on myös tosiasiallisesti ratkaisemattomia. Kaikkea ei 
paraskaan suunnittelu, saati sitten malli suunnittelusta, pysty ratkaisemaan. 
Osa vaikeistakin ristiriidoista sen sijaan on pystytty ratkomaan suunnittelun 
käytännöissä. Tutkimukseni osassa II osoitin, että ristiriitaista suunnitteluepi-
sodia koossa pitää ja yhteistyötä mahdollistaa kaksi tekijää. Yhtäältä kyse on 
keskinäisriippuvuudesta, sillä toimijat eivät voi yksin saavuttaa haluamiaan 
päämääriä, jolloin osittaisten koordinaatioiden kautta yhdessä toimimiseen on 
motivaatio. Toisaalta strategisen suunnitteluyhteistyön pitkäjänteisyyden 
myötä mm. sosiaalisen pääoman ja toimijaposition tunnustus ja kehittyminen 
voidaan nähdä yhteistyön tuottamina hyötyinä, jolloin muodostuu käsitys toi-
mijoille koituvien etujen ensisijaisuudesta suhteessa haittoihin. Samalla on kui-
tenkin hyväksyttävä, että keskinäisriippuvuuden ja etujen laajan jakautumisen 
toteutuminen saattaa vaatia myös sellaisia sisään- ja ulosrajauksia, jotka voivat 
murentaa yhteistyön edellytyksiä ja legitimiteettiä. Näin strateginen suunnitte-
luyhteistyö on aina myös jännitteisessä suhteessa kehittämisympäristöönsä, 
kaupunkiseudun institutionaaliseen maisemaan, jota kuvasin eri näkökulmista 
luvuissa 3, 4 ja 5.   

Sophie Bond (2011) on tuonut agonismikeskusteluun kannaltani hyödyllisen 
lisän. Hänen ”agonistisen tilan” käsitteensä (Bond 2011: 176) kuvaa poliittista 
tilaa, jossa on aina mahdollista, että asiat voivat muuttua toiseksi – tilaa, joka 
on luonteeltaan sellainen, että se tukee hegemonioiden paljastamista ja purka-
mista, entistä demokraattisempien vaihtoehtojen ylläpitoa. Tästä näkökulmasta 
kaikki tässä pääluvussa esitellyt konseptit, mallini osat, kuvaavat agonistisen ti-
lan aspekteja. Näin mallini päätyy myös – vähintään epäsuorasti – kontribuoi-
maan luvussa 6 esiteltyyn agonistisen suunnitteluteorian keskusteluun. 
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Mary Louise Pratt (1989, 1991) näkee erilaisten kulttuurien kohtaamisen tapah-
tuvan sosiaalisissa tiloissa, joissa kulttuurit “kohtaavat, törmäävät ja taistelevat 
keskenään, usein vahvasti epätasaisten valtasuhteiden vallitessa” (Pratt 1991: 
35). Pratt kutsuu tällaista tilaa kontaktivyöhykkeeksi (contact zone). Prattin 
myöhemmän määritelmän (Pratt 1992: 7) mukaan kontaktivyöhyke on ”yritys 
aikaansaada spatiaalinen ja ajallinen yhdessäolo sellaisten toimijoiden kesken, 
jotka aiemmin ovat olleet maantieteellisten ja historiallisten syiden takia eril-
lään, ja joiden kehityssuunnat nyt kohtaavat. Käyttämällä termiä ’kontakti’ 
[Pratt] korostaa dominoinnin ja valloittamisen hajauttavien näkökulmien huo-
miotta jättämiä tai vähätteleviä kolonialististen kohtaamisten interaktiivisia ja 
improvisationaalisia ulottuvuuksia. ’Kontaktin’ näkökulma korostaa subjektien 
muotoutumista suhteessa toisiinsa ja toistensa välisten suhteiden kautta. [Kon-
taktivyöhyke] ei käsittele kolonisoijien ja kolonisoitujen, tai matkustajien ja 
matkan varrella olijoiden välisiä suhteita erillisyyden ja erottelun kautta, vaan 
yhdessä olemisen, vuorovaikutuksen ja keskinäisen kytkeytyneisyyden kautta.”  

Kulttuuri on Prattille varsin laaja, heuristinen käsite, joka ei ole koherentisti 
rakenteistunut, ilmenee tekstien ja puheen kautta ja erityisesti tarvitsee välittä-
vän - performatiivisen - tason (Pratt 1991). Prattin ajattelussa onkin yhteistä 
historiaa Austinin, Derridan ja Butlerin (ks. luku 2) kanssa puheaktiteorian 
kautta (Pratt 1977). Vaikka prologini esimerkissä Guaman Poman kirje Filip 
III:lle sisälsi laajan kirjon eri tasoisia kulttuurisia viittauksia, eivät ne sinällään 
muodostaneet kuvaa kahdesta kulttuurista, vaan kuvasivat pikemminkin niitä 
kulttuurisia eroja ja yhteneväisyyksiä, joihin Poma oli nähnyt tarpeelliseksi 
puuttua. Poman eri tasoiset hiljaiset viestit osoittavat erinomaisesti kommuni-
kaation ja viestinnän kulttuuristen ulottuvuuksien haasteita: Paitsi että ilmei-
sesti Filip III ei koskaan nähnyt Poman kirjettä, on paikallaan kysyä olisiko hän 
tai hänen hallintonsa edes osannut tulkita kirjeen vivahteita samoin kuin pro-
login Pietschmann tai myöhemmin Pratt. Mikä on olennaista, liittyy juuri tuo-
hon Poman kirjeessään luomaan maailmaan, “tilaan” jossa hän esittää kritiik-
kinsä kolonialistista hallintoa kohtaan.  

Tuo tila, kontaktivyöhyke, on monin tavoin rajautunut, mutta samalla mah-
dollisuuksia tarjoava. Tekstit ja kuvat muodostavat sosiaalisen todellisuuden, 
joka on tarkoitettu niin inkoille kuin espanjalaisillekin ymmärrettäväksi. Po-
man viesti avautuu kuitenkin eri tavoin eri kulttuureille ja toimijoille. Espanja-
laisille se on epäsuora kritiikki siirtomaahallinnon toimintaa ja maailmankuvaa 
kohtaan, mutta inkoille se sisältää myös selvän viestin siitä, etteivät he ole alem-
piarvoisia kuin espanjalaiset valloittajat. Poman kirjoitus kuvaa myös niitä 
mahdollisuuksia, joita siirtomaahallinto tarjosi laajemmalle keskustelulle yh-
teiskunnallisista, poliittisista ja hallinnollisista perusteistaan – on sinänsä ku-
vaavaa, että kirje päätyi Espanjan kuninkaan tietoisuuteen vasta 300 vuotta kir-
joittamisensa jälkeen. Kirje onkin samalla epätasaisten valtasuhteiden sävyttä-
mää antagonistista keskustelua, voimallinen esimerkki siitä, miten kulttuurisia 
käytäntöjä voi soveltaa poliittisesti. Kirje ei kuitenkaan ole vain pelkkä kritiikki, 
vaan myös normatiivinen puheenvuoro hyvän hallintotavan puolesta.  
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Prattille (1991) kontaktivyöhykkeen käsitteen tavoitteena onkin luoda kont-
rasti yhteisöllisyydelle, joka määrittää implisiittisesti suurta osaa kielen, kom-
munikaation ja kulttuurin käsitteellistämisestä. Tällä hän viittaa yhteisöllisyy-
den hegemonisoivaan ja konsensuaaliseen käyttäytymiseen painostavaan luon-
teeseen. Tulkitsen, että kaupunkiseutujen strategisen spatiaalisen suunnittelun 
tilanteet eivät ole olennaisesti erilaisia. Yhteisiksi koettujen ongelmien olete-
taan ratkeavan konsensushakuisen politiikanteon kautta, ja eriävät näkemykset 
nähdään (ainakin prosessin edetessä) ongelmana sinänsä. Prattin kontakti-
vyöhykkeellä tämä tuodaan näkyväksi: valtasuhteet ovat neuvottelujen (epäsuo-
rana) kohteena. Niin ne ovat ideaalitapauksessa myös kaupunkiseudun yhteis-
työssä (vrt. Healey 2007). Prattin näkemyksen mukaan kontaktivyöhyke on ni-
menomaan epätasaisten valtasuhteiden näyttämö, mahdollisuus tuoda esiin 
myös näkemyksiä vähemmän valtaistuneilta toimijoilta. Tätä voidaan pitää 
myös demokraattisen deliberaation päämääränä. 

Lu (1994) sovelsi Prattin kontaktivyöhykkeen ideaa luokkahuoneessa tapah-
tuvan vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Hänen näkökulmas-
taan luokkahuonetta voidaan pitää kontaktivyöhykkeenä, mikäli erilaisille ta-
voille käsitellä kulttuurisia eroja ja näkökulmia luodaan edellytykset. Lu käsit-
telee opiskelijoiden välisen kommunikaation ongelmatilanteita, joissa eri kult-
tuureista tulevien opiskelijoiden tuottamien tekstien tulkinnat – mm. niiden 
”oikeellisuus” niin kieliopillisesti, tyylillisesti kuin sisällöllisestikin – vaikuttivat 
muotoutuvan niiden suhteesta vallitsevaan (modernin englannin kielen akatee-
misen kirjallisen tradition) tekstien tuottamisen diskurssiin. Näen tässä mielen-
kiintoisen analogian suunnittelutilanteen dialogin synnyttämisen ja ikään kuin 
oikean suunnittelukielen implisiittisen oppimispakon kanssa. Lu näkee, että 
kielen tuottamisessa on hegemonisia taipumuksia, jotka johtavat erimielisten ja 
valtavirtaa vastustavien diskurssien huomioimattomuuteen. Lu pitää tärkeänä 
muodostaa toimijakohtaisia, sekä sosiokulttuuriset valtasuhteet että henkilö-
kohtaiset historialliset, kulttuuriset ja sosiaaliset kontekstit huomioivia näkö-
kulmia näihin moninaisiin diskursseihin. Hän tarjoaa yhdeksi välineeksi moni-
naissanaston (ks. myös Bakhtin 1981: 296) käsitettä. Moninaissanasto (hetero-
glossia) viittaa puheen agonistiseen rakenteeseen, jossa lähes jokainen ilmaisu 
on kamppailua puhujan oman ja muiden merkitystenantojen välillä: yhtäältä 
erilaisten sanojen valintaa jonkin asian kuvaamiseksi, toisaalta erilaisten asioi-
den kuvaamista samojen sanojen avulla. Lu (1994) kertoo, kuinka opiskelijoi-
den näkemykset ”oikeellisuudesta” ja jopa siitä, kenellä on ”oikean” kirjoittajan 
asema ja auktoriteetti, kehittyivät avoimen kommunikaation kautta. Näin Lu 
näki, että bakhtinilainen moninaissanaston keskusteleva koordinointi kykenee 
osata29 luoda tilanteita, joissa vallitsevan (hegemonisen) kielen sijaan opitaan 
kriittisesti käyttämään ja julkituomaan omaa ilmaisua, vaikka se poikkeaisi ”oi-

                                                        
29  Tämä kieliopillinen monimutkaisuus on tarkoituksellinen, sillä se viittaa Lun esimerkkiin (Lu 

1991: 449-454), jossa opiskelijat keskustelivat näennäisesti virheellisen ilmaisun ”can able to 
argue” merkityksistä omien kulttuuriensa ja alkuperäistekstin tulkinnan mahdollisuuksien 
kautta. Keskustelussa paljastui, että kirjoittajan aie oli ilmaista monimutkainen kulttuurinen 
koodi ao. ilmaisulla: ”can” viittasi kulttuuriseen mahdollisuuteen ”luvan” merkityksessä, ja 
”able to” puolestaan kykyyn tuottaa relevantti väite. Näin kysymys oikeellisuudesta muuttui 
kysymykseksi tulkinnasta. 
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keasta” ilmaisutavasta. Yksi kontaktivyöhykkeen käytännöllinen sovellus koros-
taakin erilaisuuden ja mukaanottamisen kysymysten käsittelyä (Edelstein 
2005). Hall ja Rosner (2004) muistuttavat kuitenkin, että Prattin alkuperäi-
sestä kontaktivyöhykkeen käsityksestä puuttui näkemys siitä, millainen oli tai 
on Prattin olettaman tai tulkitseman hegemonisen kielen käyttäjän näkökulma 
– siinä missä Guaman Poma saa äänensä kuuluviin ja voi kritisoida espanja-
laista hallintotapaa, Filip III on äänettä tässä keskustelussa. Hall ja Rosner 
(2004: 103) korostavatkin, että kontaktivyöhykkeen käsitettä ei pitäisi soveltaa 
”mustan laatikon” lailla ilman, että puututaan sen piiloisiin piirteisiin: yhtäältä 
koloniaalisen vallankäytön purkamisen vaikeuteen, joka vie pohjaa koko käsit-
teeltä, toisaalta kontaktin dialogin tuottamiin väärinymmärryksiin, ymmärtä-
mättömyyteen, lukematta jääviin teksteihin ja merkitysten yhtenemättömyy-
teen, jotka tekevät kontaktivyöhykkeestä ei-ideaalin – asioita jotka Pratt itse toi 
esiin, mutta jotka ovat myöhemmässä keskustelussa jääneet positiivisen moni-
kulttuurisuuden promovoimisen alle. Pratt (1992: 39) nimittäin varoittaa: ”kon-
taktivyöhykkeellä ketään ei suljeta ulos, eikä kukaan ole turvassa”.   

Wulffille (2006) kontaktivyöhyke merkitsee toiseuden, ”konstitutiivisen ulko-
puolen” kohtaamista (jälki)kolonialistisessa30 merkityksessä: toiminta kontak-
tivyöhykkeellä on ennen kaikkea systemaattista pois oppimista niistä raken-
teista ja positioista, jotka ovat (jälki)kolonialistiselle tilanteelle ominaisia (myös 
Sopivako 1988). Nämä voi ymmärtää mouffelais-roskammilaisittain viholli-
suusasetelmien tai suunnittelukontekstissa suunnittelun kulttuurin ja järjestel-
män rakentaman näennäisen avoimuuden, läpinäkyvyyden ja mukaanottavuu-
den ominaisuutena, johon kaikki osapuolet näkevät asemoituvansa joko ”si-
sään” tai ”ulos” (Mouffe 2005a, Roskamm 2015). Wulff (2006) näkee tämän 
kohtaamisen erityisesti itsensä puolesta puhumisen tapojen kehittämisenä, sillä 
– kuten myös Chambers (1996) huomauttaa – muiden puolesta puhuminen on 
lopulta mahdottomuus, mikäli nuo muut edustavat ”konstitutiivista ulko-
puolta”. Näin kontaktivyöhyke näyttäytyy identiteetin rakentumisen kenttänä, 
jossa ei pyyhitä pois toiseuden merkityksiä – historian, vallan, etuoikeutuksen, 
tiedon erilaisuuksia – vaan tehdään toiseus ”todelliseksi ilman, että on tultava 
samaksi” (Wulff 2006: 27).  

Tässä Yamamoton (2017; ks. myös Steiner 2017) Zygmund Baumanilta (1997: 
17) lainaama ja alun perin Georg Simmeliltä (1921, 1950) tässä merkityksessä 
peräisin oleva vieraan käsite auttaa ymmärtämään toiseuden ambivalentin ra-
jan ylittämisiä: ”vieraat” ovat yhteisen symbolisen tilan epäselvillä – tai pe-
numbraalisilla (ks. Paasi ja Zimmerbauer 2016) – rajoilla. Simmel (1950) näkee 
vieraan jonakuna, joka määrittyy sen mukaan, ettei ole ennen kuulunut yhtei-
söön, ja samalla tuo yhteisöön jotain sellaista jota se ei itse pysty tuottamaan. 
Simmelille vieras on välittäjä, joka kuitenkin joukkoon kuulumattomuutensa 
vuoksi ei kykene saavuttamaan (täydellistä) luottamusta ja hyväksyntää. Cof-
feylle (2013) vieraus on puolestaan eksistentiaalinen ominaisuus, joka pikem-

                                                        
30  Käsitteenä (jälki)kolonialistinen – (jälki) sulkeistettuna – merkitsee kolonialististen raken-

teiden näennäistä muutosta, jonka tuloksena on kolonialismin toisintaminen (vrt. Barry ja 
Porter 2012). Tämä tarkoittaa toiseuden kolonisaatiota, joka tuo mukanaan toise(ude)n puo-
lesta puhumisen oikeutuksen.  
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minkin pakottaa kohtaamaan oman vierautemme. Näin kaikki ovat lopulta vie-
raita – myös itsellemme. Tästä näkökulmasta vieraus sopii erinomaisesti kon-
taktivyöhykkeen vuorovaikutusta ja oppimista kuvaamaan: opimme yhtä lailla 
itsestämme kuin muista ja käsiteltävästä asiasta (Wulff 2006). 

Samalla kun vuorovaikutus heidän kanssaan tekee heistä vähemmän vieraita 
juuri tuon vuorovaikutuksen kautta, ei välttämättä heidän identiteettinsä ym-
märtämisen kautta, kyseenalaistuu jako ystäviin ja vihollisiin, itse asiassa koko 
vastakkainasettelun periaate. Toisaalta vierauden purkamisen mahdottomuus 
myös kyseenalaistaa vieraan käsitteen (ks. Marotta 2002, 2012). Näin vieraus 
asettuu Itsen ja Toisen välisen suhteen dialektiseksi käsittelyksi: vieras vahvis-
taa sekä erillisyyttä että yhteenkuuluvuutta.  

”Vieras” on kuitenkin Suomen kielessä myös toivottu vierailija. Tässä merki-
tyksessä vieras on edelleen toiseuden edustaja, mutta ehdottomasti agonisti-
sessa mielessä: hänet on kutsuttu tai ainakin hän on tervetullut (pois lukien 
”kutsumattomien vieraiden” antagonistiset tulkinnat, jotka nekin korostavat 
käsitteen vivahteikkuutta). Layne (2016) katsoo tällaista kontaktivyöhykkeen 
vierautta Derridan (2000) ”vihanvaraisuuden” (hostipitality) käsitteen kautta. 
Vieraan ”isännän” (host) valta on ”ystävyyden politiikkaa” (Derrida 2005) hyvin 
samalla tavoin kuin antagonistinen vastakkainasettelu on ”vihollisuuden poli-
tiikkaa”, olosuhteiden ja valtasuhteiden ehdollistamaa. Vieras tässä merkityk-
sessä on isännän kontrollissa, mutta vierailukulttuurissa asetelma on monen-
suuntainen: kaikki ovat vuorollaan vieraita ja isäntiä. Samalla vierailu on eron- 
ja yhteydentekoa: vertailuilla avataan erilaisuuden ja samanlaisuuden rekiste-
reitä, vierailun käytännöissä tehdään valtasuhteita ja niiden perusteita näky-
viksi, ja vierailu tuo uutta ymmärrystä sekä isännälle että vieraalle. Tässä mie-
lessä vieraan käsitteen kautta voidaan ymmärtää kontaktivyöhykkeen toimintaa 
(ks. Dervin ja Layne 2013). 

Kontaktivyöhyke Healeyn 2007 mukaisena suunnittelun episodisena käytän-
tönä muodostaa tilan, jossa voimme oppia siitä moninaisuudesta, joka muotou-
tuu kulloisenkin suunnittelutilanteen ympärille (kuva mm). Tämä tila kohtaa-
misineen on avain sille, että voidaan nähdä niitä rakenteellisia/artefaktuaalisia 
elementtejä, joista voi muodostua koordinaatiota välittäviä rajaesineitä (tar-
kemmin luvussa 7.4). Samalla eri kielipelit yhteisessä, ambivalentissa symboli-
sessa tilassa kuulevat toisiaan. Vaikkei tämä suoraan voikaan luoda yhteistä 
kieltä, Wulff (2006: 29) muistuttaa, että jo samassa tilassa toimiminen, toisen 
oudonkin kielen kuuntelu ja sen oikeutuksen hyväksyminen (kuva 3) tekee tästä 
vieraudesta itse asiassa osan omaa identiteettiä, ja näin se – ainakin osittain – 
rakentaa ja mahdollistaa myös agonismin ehtoja, kunnioittavan ”vastustajuu-
den” muotoutumista ja eri vastustajuuksien kohtaamista yhteisessä symboli-
sessa tilassa (ks. Mouffe 2005a).  
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Kuva 3. Tulkintani kontaktivyöhykkeestä. Kontaktivyöhyk-
keen toimijat ovat lähtökohtaisesti läsnä (ks. oikea ylä-
kulma) ja sitoutuvat yhteisesti yhtäältä ilmaisemaan omat 
näkökulmansa, sekä kuuntelemaan aidosti muiden kantoja 
(ks. vasen alakulma: omat ilmaisut=ulkokehä, kuuntelemi-
nen=sisäkehä). Tavoite on oppia yhdessä moninaisuuden il-
mauksista, ja tätä kautta purkaa hegemonisia valta-asetel-
mia.  

 

 

Kontaktivyöhyke suunnitteluntutkimuksessa 

Janice Barry ja Libby Porter ovat tuoneet kontaktivyöhykkeen konseptin suun-
nitteluntutkimukseen alkuperäiskansojen tunnustamisen (recognition) ilmene-
mistä käsitelleessä tutkimuksessaan (Barry ja Porter 2012; Porter ja Barry 
2015). Heidän mukaansa suunnittelun suhde toiseuteen on ristiriitainen: yh-
täältä suunnittelu on nähty positiivisena toiseuden ymmärtämisen, käsittelyn ja 
inklusiivisten käytäntöjen kenttänä, mutta toisaalta suuri osa suunnittelua on 
tulkittavissa siihen sisäänrakennettujen ulossulkevien ja alistavien diskurssien, 
viitekehysten ja valtasuhteiden näyttämönä (Barry ja Porter 2012: 173).  

Barry ja Porter kiinnittävät monikulttuurisuutta käsittelevän suunnittelun 
ajatukseen jatkuvasta neuvottelevuudesta, jossa neuvottelun kohteena ovat re-
lationaaliset, moninaiset ja silti yhteiset yhdessä olemisen ajanjaksot (Barry ja 
Porter 2012: 174). He näkevät, ettei erilaisuuden tunnustamisesta seuraa sii-
henastisen näennäisen poliittisen yhtenäisyyden murenemista, jos erilaisuuden 
huomioivan uuden “suhteiston” luomiseen kehitetään sopivia toimintatapoja. 
Kollaboratiivisen suunnitteluteorian hengessä he näkevät kyseen olevan siitä, 
miten erilaisuuksien yhteinen olemassaolo samassa toimintatilassa ja yhteisen 
sanaston luominen koordinoitua toimintaa varten onnistuvat (Barry ja Porter 
2012: 175). Porter ja Barry (2015) korostavat suunnittelutekstien uudelleen 
kontekstualisoivan muiden sosiaalisen toiminnan kenttien diskursseja ja yhdis-
televän niitä yli (alkuperäisten) rakenteellisten ja skalaaristen rajojen. Suunnit-
telutekstit välittävät kontaktivyöhykkeen “ehtoja” ja “muotoa”, samalla kun ne 
eksplisiittisesti kertovat säätelevän vallan olemuksesta (Porter ja Barry 2015).  

Myös Harris (1995) peräänkuuluttaa kulttuurisista ja poliittisista eroista neu-
vottelemista. Harrisille (1989) monikulttuurinen yhteiskunta on jännitteinen 
moninaisuus (tense plurality), jossa kuulutaan samalla moniin yhteisöihin, 
mutta ei koskaan olla täysin yhdenkään jäseniä (Harris 1989, 11-12). Harris ko-
rostaa keskittymistä siihen, miten kilpailevat diskurssit muuntavat sosiaalisia 
käytäntöjä – ei yhteisöllisen konsensuksen saavuttamiseen. Harrisin lopputu-
lema onkin hyvin sovellettavissa suunnittelutilanteisiin: tarvitaan sellaisten ti-
lanteiden synnyttämistä, joissa omien näkemysten ja omien lähtökohtien ko-
rostamisen tilalle tulee uusi julkinen (public sphere) ajattelu, joka keskittyy sel-
laiseen julkiseen toimintaan ja tilaan, joiden luomisessa osallistujat haluaisivat 
olla osallisina.  
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West (1996) näkee, että erilaisuuden haasteeseen tulisi vastata pikemmin op-
pimalla luomaan tuloksellista dialogia erilaisuuden jännitteistä kuin korosta-
malla harmonista pluralismia, joka luo kuvan yhdestä yhteisöstä, jossa välite-
tään ja jaetaan asioita ongelmitta. Askins ja Pain (2011) muistuttavatkin, että 
viime vuosikymmenten maantieteelliset monikulttuurisuuskeskustelut ovat 
keskittyneet poliittisen, talouden ja sosiaalisen kysymyksiin, ja näin jättäneet 
eri ryhmien kohtaamisen ja integraation spatiaalisuuden huomiotta. He näke-
vät kontaktivyöhykkeen konseptina, jonka kautta tulee välttämättömäksi käsi-
tellä kysymyksiä kaikkien mukana olijoiden äänestä, toimijuudesta, vallasta ja 
haluista. Heidän monikulttuuriseen osallistumiseen naapurustokehittämisessä 
liittyneessä tutkimuksessaan ilmeni, että kulttuurien välinen hyväksyntä saattoi 
nousta yllättävistäkin toimijuuden osoittamisen mahdollisuuksista, kuten jal-
kapallosta keskustelemisesta, jossa oli mahdollista löytää yhteinen, kaikille le-
gitiimi kielellinen ja sisällöllinen lähestymistapa. Coffey (2013) haastaakin 
”kulttuurin” institutionaalisen pysyvyyden ja näkee, että kulttuuri on pikem-
minkin sitä, mitä ihmiset tekevät kuin jotain pysyvää (vrt. Street 1993). 

Porter ja Barry (2015) kuitenkin korostavat, että kontaktivyöhykkeen konsep-
tualisoinnissa tulisi olla tarkkana, jottei oleteta kulttuurienvälisen kohtaamisen 
johtavan ongelmattomasti sosiaaliseen muutokseen. Päinvastoin, valtasuhtei-
den epätasaisuus tekee tästä vaikeaa, joissain tilanteissa jopa epätodennäköistä. 
Pratt (1991: 38) muistuttaakin, että valta on olennaisesti läsnä siinä, miten legi-
tiimi kielellinen interaktio määrittyy. Porter ja Barry näkevätkin kontakti-
vyöhykkeen emergenttinä sosiaalisena toimintana, joka on vahvasti rakentunut 
kielen kautta ja joka sijoittuu muiden, vakiintuneiden diskurssien sisälle.  

Porter ja Barry (2015) summaavat suunnittelutekstien kontaktivyöhyke-luon-
teen seuraavasti: siinä missä länsimaisten lakiperusteiden (esim. suunnittelu-
lainsäädäntö) tavoittelema järjestys, varmuus ja pysyvyys ovat aina olleet enem-
män kuviteltuja kuin tosia – ja tästä seuraava tosiasiallinen epäselvyys on aut-
tanut moniakin toimijoita tekemään itselleen suotuisia tulkintoja – suunnitte-
lutekstien “rajatyöskentelevä” luonne on johtanut siihen, että kehkeytyvät kon-
taktivyöhykkeen diskurssit ja käytännöt on kontekstualisoitu uudelleen sopi-
maan olemassa oleviin suunnittelujärjestelmän diskursseihin ja näiden dis-
kurssien olemassa oleviin suunnittelun kategorioihin (Porter ja Barry 2015: 37).  

Näin kontaktivyöhykkeen antagonistiset kulttuuriset kohtaamiset ja vastak-
kainasettelut alistuvat vallassa olevan instituution asettamiin rajoihin, kuiten-
kin sisällyttäen nämä uudelleen kontekstualisoinnin läpikäyneet “asiat” (issues) 
suunnitteluteksteihin. Porter (2017) näkee kontaktivyöhykkeen kuitenkin mah-
dollisuutena ja toiveikkuutta sisältävänä. Vaikka kontaktivyöhyke ei ole sym-
metrinen ja se johtaa epästabiileihin, vaikeasti ennakoitaviin ja kiistanalaisiin 
tuloksiin, tulevaisuus on kontaktivyöhykkeellä avoinna. Porterille tämä myös 
merkitsee sitä, etteivät kontaktivyöhykkeen merkityksenannot ole koskaan 
”täysin ylideterminoituja” (Porter 2017: 176), mikä mahdollistaa osittaisten tai 
väliaikaisten ratkaisujen syntymisen, muttei myöskään takaa. 

Oma käsitykseni kontaktivyöhykkeen hahmosta (vrt. taulukko 10) korostaa 
yhtäältä sen politisoivaa ja (politisoinnin ja deliberoinnin dialogin kautta mää-
rittyvää) raamittavaa luonnetta. Intuitiivisesti ajatus kontaktivyöhykkeestä po-
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liittisen vastakkainasettelun ja ongelmien luonteen debatoinnin kenttänä vai-
kuttaa käyttökelpoiselta lähtökohdalta kaupunkiseutujen strategisen suunnit-
teluyhteistyön käsitteellistämiseen. Kontaktivyöhykkeen analyyttinen konsep-
tualisointi paitsi perustelee tämän poliittisuuden esiintuomisen funktion, myös 
korostaa suunnittelun tekstien (puhuttu, kirjoitettu, artefaktuaalinen, visuaali-
nen, auditiivinen, jne.) viisasta, kontekstoivaa ja ymmärtävää poliittista käsit-
telyä kommunikatiivisen ja agonistisen vuorovaikutuksen kautta. 

 
 

Taulukko 10. Kontaktivyöhykkeen tarkastelutapoja. 
 

 
 

Näin kontaktivyöhyke olisi itse asiassa sisäänrakennettu, jopa välttämätön osa 
strategista suunnitteluyhteistyötä – ja näin strategista suunnittelua itseään. 
Toisaalta tarkasteluni viittaa vahvasti kontaktivyöhykkeen yhteiskunnallista 
kolonialistista vallankäyttöä purkavaan identiteettien uudelleenmäärittelyn ja 
toiseuden monisuuntaisen käsittelyn tarpeeseen. Samalla agonismi tulee onto-
logisestikin perustelluksi: yhteisöllisyys ja konsensus näyttäytyvät erilaisten 
identiteettien tukahduttamisena – ehkä myös suunnittelutilanteissa. Näin kon-
taktivyöhykkeellä on myös emansipaatioinen tehtävänsä, joka kuitenkin prag-
maattisesti tarkastellen on luonteeltaan kaupunkiseutujen strategista suunnit-
telua mahdollistavaa ja edistävää.  
 

Kontaktivyöhykkeen idea asettuu siis strategisen suunnittelun poliittisuuden 
perustavan laatuiseksi osaksi. Ajatus kontaktivyöhykkeestä on kuitenkin abst-
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rakti: se ei kerro, miten kontaktivyöhyke syntyy tai miten vuorovaikutus ja yh-
teistyö kontaktivyöhykkeellä rakenteistuvat. Tässä alaluvussa hahmottelen 
strategisen suunnitteluyhteistyön koordinaation edellytyksiä pääluvussa 6 esit-
tämäni agonistisen suunnitteluteorian mukaisesti tulkittuna. Agonistinen ote 
korostaa konsensuksen puuttumista tai väliaikaisuutta, ja näkee muutosvoimai-
suuden syntyvän juuri agonistisen tilanteen jännitteiden käsittelystä. Samalla 
sekä kommunikatiiviset että agonistiset suunnitteluteoreettiset suuntaukset ko-
rostavat, että muutokseen ja parannuksiin pyrkivällä pragmaattisella suunnit-
telulla on myös käytännöllinen tehtävä: saada asiat hoidettua. Näin myös 
agonistisen teorian mukaan päätöksenteon hetki on ennemmin tai myöhemmin 
käsillä, ja käytännön toiminta vaatii lopulta jonkinlaisen rajatun näkemyksen 
toiminnan ohjeistukseksi. Jos kohta konsensus on epärealistista tai – pitkällä 
aikavälillä – mahdotonta, on suunnittelun episodeissa kuitenkin päästävä sel-
laiseen yhteisymmärrykseen, että asia voidaan ”tällä erää” ratkaista. Tämä vaa-
tii jotakin enemmän kuin kontaktivyöhykkeen vapaana kuohuvaa poliittisten 
ajatusten vaihtoa ja avointa politisointia.  

Strategisessa suunnittelussa kyetään monesti ylittämään varsin ylitsepääse-
mättömiltä vaikuttavia vastakkainasetteluja. Hofstad (2015) kuvaa tällaisia ti-
lanteita norjalaisessa kaupunkiluonnon suunnittelussa, jossa vastakkain aset-
tuivat näkemykset kehittämisestä ja suojelusta. Vastaavasti Fuller (2006) käsit-
telee vesivarojen käyttöä koskettavaa näennäisen ratkaisematonta kiistaa Kali-
forniassa. Molemmissa ratkaisun avainten nähtiin löytyvän yhteisten näkemys-
ten kehittämisestä – osin suunnittelijan avustuksella, osin vuorovaikutuksen, 
osin samansuuntaisten päämäärien kautta. 2000-luvun loppupuolella tut-
kimme muun muassa Vaasan kaupunkiseutua (Mäntysalo ym. 2010; Hytönen 
ym. 2012, 2016). Seudullinen strateginen suunnittelu oli pysähdyksissä. Ajatus 
kieli-ja kulttuurierot ylittävästä strategisesta kaupunkiseudun spatiaalisesta 
suunnittelusta vaikutti vuoden 2009 haastattelujen perusteella mahdottomalta 
(Mäntysalo ym. 2010). Kuitenkin kaupunkiseudun spatiaalista suunnittelua vi-
sioiva yhteinen rakennemalli valmistui vuonna 2014. Yksi lähtökohta tämän 
episodin ymmärtämiselle on performatiivinen: ajatus rakennemallista puettiin 
sanoiksi ja myöhemmin nämä sanat saivat aikaan tekoja. Toinen, täydentävä 
ymmärrys episodin toteutumiselle korostaa toiminnan koordinointia tilan-
teessa, jota seudun toimijat kuvasivat ”kylmäksi sodaksi” (Hytönen ym. 2012: 
103; ks. myös Hytönen ym. 2016) ja josta käytettiin ilmaisua ”yhteistyön tila on 
yhä poikkeuksellisen heikko” (Kuntaliitto 2015: 21). Rakennemallityössä kyet-
tiin koordinoimaan toimintaa sillä hetkellä edessä olleen kysymyksen ratkaise-
miseksi ilman, että taustalla vaikuttavia ristiriitoja olisi tuotu neuvottelupöy-
tään. Työssä pyrittiin selviämään sellaisella suhteellisen rajatulla määrällä on-
gelmien ja asioiden “ohuita” kuvauksia, jolla koordinaatio mahdollistui. Täl-
laista koordinaatiota kutsun vaihdon vyöhykkeeksi.  

Ajatus vaihdon vyöhykkeestä on syntynyt Peter Galisonin tutkimuksissa mik-
rofysiikan käytäntöjen historiasta. Hänen tutkimuksissaan fysiikka ei niinkään 
näyttäydy suurten teorioiden tulkintoina, vaan fysiikan teon materiaalisina käy-
täntöinä (Galison 1997a: xvii) – koeputkina, kojeina, koeasetelmien valmiste-
luna, laitteistojen kanssa puurtamisena, mittaamisen käytäntöinä. Hän näkee 
näiden käytännön toimien, niiden tuottamien kokeiden tulosten ja teorioiden 
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olevan kiinteässä suhteessa toisiinsa, suhteessa jossa nämä erilaiset lähestymis-
tavat eivät kuitenkaan välttämättä edes ymmärrä toistensa kieltä ja tekstejä. 
Kuitenkin fysiikassa on otettu huimia edistysaskeleita viimeisten sadan vuoden 
aikana. Galisonille tämä merkitsee sitä, että nämä maailmat on kyetty koordi-
noimaan ja yhteisiä ymmärryksiä on kyetty luomaan, vaikka lähtökohtaisesti 
erot ovat saattaneet vaikuttaa ylitsepääsemättömiltä.  

Galison väittää, että tällainen koordinaatio tapahtuu eräänlaisen vaihdon 
kautta. Galison (1997a: 783) kuvaa vaihdon vyöhykettä (trading zone) tilan-
teena, jossa ”vaihtoon osallistuvat ryhmät sopivat vaihdon säännöistä, vaikka 
heillä olisikin täysin erilaiset käsitykset vaihdon tarkoituksesta ja vaikka vaih-
dettavilla asioilla olisi heille täysin erilainen merkitys”. Vaihdon vyöhykkeen 
ajatus onkin ratkaisujen löytäminen ylitsepääsemättömiltä vaikuttaviin kom-
munikaation ongelmiin.  

Galisonin (1997a, 2010) vaihdon vyöhyke –käsitteen tieteenfilosofinen lähtö-
kohta on tieteellisten käytäntöjen paikallisuuden ja universalistisen tieteen aja-
tuksen yhteensopimattomuudessa. Galisonin näkemyksellä on pitkät juuret. 
Hänen vaikutteensa johtavat Rudolf Carnapin loogiseen positivismiin ja sen 
kielelliseen näkemykseen, toisaalta Wittgensteinin kielipelien käsitteeseen. 
Kasher (1975) muistuttaa, että huolimatta positivistisesta asemoitumises-
taan, Carnap oli koko uransa ajan kiinnostunut kielestä ilmiönä. Carnapin kont-
ribuutio kielen ymmärryksessä asettuu formaalin semantiikan ja kielen syntak-
sin alueelle, ja Galison (1997b, 2010) kiinnittääkin oman työnsä ainakin osin 
Carnapin näkemyksiin.  

Galisonille keskeistä on nähdä, että globaali, yleinen idea tieteen kielestä 
(olipa se carnapilainen, käännösten moninaisuutta ja ”toleranssia” korostava tai 
kuhnilainen, käännösten mahdottomuutta osoittava) on ristiriidassa paikallis-
ten käytäntöjen kanssa. Tämä ilmenee Galisonin mukaan kahdenlaisina ongel-
mina: yhtäältä mikä hyvänsä kuhnilaisittain paradigmaattisena nähty tiede on 
vaatimustensa kautta määritelmällisesti yhteensopimaton rinnakkaisten tie-
teellisten käytäntöjen kanssa, mikä ylläpitää tieteiden erillisyyttä (diakroninen 
yhteensopimattomuus). Toisaalta samat vaatimukset estävät rinnakkaisten 
käytäntöjen yhteensopivuuden käsittelyn (synkroninen yhteensopimatto-
muus). Galison (2010) muistuttaakin, että harvalla jos millään tieteenalalla on 
pysyvää, yhtenäistä (transsendentaalista) pohjaa. Sen sijaan tieteenalat koostu-
vat näennäisen stabiileista alakulttuureista, joissa ”suurin piirtein” jaetaan kä-
sitykset toimintatavoista ja niihin liittyvistä arvoista, symboleista ja merkityk-
sistä. Galisonille (2010: 32) yritykset asettaa jokin yksittäinen alakulttuuri toi-
minnan perustaksi ovatkin tuomittuja epäonnistumaan. Galison esittääkin, että 
eri alakulttuurit valaisevat tieteen areenaa kukin omasta kulmastaan kohdeva-
lon tavoin (ks. myös Paasi ja Zimmerbauer 2016), ja valokeilojen risteyksissä 
yhteiset ideat – vaikka ne käsitteellistyisivätkin eri tavoin eri alakulttuureissa – 
alkavat hohtaa ja tulevat tarkasteltaviksi ”uudessa valossa”. Valoisan ja varjoi-
san suhteet, valotuksen laatu ja kohteen nähtävä muoto määrittyvät sen perus-
teella, millaisista kulmista kukin alakulttuuri asiaa valaisee. Vaihdon vyöhyk-
keen käsitteellä Galison pyrkikin alun perin ylittämään juuri tieteenalojen ja 
erityisesti niiden erilaisten alakulttuurien välisiä kommunikatiivisia ja kommu-
nikaatiovälitteisiä sisällöllisiä rajoja.  
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Avainasemassa on tulkinta kielestä paikallisina kielellisinä käytäntöinä (Gali-
son 2010: 27). Galisonille tieteen kieli näyttäytyykin wittgensteinilaisittain, ra-
kentuneena kielipeleistä. Kielipeleissä eri tieteenalojen, alakulttuurien tai käy-
täntöyhteisöjen ”kielet” – metaforisesti ”kieleksi” nimetyistä esittämisen järjes-
telmistä matematiikassa, fysiikassa, kemiassa tai vaikkapa tietojenkäsittelyssä 
aina antropologian tai suunnittelun tutkimuksen luonnollista kieltä hyödyntä-
vään ilmaisuun –muodostavat omia perheyhtäläisyyteen (Wittgenstein 1953) 
perustuvia kielipelejään omine sääntöineen, rakenteineen ja sanoineen. Sa-
malla ne ovat osin limittäisiä muiden kielipelien kanssa. Wittgensteinin mu-
kaan (vrt. Wittgenstein 1953: 67) kielioppi – tai spesifimmin tieteellinen ”syn-
taksi”, diskurssi, esittämisen tapa – vertautuu pelin sääntöihin, ja merkityksen 
esittäminen puolestaan pelin pelaamisen käytäntöihin.  

Vasta ”välikielen” (interlanguage) käsite ja ajatus tuo yhteen tieteen alakult-
tuurit. Kun tieteen käytännöt ovat jatkuvasti muuttuvaisia, tarvitaan tähän 
muuttuvaisuuteen ja paikallisuuteen liittyvä, mutta myös yleistä tieteen kieltä 
leikkaava kieli. Välikieli on Selinkerin (1972) esittelemä konsepti, joka tarkoit-
taa alkuperäisessä muodossaan toisen kielen epätäydellistä hallintaa ja siitä 
seuraavaa kielen (henkilökohtaista, paikallista) muotoa. Galisonille välikieli, 
tieteen kielten välisyytenä, olettaa yhteisen luonnollisen kielen olemassaolon 
alakulttuureissa. Tällöin ajatus välikielestä saa (kielitieteellistä tulkintaansa) 
helpommin kaksisuuntaisen luonteen: syntyvä välikieli on paitsi oma, paikalli-
nen ja ajallinen kielipelinsä, myös kykeneväinen muuttamaan lähtökieliään 
(yleinen tieteen kieli ja osalliset disiplinääriset kielet). Näin galisonilainen väli-
kieli tulee olennaisesti osaksi keskeisesti monensuuntaista oppimista, toisin 
kuin puhtaan kielitieteelliset välikielen ”kohdekielen” oppimista korostavat nä-
kemykset. Tosin kielitieteessäkin on nähty välikielten muokkaavan sekä lähtö-
kieltä että kohdekieltä. 

Galison näkee, että alakulttuurien (kielipelien) välisten kielten, välikielten, 
ajallis-paikallinen muotoutuminen on avainasemassa näiden alakulttuurien vä-
lisessä ja niiden yhteisessä toiminnassa (ks. Mills ja Huber 2005). Galisonin 
(2010) näkemyksessä nämä kehittyvät välikielet muistuttavat olemukseltaan 
”luonnollisten” kielten välisiä jargoneja, pidginejä, kreoleja, ja myös ”kokonai-
sia” uuskieliä. Näissä Galison näki ratkaisun yhteensopimattomuuden ongel-
miin. Ymmärrys paikallisten, temaattisesti rajattujen ja ajassa kehittyvien kie-
lipelien kyvystä ratkaista spesifejä vaihdon ongelmia voitaisiin kääntää tie-
teidenvälisen kehityksen ratkaisujen selitykseksi (vrt. Galison 2008). Itse tois-
tan tässä tutkimuksessa tätä kääntämistä, kun käännän vaihdon vyöhykkeen 
strategisen suunnittelun osittaiseksi selitykseksi ja normatiivisen mallin osaksi 
(vrt. Balducci ja Mäntysalo 2013, Balducci 2015).  

Galison onkin pyrkinyt osoittamaan (1997a, 2010, 2013) miten erilaisissa pai-
kallisissa tieteellisten alakulttuurien kohtaamisissa muodostuu (tai muodoste-
taan) uusia välikieliä. Tässä hänen projektinsa muistuttaa Carnapin toleranssin 
käsitettä, erilaisuuden näkemistä kielen rakenteistamisen mahdollisuuksina 
(Creath 2009: 208). Mikäli jokin kielellinen ratkaisu päätyy käyttöön, kielessä 
tulee olemaan ominaisuuksia, jotka heijastavat tätä ratkaisua. Niinpä esimer-
kiksi suunnittelun kielellinen ratkaisu, jossa ”kaupunkiseudun” käsite on puh-
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taasti absoluuttinen, väestötiheyteen perustuva, johtaa muiden kaupunkiseu-
tuun liittyvien suunnittelutermien – ja ylipäänsä suunnittelun ajattelun – kier-
tymiseen absoluuttisen tilan ympärille. Vastaavasti yhteisymmärryksen ja koor-
dinaation kielelliset ratkaisut voivat heijastua koko välikielen rakenteeseen, kie-
lipelin sisältöihin. Wittgensteinin myöhäistuotannolla on Galisonille selkeästi 
enemmänkin vain alaviitteen omainen vaikutus, mutta ilmiselvästi Wittgenstei-
nin vaikutus Galisonille tärkeisiin, rinnakkaisiin tieteen tutkimuksen klassik-
koihin (esim. Kuhn, Feyerabend, Collins) on niin laaja (ks. Biagioli 2001: 274), 
että hän tarttuu kuitenkin kielipelin käsitteeseen, vaikkei näekään sitä erityisen 
viimeisteltynä (Galison 1997a: 767). Hän tuokin vahvasti esille, että wittgenstei-
nilaisen perheyhtäläisyyden kautta tulkittuna tietyn ilmaisun ymmärtäminen 
vaatisi sen ”aseman” ymmärtämistä osana tuota perheyhtäläisyyden käsittelyä, 
mikä tekisi erityisesti spesifeissä paikallisissa ja ajallisissa tilanteissa syntyvien 
kielten suhteellisen itsenäisyyden – jonka Galison kuitenkin tunnisti omissa 
tutkimuksissaan – mahdottomaksi. Niinpä hän ehdottikin ”sukupuun” (Galiso-
nin wittgensteinilaisen perheyhtäläisyyden tulkinta31) sijaan ”verkoston” ja 
”solmun” käsitteitä, jotka samalla mahdollistaisivat paikallisen suhteellisen it-
senäisyyden (solmujen läheinen sijainti verkostossa) että linkittymisen laajem-
paan verkostoon (linkit ulos paikallisesta verkoston osasta). Samalla Galison 
kuitenkin toteaa, ettei verkostoa tule nähdä ”jäykkänä metaforana” (Galison 
1997a: 768), vaan ikään kuin hämähäkin verkkona, jossa yhden ”solmun” liikut-
taminen vaikuttaa läheisiin solmuihin, mutta ei välttämättä muuta koko verkos-
ton muotoa. Tällainen suhteellinen itsenäisyys mahdollistaa paikallisten merki-
tyssuhteiden muodostamisen pitkälti ilman viittausta kieliperheen kokonaisuu-
teen.  

Edellä kuvattu näkemys on lähtökohtana Galisonin vaihdon vyöhykkeen kie-
lellisen ”vaihdannan” kehittymiselle. Galison puhuu alakulttuureista korostaak-
seen kielipelin kulttuuris-materiaalista luonnetta: hänelle erilaisissa tilanteissa 
aktualisoituvat kielipelit sisältävät myös artefakteja, symboleja ja vaikkapa ma-
temaattisia kaavoja. Alakulttuurien itsensä kielipelien puhe ”sisään”, omaan 
kielipeliin pysyy suhteellisen itsenäisenä. Galison eksplisiittisesti näkee, että di-
sipliinien sisäinen kommunikaatio noudattaa kielipelin sisäisiä sääntöjä. Osal-
listujilla on näin yhteiset säännöt kommunikaatiolle, mukaan lukien suhteelli-
sen yhteneväiset ja tilanteisesti pysyvät käsitykset merkityksistä ja historiasta. 
Samalla puheessa ”ulos”, kohti toisia kielipelejä, näitä sääntöjä laaditaan sitä 
mukaa kun vaihtoa tehdään: kun yhdessä yritetään ymmärtää yhteisiä intres-
sejä, muotoillaan uusia välikielen muotoja, jotka saattavat alkaa toimia vaihdon 
vyöhykkeinä.  

                                                        
31  Galisonin tulkinta Wittgensteinin perheyhtäläisyydestä on eittämättä erilainen kuin miten 

Wittgenstein käsitteen itse selitti. Wittgensteinille (1953: p65-66) perheyhtäläisyydessä ni-
menomaan ei ole kyse yhdestä merkityksen synnyn tunnistettavissa olevasta riippuvuudesta 
tai yhteisestä sukupuusta, vaan ”monimutkaisesta päällekkäisten ja risteävien samankaltai-
suuksien verkostosta” jolla ei ole sen paremmin rajoja kuin eksaktiuttakaan. Näin Galisonin 
tekemä ehdotus ”verkostomaisesta” tulkinnasta on itse asiassa pragmaattisesti hyödytön, sillä 
hän päätyy lähelle Wittgensteinin alkuperäistä näkemystä. Vaikka esim. McGinn (2011) osoit-
taa vakuuttavasti, että Wittgensteinin perheyhtäläisyyden käsitteessä on vakavaa ambivalens-
sia, kyse on enemmän käsitteen todistelun puutteista kuin sen periaatteesta, joka tässä on 
olennaisin.   
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Galison (2010: 30) näkee vaihdon vyöhykkeen ”paikallisen koordinaation va-
sarointina” (hammering out local coordination), jonka mahdollistamisessa pai-
kallisten kulttuurien, käytäntöjen ja fyysisten paikkojen jakamisen tunnistami-
nen ja hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Näin vaihdon vyöhyke on luon-
teeltaan sekä paikallinen että materiaalinen, vaikka kommunikaation ulottu-
vuuksissa korostuvatkin sosiaalisten, professionaalisten ja kulttuuristen insti-
tuutioiden merkitys ja toimijoiden kiinnittyminen niihin. Galisonille vaihdon 
vyöhyke on juuri tällainen eri näkemysten ”risteämä,” jossa diskursiiviset ja ma-
teriaaliset käytännöt näyttäytyvät jaettuina, mutta vain osittain jaettuina. Vaih-
don vyöhykkeet ovat Galisonille diskursiivisten ja materiaalisten käytäntöjen 
risteyksiä (Galison 2010) joissa ao. käytännöt jaetaan, mutta vain osin. Galiso-
nille avainkonsepti on juuri osittaisuus vaihdon koordinaatiossa – se, miten 
vaihtoa, ”ulospuhetta”, voidaan harjoittaa menestyksekkäästi, vaikkei jaettaisi-
kaan kaikkea vaihtoon liittyvää. Vaihdon tarkoituksesta, merkityksestä tai vaih-
dettavien arvostakaan ei tarvitse vallita yhteisymmärrystä. Ainoastaan vaihdet-
tavuudesta tulee olla yhteinen käsitys. Tämä tarkoittaakin käytäntöyhteisöjen 
aiemmin asettamien, ristiriitaisten tai yhteensopimattomien arvojen ja merki-
tysten asettamista sivuun ja niiden väliaikaisesta korvaamisesta pelkästään 
vaihdettavuutta käsittelevällä arvottamisella ja merkityksenannolla. Tuon vaih-
dettavuuden referentti voi olla vaikka strateginen suunnitelma: yhdelle toimi-
jalle se voi merkitä asuntorakentamista, toiselle palvelujen järjestämistä, kol-
mannelle kiinteistöjen arvonnousua ja neljännelle hyvän asuinympäristön ke-
hittämistä. Vaikka suunnitelma merkitsisikin kaikille eri asiaa ja kaikki olisivat 
lähtökohtaisesti erimielisiä suunnittelun muodosta, päämääristä ja vaikutuk-
sista, keskeistä on, että kaikki voivat olla yhtä mieltä suunnittelun tarpeesta – 
ja näin vaihdon mahdollisuudesta – ja voivat sitoutua suunnitteluun (vaihtoon) 
osallistumiseen. Keskeistä on nimenomaan se, miten tällaisessa ristiriitaisessa 
tilanteessa eri käytäntöyhteisöistä tulevat toimijat kykenevät muotoilemaan ja 
koordinoimaan ulospuheitaan siten, että saavutetaan (laajasti ymmärrettynä) 
kielelliset edellytykset kielipelien lähentymiselle ja uuden kielipelin syntymi-
selle. Tämä koordinaatio(n tarve) on vaihdon vyöhyke. 

Tässä mielessä kaikki vaihto ei toki tapahdu ”vaihdon vyöhykkeellä”, vaan on 
myös vaihtoa vailla vyöhykettä – ongelmatonta, ”teknistä” ja valmiiksi struktu-
roitua. Niin Galison kuin monet myöhemmätkin tulkinnat (esim. Collins ym. 
2007) päätyvät yhtenäisiin näkemyksiin, joiden mukaan vaihdon vyöhykkeen 
käsitteellinen sovellusalue onkin mielekästä fokusoida tilanteisiin, joissa vallit-
see (potentiaalinen tai aktuaalinen) ongelma, jonka ratkaisu voidaan nähdä 
kommunikatiivisena tai kommunikatiivisesti välittyvänä. Collins ym. (2010) pi-
tävät kommunikaation ongelmallisuutta ratkaisevana. Heille vaihdon vyöhyke 
rajoittuu yleisesti vaikeiden kommunikaatio-ongelmien ja niiden ratkaisemisen 
kentäksi. 
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Kuva 4. Tulkintani vaihdon vyöhykkeestä. Yhteiseen 
kielelliseen ymmärrykseen perustuva koordinaatio 
tarkoittaa kunkin käytäntöyhteisön ulospuheen 
(oma näkökulmainen kerronta) tekemistä ymmär-
rettäväksi toisille käytäntöyhteisöille. Yhteisen 
ohuen ymmärryksen muotoutuminen, yhteinen 
koordinaatio, mahdollistaa ulospuheen toimimisen 
vaihtona. 

 
 
 

 
Yksi keskeinen kysymys koko vaihdon vyöhykkeitä koskevassa keskustelussa on 
ollut sen rakentuminen (kuva 4). Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota siihen, 
että vaihdon vyöhykkeiden syntymekanismia käsitellään problematisoimatta 
juurikaan sen sisäisen rakenteen merkitystä. Yhtäältä se nähdään varsin yksin-
kertaisesti ulkoa tulleesta tarpeesta tai ulkoisten voimien asettamasta tilan-
teesta johtuvaksi kontingentin fokuksen syntymäksi (esim. Galison ja Stump 
1996; Galison 1997a; Fuller 2006; Jenkins 2010), toisaalta ikään kuin itsestään 
tai diffuusien voimien aikaansaamaksi tiivistyväksi prosessiksi (esim. Mehalik 
2010; Gorman ja Spohrer 2010). Vaihdon vyöhykkeiden ”valta-analyysit” (esim. 
Collins ym. 2010; Jenkins 2010; Kahila-Tani 2013) pitävät erilaisten asetelmien 
syntyä pitkälti vaihdon vyöhykkeelle itselleen ulkoisena, eivätkä tarjoa selitystä 
siihen, miten tiettyyn asetelmaan päädytään.  

Valta-asetelman esiin nostaminen on tietenkin vain yksi aspekti vaihdon vyö-
hykkeen syntymekanismin paljastamista. Sinänsä monet analyysit vähintään 
implisiittisesti päätyvät esittämään valta-asetelmia ja kuvaamaan vaihdon vyö-
hykkeitä suhteessa niihin. Galisonin (2010) näkemyksen mukaan vaihdon vyö-
hykkeitä voi syntyä hyvinkin erilaisissa olosuhteissa (ks. myös Collins ym. 2010; 
Jenkins 2010; Kahila-Tani 2015). Collins ja Evans (2007; ks. myös Collins ym. 
2007) laativat vaihdon vyöhykkeiden typologian kahden keskeisen ulottuvuu-
den, eli vallan jakautumisen ja kulttuurisen yhtenäisyyden ympärille. Vallan ja-
kautumisella Collins ja Evans tarkoittavat tässä yhteydessä kommunikaation ta-
sapuolisuuden astetta ja tasapuolisuuden mahdollisuutta. Kulttuurinen yhte-
näisyys puolestaan käsittelee vaihdon vyöhykkeen toimijoiden “disiplinääristen 
etäisyyksien” summaa: kuinka toisistaan poikkeavia näkemyksiä tilanteen kult-
tuurisesta ulottuvuudesta (esim. ongelman asettelun relevanssi, vyöhykkeen le-
gitimiteetti, toimijoiden edustavuus) vallitsee?  

Collins ym. (2010) laativat oman näkemyksensä vaihdon vyöhykkeiden kehi-
tyskuluista (jonka edelleen kehittelystä ks. esim. Jenkins 2010; vrt. Kahila-Tani 
2013, 2015). Heidän näkemyksensä mukaan vaihdon vyöhykkeet voidaan ja-
otella neljään ideaalityyppiin, joiden väliset suhteet määrittyvät evoluutiona, 
joka useimmiten seuraa tiettyjä polkuja eri tyyppien välillä. Nämä ideaalityypit 
ovat 1) yhteisen kielen vaihdon vyöhyke, jota luonnehtivat suuri kollaboraation 
määrä ja toimijoiden suuri homogeenisuus; 2) alistava vaihdon vyöhyke, jossa 
puolestaan korostuvat pakottavuus ja homogeenisuus; 3) asetettu vaihdon vyö-
hyke, jossa olennaiset piirteet ovat pakottavuus ja heterogeenisuus; sekä 4) sir-
paloitunut vaihdon vyöhyke, joka puolestaan korostaa kollaboraatiota ja hete-
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rogeenisuutta. Kahila-Tani (2013) analysoi suomalaisia tutkimus- ja kehittä-
mis/suunnitteluhankkeita tämän nelikentän kautta, ja päätyy fokusoitumaan 
kahteen viimeiseen ideaalityyppiin. Hänen lähestymistapansa heijastaa erityi-
sesti Jenkinsin (2010) näkemystä ”tosielämän” paikallisten vaihdon vyöhykkei-
den kehityskaaresta.  

Jenkins (2010) tunnistaa yhtäältä käytännöllisten lähtökohtien määrittävän 
vaihdon vyöhykkeen syntyä. Tämä merkitsee usein, että jokin taho käynnistää 
toiminnan ja käytännössä määrittelee vaihdon lähtökohtaiset ehdot. Tämä rin-
nastuu asetettuun vaihdon vyöhykkeeseen Collinsin, Evansin ja Gormanin tyy-
pittelyssä. Toisaalta vaihdon vyöhykkeen toiminnassa ja onnistumisessa on yh-
teisen kielen löytäminen ja kehittäminen keskeinen ulottuvuus. Galison itse on 
ilmaissut, että heterogeenisyys on vaihdon vyöhykkeen edellytys, joten Collin-
sin, Evansin ja Gormanin jaottelussa ainoastaan kaksi viimeistä ideaalityyppiä 
itse asiassa näyttäytyvät hänelle vaihdon vyöhykkeitä. Näin keskeisiksi analyy-
sin kohteiksi muotoutuvat yhtäältä asetettu vaihdon vyöhyke, toisaalta sirpaloi-
tunut vaihdon vyöhyke, joka jo Galisonin (1997a) analyysissa osoittautui yh-
täältä yhteisten artefaktien, toisaalta vuorovaikutuksen virittämän asiantunti-
juuden ohjaamaksi. Collins, Evans ja Gorman kutsuvat näitä alatyyppejä raja-
esine- ja vuorovaikutteisen asiantuntijuuden vaihdon vyöhykkeiksi.  

Vaihdon vyöhykkeen ”asetettu” ideaalityyppi kuvaa strategisessa suunnitte-
lussa usein tavattua tilannetta, jossa suunnitteluepisodi saa alkunsa auktori-
teettiasemassa olevan toimijan aloitteesta. Jenkinsin (2010, 2012) tutkimuk-
sessa mukana olleiden toimijoiden ja käytäntöyhteisöjen väliset (valta)suhteet 
vaihtelivat tutkimuksessa kuvatun kahden vuosikymmenen aikana. Jenkinsin 
rekonstruktiossa alkupiste oli tilanne, jossa julkinen toimija alkoi ensin diffuu-
sisti, sitten institutionaalista vaikutusvaltaansa suoremmin käyttäen painostaa 
osapuolia ongelmanratkaisun aloittamiseen. Samalla valta-asetelma määritteli 
ongelman ja sen piiriin kuuluvan tiedon (Jenkins 2010: 163). Tämä vertautuu 
suomalaisen alueidenkäytön suunnittelun piirissä Paras-lain kaupunkiseutujen 
suunnitteluvelvoitteeseen (Mäntysalo ym. 2010) tai Hollannin kansallisen alu-
eiden käytön ja infrastruktuurin monivuotisohjelman kaupunkiseuduille aset-
tamaan mukautumis- ja mukanaolopaineeseen (ks. pääluku 3; Kanninen ja Ak-
kila 2015). Strategisen suunnittelun piirissä tällainen episodi oli myös esimer-
kiksi englantilaisten Local Enterprise Partnership:ien (LEP) perustaminen: 
brittihallitus ”kutsui” paikallisviranomaiset ja paikalliset elinkeinoelämän 
edustajat laatimaan yhteisiä ehdotuksia seudullisiksi kehittämisorganisaati-
oiksi. Valtasuhteista ja rahoituksen kanavoinnin odotuksista johtuen erityisesti 
paikallishallinnot eivät voineet jättäytyä ulos tällaisesta sinänsä vapaaehtoi-
sesta toiminnasta. Valtion taholta ohjatut kuntareformit voidaan kaikkinensa 
myös ymmärtää tällaisina. Niinpä voidaankin sanoa, että institutionaalinen 
valta on asetettuja vaihdon vyöhykkeitä aikaansaava voima (Jenkins 2010: 161-
163).  

Collinsin ym. (2010) tutkimuksessa vaihdon vyöhykkeet saattoivat saada eri-
laisia muotoja, joista osa on melko vaikea nähdä konkreettisen suunnitteluyh-
teistyön pohjana. Jenkins (2010) tiivistää Collinsin ym. asetelmaa oman tutki-
muksensa perusteella. Jenkinsin mukaan vaihdon vyöhykkeet ovat todennäköi-
simmin synnytettävissä, kehitettävissä ja ylläpidettävissä tietyissä yhteistyön ja 
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keskinäisen ymmärryksen tilanteissa. Hänen näkemyksensä painottaa toimijoi-
den kykyä ylläpitää vaihdon vyöhykettä ja kehittää yhteistä kieltä. Näin ollen 
vaihdon vyöhyke olisi todennäköisimmin elinvoimainen silloin kun joko jollain 
toimijalla on valtaa ylläpitää sitä tai toimijoiden yhteistyö on itsessään elinvoi-
maista. Tässä välissä Jenkins näkee ”harmaan alueen”, jossa vaihdon vyöhyk-
keen syntyminen on riippuvaista tilanteisten olosuhteiden aikaansaamien mah-
dollisuuksien toteutumisesta, ja tämän toteutumisen todennäköisyys määräy-
tyy ennen kaikkea kommunikaation tason perusteella. Näin Jenkins pitääkin 
yhteisen kielen kehittymistä ja siihen liittyvän vuorovaikutuksellisen asiantun-
temuksen syntyä avaintekijänä vaihdon vyöhykkeen normatiiviselle käytölle. 
Myös Sotaraudan (2016) näkemys paikkajohtajuudesta korostaa tällaista kielel-
listä ekspertiisiä: on kyettävä puhumaan eri intressiryhmien kanssa heidän 
omalla kielellään, ei suinkaan ryhmiä vieraannuttavalla tai ryhmille merkityk-
settömällä tavalla ja kielellä.  

Jenkins (2010) esittääkin, että vaihdon vyöhyke vaatii syntyäkseen ja toimi-
akseen tietyt paikalliset olosuhteet. Ensinnä, toimijoiden väliset valtasuhteet 
hän näkee kahtalaisena mahdollisuuksien kenttänä. Yhteisen kielen kehittymi-
nen voi tapahtua joko hyvin itsenäisten toimijoiden (valta on jakautunut tasai-
sesti) kesken tai silloin, kun jokin toimija dominoi tilannetta ja voi yksin pakot-
taa muut yhteistoimintaan. Olennaista on yhteisen ”kielen” syveneminen as-
teelle, joka edesauttaa yhteisten käsitysten syntyä (vrt. Mills ja Huber 2005; Ja-
lonen 2017). Mitä nämä käsitykset sisältävät, on lopulta toisarvoista.  

Gorman (2002) puolestaan tyypittelee vaihdon vyöhykkeitä nimenomaisesti 
vallan jakautumisen näkökulmasta, ja yhdistää jaotteluun ajatuksen kommuni-
kaation muodosta. Gormanin ykköstyypin vaihdon vyöhyke on tilanne, jossa 
eliittiryhmä kontrolloi kommunikaatiota, ja kommunikaatio on yksisuuntaista. 
Kakkostyypin vaihdon vyöhykkeessä valtasuhteet ovat vähemmän epätasaiset, 
ja tämän Gorman (2002) näkee mahdollistavan kompromissien syntyä ja neu-
vottelevaa tasapainottamista. Kolmostyypin vaihdon vyöhykkeessä toimijoille 
on neuvottelevuuden kautta syntynyt yhteinen mielen malli (mental model). 
Murphy ym. (2016) näkevät tässä tilanteessa myös vaihdon vyöhykkeen lopun 
alun: yhteisen kielen muodostuminen omaksi kehittyneeksi välikielekseen tuo 
toimijat saman käytäntöyhteisön piiriin. Tästä eteenpäin on vaihtoa, mutta 
vaihdon vyöhyke on käynyt tarpeettomaksi. 

Vaihdon vyöhyke suunnitteluntutkimuksessa 

Niin Galison (2010) kuin Gorman (2010) pitävät vaihdon vyöhykkeiden ajatusta 
sovellettavana laajaan joukkoon yhteiskunnallisia tilanteita. Vaihdon vyöhyk-
keen ajatusta paikallisesta yhteistyöpohjaisesta ratkaisumallista, jossa suurten 
linjojen erimielisyydet ja yhteensopimattomuudet voidaan sivuuttaa joidenkin 
rajallisten yhteisten ongelmien yhteisymmärryksen avulla, onkin eri tieteen-
aloilla lähestytty monissa galisonilaista ideaa kehitelleissä tutkimuksissa (ks. 
esim. Fuller 2006, Jenkins 2010; Gorman ym. 2009; Gustafsson 2009; Balducci 
ja Mäntysalo 2013; Kahila-Tani 2015). Käsitteen deskriptiivistä sovellusaluetta 
on laajennettu Galisonin alkuperäisestä tieteen alakulttuurien yhteensopimat-
tomuuksien kuvailusta tieteidenvälisyyteen yleisemmin. Äärisovelluksissaan 
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käsitteellä on kuvailtu kaleeriorjuuteen ja pikaruokaan liittyviä valtasuhteita ja 
hegemonioita (ks. Collins ym. 2010). Tutkimuksissa on todettu, että lähtökoh-
tana vaihdon ongelmaan saattaa olla yksittäinen laskentamalli tai kulttuurisen 
koodiston hegemonia, ja vastaavasti vaihdon vyöhyke voi koostua vaikkapa yh-
den numerosarjan tulkinnan kysymyksistä (Galison 2010) tai antroposentris-
min kritiikistä (Allenby 2010).  

Pidän vaihdon vyöhykkeen käsitettä lupaavana teoreettisena selittäjänä myös 
strategisen suunnittelun konfliktinratkaisussa, ja jopa mahdollisena käytäntöjä 
ohjaavana näkökulmana (ks. Kanninen ym. 2013; myös Balducci 2015). Alun 
perin tieteen tutkimuksessa kehittyneen käsitteen siirtäminen suunnittelun 
käytäntöön ei tietenkään voi tapahtua ilman kriittistä reflektiota käsitteen siir-
rettävyydestä ja niistä tekijöistä, joiden kautta käsitettä määritellään edelleen. 
Esimerkiksi Gustafsson (2009) käsittelee ruotsalaisen Hallandin maakunnan 
laajaa kulttuuriympäristöjen säilyttämisen yhteistyötä vaihdon vyöhykkeen kä-
sitteen avulla. Gustafsson perustaa vaihdon vyöhykkeen näkemyksensä Sörlinin 
(2001) tulkinnalle, jossa vaihdon vyöhyke määrittyy torimaisena, ”rakennet-
tuna” kauppapaikkana ja jossa toimijoiden vaihdon seurauksena on yhteisen 
kielen ja merkityksen syntyminen. Sörlin näkee, että vaihdon vyöhyke mahdol-
listaa uusia, vapauttavia merkityksenantoja ja – kaupallisin termein lisäarvoa – 
win-win tilanteiden kautta.  

Gustafssonille vaihdon vyöhyke on ensisijaisesti konkreettinen yhteistyön 
muoto, jossa tapahtuu selkeitä intressipohjaisia ”vaihtoja” tai ”kaupantekoja” 
eri toimijoiden välillä. Varsinaisesta kommunikaation ongelmien ratkaisusta ei 
Gustafssonin analyysissa kuitenkaan ole kyse, vaikka Hallandin mallissa onkin 
kaikki vaihdon vyöhykkeen keskeiset elementit läsnä: yhteisen kielen kehittä-
minen (yhteiset konseptien määrittelyt), yhteistyön evolutiivinen kehittäminen 
ja yhdessä oppiminen. Hallandin mallin tavoite on ensisijaisesti paremman 
koordinaation avulla tuottaa parempia ratkaisuja tavanomaiseen hankeyhteis-
työhön verrattuna. Gustafsson (2009: 56) näkeekin, että vaihdon vyöhykkeen 
keskeinen tehtävä on vaihto itsessään, ja vaihdon päämääränä on yhteisymmär-
rys osallisten välillä.  

Gustafsson (2009: 24) yksinkertaistaa kuitenkin mielestäni vaihdon vyöhyk-
keen tavalla, joka poistaa antagonismin: hänestä vaihdon vyöhykkeellä ”erilai-
set toimijat esittelevät arvonsa ja kauppatavaransa saavuttaakseen yhdessä ase-
tetun päämäärän” melko ongelmattomasti. Näin Gustafsson asettuu lähemmäs 
Lawrence Susskindin (2014) tapaa käyttää Trading Zone –käsitettä: Susskin-
dille vaihdon vyöhyke on yksinkertaisesti konkreettinen tapa rajata ne lähtö-
kohtaiset ehdot, joiden puitteissa voidaan neuvotella niin, että saavutetaan it-
selle parempi neuvottelutulos kuin muille.  

Vaihdon vyöhykkeestä käytävään kriittiseen reflektioon on syntynyt pieni-
muotoinen kansainvälinen akateeminen keskustelu suunnittelututkimuksen 
piirissä, jota kutsun vaihdon vyöhyke -kollaboraatioksi. Tähän kollaboraatioon 
on osallistunut tutkijoita - mukaan lukien minä itse - erityisesti Suomesta ja Ita-
liasta (ks. Balducci ja Mäntysalo 2013), mutta vahva perusta kollaboraatiolle on 
syntynyt jo aiemmassa yhdysvaltalaisessa keskustelussa (ks. Gorman ym. 
2009). Omissa tutkimuksissani (Kanninen ym. 2013, Mäntysalo ja Kanninen 
2013; Kanninen 2010, 2012) olen tarkastellut vaihdon vyöhykettä yhtäältä 
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suunnitteluepisodin käytännöllisten vastakkainasettelujen ratkaisumallina – 
jollaisena sillä vaikuttaisi olevan sekä ongelmien ja ratkaisujen rakenteille ”her-
kistävä” aspektinsa (ks. Kangasoja 2013) että tietyt, suunnittelutilanteiden po-
litisoitumisiin ja institutionaalisiin kehystyksiin liittyvät rajoitteensa (Kanninen 
ja Bäcklund 2015). 

Vaihdon Vyöhyke -kollaboraatio on osoittautunut monella tavalla uusia 
avauksia sisältäväksi. Yhtäältä kyse on maailmanlaajuisestikin uudesta suun-
nitteluteoreettisesta näkemyksestä, jossa korostuu transdisiplinäärisyys sekä 
tutkijaryhmän monitieteisen taustan ja siitä syntyneen tieteidenvälisen kolla-
boraation kautta, ja toisaalta siitä, että tieteentutkimuksen piirissä kehittynyt 
konsepti kyettiin vahvasti ja monipuolisesti operationalisoimaan suunnittelun-
tutkimuksen kentälle. Näin ajattelenkin, että vaihdon vyöhykettä koskeva tut-
kimuksellinen kollaboraatio on itsessään yhteisen ohuen kuvauksen (itse vaih-
don vyöhyke käsitteenä) ytimeen muodostunut vaihdon vyöhyke, jossa eri di-
sipliinien edustajat tuottavat sekä uusia ohuita yhteisiä kuvauksia (teoreettinen 
kehitystyö) sekä tiheämpiä omia kuvauksiaan (akateemiset kirjoitukset). Käsite 
itsessään on toiminut yhteisenä ymmärryksen noodina jo toistakymmentä 
vuotta, vastustaen universaalia määrittelyä ja merkityksenantoa - erityisesti, 
koska toimijat ovat nähneet sen olevan rakenteistettavissa oman lähestymista-
pansa puitteissa siten, että se vastaa disiplinäärisen tutkimuksen informatiivis-
kommunikatiivisiin tarpeisiin.  

Useat vaihdon vyöhykkeen käsitettä hyödyntäneet tutkimukset ovat lähesty-
neet suunnittelun eri aspekteja (ks. Fuller 2006; Collins ym. 2007; Jenkins 
2010) ja konseptin soveltuvuutta erilaisten suunnittelukontekstien tutkimiseen 
on käsitelty laajalti (ks. Balducci 2013; Calvaresi ja Cossa 2013; Fedeli 2013; De 
Leo 2013; Kahila-Tani 2013; Lieto 2013; Leino 2013; Kalliomäki 2015). Kahila-
Tani (2015) on osoittanut mm. Collinsin ja Jenkinsin viitoittamalla tavalla, että 
vaihdon vyöhykettä on esimerkiksi mielekästä käyttää suunnittelutilanteiden ja 
–prosessien historialliseen analyysiin.  

De Leo (2013) analysoi italialaisten paikallisyhteisöjen suunnitteluyhteistyötä 
olosuhteissa, joissa sekä valtasuhteet että kommunikaation ongelmat näyttäy-
tyivät kärkevinä. Julkisen tilan käytön, rahoituksen ja suunnittelun uudelleen-
määrittelyjen ja yksinkertaisten suunnittelun sääntöjen avulla saavutettiin osit-
taisia, paikallisia ja hetkellisiä sopimuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä, vaikkei 
olemassa olevia vastakkainasetteluja kyetty – eikä pyrittykään – purkamaan. De 
Leo näkee näiden vaihdon vyöhykkeiden tuottaneen myös osittaisia ratkaisuja: 
julkisen tilan konkreettiset muutokset ja erityisesti epätoivottujen, mutta aiem-
min väistämättömien kehityskulkujen osittainenkin estyminen saattavat vai-
kuttaa myös myöhempään yhteistyöhön, ja samalla ne toimivat osoituksina val-
tasuhteiden tasapuolistamisen mahdollisuudesta. Näin voimakkaan antagonis-
tinenkin tilanne voi tarjota mahdollisuuksia mielekkääseen vaihtoon ilman, että 
itse antagonismia pyritään ensin purkamaan. Antagonismin purkaminen 
on vaihtoehto, jota De Leo pitää tarkastelemissaan tapauksissa täysin mahdot-
tomana, ja jonka voi yleisemminkin nähdä enemmän edellisen luvun tapaan 
korkeintaan väliaikaisena ja paikallisena ”levähdyksenä” kuin tosiasiassa mah-
dollisena asiaintilana (vrt. pääluku 4).  
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Balducci (2015) on vienyt vaihdon vyöhykkeen ajattelun ehkä pisimmälle 
suunnittelututkimuksen piirissä. Hän ehdottaa strategisen suunnittelun olevan 
tarkoituksellista vaihdon vyöhykkeiden muodostamista. Balduccille (2015: 3) 
strateginen suunnittelu tarkoittaa eräänlaisen sosiaalityön näkökulman avaa-
mista strategiatyöhön, ymmärryksen, osittaisten sopimusten ja innovaatioiden 
alueiden muodostamista. Balducci näkee myös yhteyden Healeyn (2007) muu-
tosvoimaisten ideoiden ”matkustamisen” ja galisonilaisen kielenmuodostuksen 
välillä. Balduccille vaihdon vyöhykkeellä syntyvä välikieli, pidgin tai kreoli, toi-
mii juuri sellaisena ideoiden matkustamisen välineenä jota Healey (2007: 197) 
kutsuu muutosvoimaiseksi institutionalisoitumiseksi.  

Suomalaisessa suunnittelun käytäntöjen tutkimuksessa on vaihdon vyöhyk-
keiden näkökulmaa kannaltani olennaisimmin käsitellyt Kalliomäki (2015) tut-
kimuksessaan, jossa strateginen spatiaalinen suunnittelu tulkitaan yhteiskehit-
televäksi vaihdon vyöhykkeeksi. Kalliomäki korostaa vaihdon vyöhykkeen mah-
dollisuuksia saavuttaa osittaisia ratkaisuja vaikeissa ja moniulotteisissa strate-
gisen suunnittelun kysymyksissä – ao. tapauksessa valtiotason aluerakenteen ja 
alueellisen kehittämisen suurissa linjoissa.  

Tärkeänä huomiona Kalliomäki erottelee pinnallisten sopimusten tason, jossa 
tavoitteena on enemmänkin strategian laatiminen kuin sen toteuttamismahdol-
lisuuksien pohtiminen, sekä osittaisten sopimusten tason, jossa kytkentä to-
teuttamiseen on puolestaan olennainen osa strategiaratkaisua. Pinnallinen yh-
teisymmärrys perustuu näin pikemminkin strategian tekemisen tarpeeseen 
kuin strategisten kysymysten ratkaisu- tai käsittely-yritykseen. Pinnalliset yh-
teisymmärrykset aikaansaavat väliaikaisia konsensuksen tiloja, mutta koska 
jännitteitä ei käsitellä, ne todennäköisesti tulevat pintaan myöhemmin, “rajoit-
taen spatiaalisten mielikuvien suostuttelevaa valtaa ja spatiaalisten strategioi-
den transformatiivista voimaa” (Olesen ja Richardson 2011: 360). Olesenin ja 
Richardsonin näkemys on, että tällaiset pinnalliset sopimukset väistävät vas-
takkainasetteluja hyödyntämällä relationaalisia, pehmeitä ja epäselviä spatiaa-
lisia käsitteitä ja kuvastoja, ja samalla ne tietoisesti depolitisoivat strategista 
suunnittelua. Osittainen yhteisymmärrys puolestaan korostaa konkreettisten 
ideoiden käsittelyä ja vaihtoa osana tätä käsittelyä – tyydyttävän ratkaisun etsi-
mistä pikemminkin politisoimalla kuin poliittisuutta häivyttämällä (Mäntysalo 
ym. 2011b).  

Vaihdon vyöhyke merkitsee Kalliomäelle kollaboratiivista areenaa, jolla eri-
laiset valtiolliset ja paikalliset julkisen ja yksityisen sektorin toimijat alkavat 
keskustella, kiistellä ja visioida yhteisiä näkemyksiä suunnittelun päämääristä, 
tavoitteenaan luoda toimeenpanokelpoinen strategia, joka on tarpeeksi konk-
reettinen mahdollistaakseen muutosten toteuttamisen. Kalliomäen näkemyk-
sen mukaan vaihdon vyöhyke -näkökulma auttaa näkemään tarpeen poliittisten 
erontekojen näkyväksi tekemiselle ja fokusoidulle poliittiselle vaihdolle, jossa 
ylitetään niin vertikaalisia (suunnittelun ja hallinnon tasot) kuin horisontaali-
siakin (saman tason eri toimijat) rajoja (Kalliomäki 2015: 116).  
Fuller (2006) yhdistää vaihdon vyöhykkeen konseptin Foresterin (1993) kriitti-
seen pragmatismiin, kuten tekevät myös Mäntysalo ja Jarenko (2013). Tässä 
näkemyksessä keskeistä on suunnittelun käytäntöjen ja suunnittelijan käytän-
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nöllisten taitojen korostaminen ongelmien ja vastakkainasettelujen ratkaisemi-
sessa. Fuller näkeekin, että suunnittelutilanteiden erityiset olosuhteet itsessään 
ovat huomion kohteena, ja tavoitteena on päätyä tilanteiseen yhteisymmärryk-
seen (situated consensus) näistä olosuhteista.  

Mäntysalo ja Jarenko korostavat yhteistä ajattelua, ”sense-makingia” ja sen 
mukanaan tuomaa kontekstuaalista mahdollisuutta tilanteisten sopimusten 
saavuttamiseen konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin fokusoimisen kautta. 
Myös Galison (2010) näkee, että transendentaaliset arvot ja periaatteet voidaan 
jättää sivuun, kun pyritään rajoitettuun, paikalliseen ratkaisuun, joka koskettaa 
rajattua asiakokonaisuutta. Fullerin lailla Forester (1989, 1999, 2009) näkee, 
että ammattitaitoinen välittäjä, jolla on kykyä kommunikoida ja käsitellä suun-
nitteluosallisten erilaisia näkökulmia, voi olla tärkeä osa sovinnollisten ratkai-
sujen rakentamista.  

Vaikka pidän vaihdon vyöhykkeen käsitettä relevanttina, joskin haastavana 
näkökulmana strategisen suunnittelun tutkimuksessa ja erityisesti empiirisen 
analyysin välineenä, olen esittänyt vahvaakin kritiikkiä vaihdon vyöhyke –lä-
hestymistapaa kohtaan (ks. Kanninen ym. 2013). Erityinen kritiikkimme käsit-
teli vaihdon vyöhykkeen käsitteen mielekkyyttä universaalina analyyttisena ja 
normatiivisena mallina. Tuolloin näin – hyväksyen sen, ettei vaihdon vyöhyk-
keelle ole olemassa tai kuviteltavissakaan yksiselitteistä määritelmää, joka mah-
dollistaisi ”objektiivisen” analyysin – että vaihdon vyöhyke on periaatteessa 
käyttökelpoinen analyysin väline, jonka avulla on mahdollista nostaa suunnit-
telutarinoista esiin niitä tilanteita ja prosesseja, joiden kautta suunnitteluyh-
teistyössä onnistutaan myös silloin, kun se tilanteisesti vaikuttaa epätodennä-
köiseltä.  

Samalla kuitenkin pidin selvänä, että kaikki suunnittelutilanteet – Healeyn 
(2007) mukaiset episodit – eivät kuitenkaan käytännössä sisältäneet edellytyk-
siä käsitteen mukaisille ratkaisuille, vaikka periaatteessa ratkaisuja olisi voitu 
saavuttaakin. Osa suunnittelutilanteista ei yksinkertaisesti suostunut mukautu-
maan vaihdon vyöhykkeen muottiin. Tulkintani siitä, miksi näin vaikutti ole-
van, käsitteli politisoitumisen antagonistista luonnetta: kohtaamattomista po-
litisoitumisista aiheutuvaa vihamielisyyttä (antagonismi) ei välttämättä ole 
mahdollista muuttaa kunnioittavaksi erimielisyydeksi (agonistinen vastakkain-
asettelu) millään episodisella menetelmällä, ellei menetelmään liity pakotta-
mista, mikä taas tekee saavutetusta kunnioituksesta pikemminkin teatteria 
kuin todellista. Demokraattisessa viitekehyksessä pakotettu osallistuminen 
suunnittelukysymyksen ratkaisuun tuntuu mahdottomalta lähtökohdalta ja 
vaihdon vyöhykkeen ideaa hylkivältä normilta. Näin päättelimme (Kanninen 
ym. 2013), että vaihdon vyöhykkeen käsitteen normatiiviselle käytölle on var-
masti olemassa tietyt toimivat sovellusalueensa, mutta universaalina ratkaisu-
mallina se ei todennäköisesti tule toimimaan. Myös Galison (2013: 207) toteaa: 
”tarvitsemme paremman ymmärryksen siitä, milloin voimme kohtuullisesti 
odottaa vaihdon vyöhykkeen toimivan – ja milloin emme”. 

Näin vaihdon vyöhykkeen tarkasteluni on tuonut esiin käsitteen koherenssin 
eri tutkimusten kautta: sen keskeiset elementit käsittelevät yhteisten merkitys-
ten kielellisiä – ja siten myös kommunikatiivisia – ratkaisuja tilanteisuuden ja 
paikallisuuden ehdollistumisia tietoisesti hyödyntävällä tavalla. Eri näkemykset 
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kutsuvat näitä elementtejä ja niiden (toivottuja) ratkaisuja hieman eri termeillä, 
ja osin keskittyvät hieman eri asioihin (taulukko 11). Kuitenkin yhteisen ulos-
puheen hahmottuminen, yhteinen innovaatioiden muotoilu ja yhteinen mielen 
mallin syntyminen kaikki viittaavat samankaltaiseen, arvot ja valtasuhteet ti-
lanteisesti syrjäyttävään osittaiseen ja fokusoituun vaihtoon, sopimiseen. Sa-
malla korostuu osittaisuuden ja paikallisuuden merkitys. 

Sivujuonteena esiin tullut susskindilainen määrittely myös jää sivujuonteeksi, 
joskin siitäkin on opittavissa vaihdon sisäistä normatiivisuutta. Pyrkimys kai-
kille edulliseen sopimiseen tarkoittaa sekä yhteisymmärryksen etsimistä että 
poliittisuuden hyväksymistä: aina ei arvoja voida jättää eksplikoimatta, eikä si-
sään- ja ulosrajauksia tekemättä. Lopulta vaihdon vyöhykkeen ”ideaali” elin-
kaari päättyy uuden, yhteisen kielipelin muotoutumiseen. Tällöin vaihdon sisäi-
sistä ulospuheista on muotoutunut yhteinen uuskieli, ja uuden käytäntöyhtei-
sön tuleva vaihto tapahtuu sen yhteisenä ulospuheena. 

 
 

Taulukko 11. Vaihdon vyöhykkeen tarkastelutapoja. 

 

 
 

Strategisen suunnittelun käytäntöjen normatiivisena mallina kontaktivyöhyke 
ja vaihdon vyöhyke yhdessä muodostavat vahvasti toisiinsa liittyvän ja toisiaan 
tukevan poliittis-kommunikatiivisen artikuloinnin kehystyksen. Kuten olen jo 
aiemmin tuonut esiin, näkemykseni menestyksekkään ja muutosvoimaisen 
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kaupunkiseututasoisen strategisen spatiaalisen suunnittelun edellytyksistä ko-
rostaa myös suunnittelun materiaalista ulottuvuutta: erimielisyyden ja ymmär-
ryksen retorinen ”tila” on väistämättä myös materiaalinen, koostuu paitsi per-
formatiivisesta puheesta ja poliittisista artikuloinneista, myös ”ruumiillistu-
neista” tai ”materiaalisista” suunnittelun käytännöistä – sekä prosessien sisäi-
sistä kokouksista, powerpoint-esityksistä, suunnitelmakartoista ja –dokumen-
teista että kaupunkiseudun todellisuuteen sijoittuvista suunnittelun ideoista, ti-
loista ja tuloksista (Kanninen ym. 2013: 173; ks. Wilson ja Herndl 2007).   

Jenkinsin (2010) tutkimassa vaihdon vyöhykkeeksi tulkitussa prosessissa ins-
titutionaalinen vallankäyttö ei tuottanut toivottua tulosta. Tarvittiin episodi, 
jossa prosessiin kytkeytyi parannusehdotus, joka muotoutui erityiseksi yhteisen 
keskustelun fokukseksi. Fokuksena toiminut konkreettinen artefakti, väline32, 
edesauttoi erilaisten ratkaisumallien yhteisen kehittelyn käynnistymisessä, 
mikä oli omiaan tasaamaan vaihdon vyöhykkeen valtasuhteita. Tämä tilanne 
rinnastuu esimerkiksi suomalaisten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimuksiin, 
jotka yhtäältä fasilitoivat ja tuovat yhteen keskustelua sopimuksen rajauksiin 
liittyvistä maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteistä. Toisaalta sopi-
muksella, jossa ikään kuin vaihdetaan sitoumuksia, on eri merkitys eri toimi-
joille (ks. Bäcklund ym. 2017a): mukana olevilla valtiotoimijoilla on omat in-
tressinsä sopimuksen suhteen, eivätkä nämäkään intressit välttämättä ole edes 
samansuuntaisia (ks. Ojaniemi 2014, Mäntysalo ja Kosonen 2016). Myös eri 
kunnille sopimuksella on erilainen merkitys, ja näin kaupunkiseudun eri kun-
tien motivaatiot ja sitoutuneisuus sopimukseen ovatkin varsin erilaiset. Sopi-
mus voi jollekin toimijoista olla selkeä osa kuntastrategian toteuttamista, mutta 
toisille lähinnä paperi, jolla osoitetaan seudullisen retoriikan hyväksyntä.  

Susan Leigh Star ja James Griesemer (1989) esittivät uraa uurtaneessa artik-
kelissaan mallin sille, miten laaja-alaisessa yhteistyössä voidaan hallita erilais-
ten näkökulmien ja niiden kohtaamattomuuden aiheuttamia jännitteitä erityis-
ten rajaesineiden (boundary object) (Star 1988) kautta. Heidän keskeinen läh-
tökohtansa oli, ettei tuloksellinen yhteistoiminta vaadi kokonaisvaltaista yhteis-
ymmärrystä. He kuvasivat tällaista prosessia erilaisista käytäntöyhteisöistä33 
tulevien toimijoiden yritykseksi aikaansaada yhteinen toiminnan tapa34. Tällöin 
näiden toimijoiden tulee löytää keino(ja) sovitella toimintansa yhteisten kohtei-
den ja menetelmien merkityksiä, jotta yhteistoiminta olisi mahdollista.  

Rajaesine on Starille ja Griesemerille esine (objekti), joka sekä kuuluu useisiin 
alakulttuureihin että täyttää niiden kaikkien asettamat “informatiiviset” vaati-
mukset (Star ja Griesemer 1989: 393). Rajaesine on tarpeeksi muokkautuva, 
jotta se sopeutuu kuhunkin “paikalliseen” tarpeeseen ja toimijoiden rajoittei-
siin, ja samalla tarpeeksi jämäkkä, jotta se säilyttää yleisen identiteettinsä kai-
kissa käytön tilanteissa ja eri paikoissa. Rajaesine on heikosti rakenteistunut 
yleisessä käytössä, mutta vahvasti rakenteistunut erityisessä käytössä. Raja-
esine, joka voi olla joko konkreettinen esine tai abstraktio, saa erilaisia merki-
tyksiä eri alakulttuureissa, mutta sen rakenne on kuitenkin tarpeeksi jaettu ja 

                                                        
32 Kyseessä oli väline, jonka avulla estettiin merikilpikonnia joutumasta trooleihin. 
33 Star ja Griesemer (1989) käyttävät käsitettä ”social world” mutta, kuten Star on myöhemmin 

(2010: 611) todennut, käytäntöyhteisö kuvaa hyvin tällaista yhteisöllisyyttä. 
34 Star ja Griesemer (1989: 388) käyttävät käsitettä ”modus operandi”. 
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tunnistettavissa, jotta se voi toimia eri käytäntöjä yhteensovittavana ja eri ala-
kulttuurien merkityksiä välittävänä ”kääntämisen” välineenä. 

Star ja Griesemer korostavatkin latourilaisen (Latour 1987: 120) “kääntämi-
sen” (translation) keskeistä roolia rajaesineyhteistyössä. Latourille kääntämi-
nen on vastaus yhteistyön paradoksiin. Yhteistyössä mukana olijat muokkaavat 
faktoja omista näkökulmistaan ja tekevät näin yhteisen faktamäärittelyn – joka 
on yhteistyön tavoite – mahdottomaksi. Kääntäjänä toimijan tehtävä on pyrkiä 
luomaan yhteistä käsitystä intresseistä ilman, että toimijoiden intressejä louka-
taan., Käännöksen lopullisena tavoitteena taas on tehdä yhteisestä intressistä 
korvaamaton. Ongelmallista tästä tekee se, että kaikki toimijat tekevät tätä 
kääntämistä, jolloin jokaisen on otettava huomioon sekä oma käännöksensä 
että muiden käännökset. Samalla muodostuu monenvälinen käännösten 
”kartta” (Star ja Griesemer 1989: 390). Star ja Griesemer näkivät, että tällaiset 
käännökset ovat mahdollisia, vaikka toiminnan kohteet tai tieteelliset tulokset 
olisivat peräisin ja kuuluisivat hyvin erilaisiin (tieteellisiin) sosiaalisiin todelli-
suuksiin. Tämän he näkivät tapahtuvan kahdella mahdollisella tavalla: mene-
telmien standardisoinnin kautta tai erityisten “rajaesineiden” muodost(u/a)mi-
sen kautta. 

Star ja Griesemer (1989: 410-411) tunnistavat Starin (1988) esittämät neljä 
rajaesineen muotoa: ensinnä rajaesineinä voivat toimia kokoelmat, joita Star ja 
Griesemer kuvaavat ”järjestettyinä pinoina” joista eri alakulttuurit voivat ”lai-
nata” pinojen sisältöä ilman, että heidän täytyy miettiä pinon itsensä tarkoi-
tusta. Toinen rajaesineen muoto on ideaalityyppi, joka nimenomaan ei kuvaa 
mitään tarkasti tai todenmukaisesti, vaan tarjoaa ”kaikille tarpeeksi hyvän kar-
tan” toimimiseen. Kolmanneksi, rajaesine voi ilmetä yhtenevien rajojen muo-
dossa: nämä tarjoavat yhteisen suhteuttamisen mahdollisuuden, vaikka rajojen 
sisäinen rakenne ja sisältö voi olla eri toimijoille hyvinkin erilainen. Neljäs ra-
jaesineen tyyppi on standardoitu kaavake, joka on luonteeltaan erilaisten ala-
kulttuurien väliseen kommunikaatioon pystyvä, mutta samalla pitkälle forma-
lisoitu. 

Star (2010) näkee, että rajaesine rakentuu ajassa, tietyssä mittakaavassa ja 
tietyn “alueen” (scope) kattavana kommunikatiivisena välineenä. Se on jaettu 
tila (shared space) joka nimenomaan erottaa “tässä olevan” ja “tuolla olevan”. 
Star korostaa, että käsitteeseen sisältyvä termi “esine” (object) on valittu juuri 
sen takia, että se vaatii toimintaa sen saavuttamiseksi (merkityksessä “pää-
määrä”) ja sen kanssa (merkityksessä “kohde”). Starille kohde (object) on ni-
menomaan asia, joka määrittyy siihen pragmaattisesti kohdistuvassa ja sen 
kanssa tapahtuvassa toiminnassa. Näin rajaesineen ”esine” on toiminnan ma-
terialisoima, eikä suinkaan sen fyysisen esineluonteen aikaansaama. Star 
(2010: 603) konkretisoi tätä: auto voi olla rajaesine, mutta ainoastaan, jos sitä 
käytetään alakulttuurien välissä erilaisten käännösten välineenä. Toisaalta teo-
riakin voi olla selkeä rajaesine, jos sitä käytetään samalla tavalla. Star ehdottaa 
esimerkiksi esimerkillistämistä, ilmaisua, tulostusta, tanssimista ja nimeämistä 
tällaisiksi mahdollisiksi toiminnoiksi. Niinpä Starille rajaesineen materiaali-
suus kumpuaa toiminnasta, ei suinkaan esine- tai asiamuodosta.  

Star myös esittää näkemyksensä rajaesine-käsitteen dynamiikasta. Ensinnä, 
rajaesine on sarja toiminnan järjestelyjä, sekä materiaalisia että prosessuaalisia, 
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jotka sijaitsevat alakulttuurien, kielipelien, tai käytäntöyhteisöjen välissä ja 
jossa ne ovat heikosti rakentuneita. Star itse esittää käytäntöyhteisön käsitteen 
kuvaavan toimijoiden luonnetta, ja Wenger (1998) sekä Lee (2007) ovat sa-
moilla linjoilla: rajaesineet ovat nimenomaan käytäntöyhteisöjen erilaisia nä-
kökulmia koordinoivia artefakteja, toiminnallisia esineitä. Toiseksi, käytän-
töyhteisöt hyödyntävät rajaesinettä säilyttäen sen epäselvän/epämääräisen 
luonteen yhteisenä objektina, mutta tehden räätälöityjä, spesifejä muotoiluja 
käytäntöyhteisön sisäiseen käyttöön. Tällöin siitä tulee käyttökelpoisempi yh-
den kielipelin, käytäntöyhteisön tai ryhmän sisällä, muttei käytäntöjenvälisenä 
objektina. Kolmanneksi, kaikki yhteisöt joilla ei ole yhteistä näkemystä toimin-
nasta vaihtelevat suhtautumistaan/tulkintaansa, vuorottelevat näiden kahden 
muodon - yleisen ja heikosti strukturoidun ja erityisen ja vahvasti strukturoidun 
- välillä. Star (2010: 605) korostaa, että jos/kun tämä muotojen välillä liikkumi-
nen joko skaalautuu ylöspäin (tulee osaksi laajempaa toimintakenttää) tai 
muuttuu standardoiduksi, itse rajaesine alkaa muuntua infrastruktuuriksi, 
standardeiksi ja muiksi ei-rajaesineiksi.  

Star (2010: 613-614) määrittelee myös rajaesineiden elinkaarta tai -sykliä. 
Edellä mainittu eri käytäntöyhteisöjen huomion ja toiminnan vuorottainen 
vaihtelu yhteisölle keskeisten, vahvasti rakenteistuneiden osien ja yhteistoimin-
nalle keskeisten, heikosti rakenteistuneiden osien välillä (jota voidaan siis il-
meisesti pitää rajaesineen “elämänlankana”) asettuu myös kontrollin kohteeksi. 
Konkreettisia toiminnan prosesseja hallitsevat tahot (käytäntöyhteisöt, mana-
gerit, vallanpitäjät) haluavat kontrolloida tätä “edestakaisuutta”. Esimerkiksi 
strategisen suunnittelun prosessienhallinnassa on tärkeää, että prosessissa mu-
kana olevat tahot pysyvät sitoutuneena prosessiin, ja että eri toimijat toisivat 
prosessiin lisäarvoa. Tällöin prosessia pyritään hallinnoimaan siten, että pro-
sessin itsensä näkökulmasta pystytään saavuttamaan toiminnan tavoitteet. 
Tämä hallinnointi näyttäytyy tarpeellisena, jotta toiminta standardisoituisi – 
jotta rajaesineen vähemmän strukturoitunut ”yhteinen” muoto rakenteistuisi 
yhtä lailla kuin enemmän rakenteistuneet, käytäntöyhteisöjen omiin tarpei-
siinsa muokkaamat tulkinnat. Näin esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen kehittämisessä sen keskeinen elementti, ajatus rai-
tiotiestä, on vahva rajaesine. Mutta, jos jokaisella itse raitiotiehankkeessa mu-
kana olevalla kaupunkiseudun kehittämiseen eri tavoin kiinnittyvällä toimijalla 
on sekä kovin omanlaisensa käsitys raitiotien merkityksestä että omanlaisensa 
tapa osallistua yhteistyöhön, on kehittämishankkeen hallinta haastavaa. Niinpä 
yhteinen ajatus raitiotiestä pyritään kiteyttämään esimerkiksi ”ratikan tari-
naan” sekä teknisemmin toteutusmalliin, jonka nähdään mahdollistavan lu-
kuisten hankkeen rajapintojen hallinnan. Kun raitiotiehanke etenee, hankkeen 
hallinta pyrkii vahvistamaan, ”standardisoimaan” näitä yhteisiä käsityksiä ja 
toimintamalleja, jolloin ne muuntuvat käytäntöyhteisöjen rajoja ylittävästä ra-
jaesineestä uuden käytäntöyhteisön sisäiseksi ”infrastruktuuriksi”.  

Vaikka standardoinnissa onnistuttaisiinkin, on siinä kuitenkin haittansa: ra-
jaesineen tulkinnallinen joustavuus vähenee, ja väistämättä enemmän ja enem-
män sen alkuperäisestä sisällöstä – ja useampi toimijoista – jää “jäännökseksi” 
rajaesineen ulkopuolelle. Nämä jäännökset muodostavat “ulkopuolisten” jouk-
koja, uusia käytäntöyhteisöjä (Star 2010: 615), ja samalla tuottavat lähtökohdan 
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uusien rajaesineiden muotoutumiselle. Starin (2010: 614) mukaan rajaesinei-
den elinkaarten prosessien aikajänne on monesti vuosikymmeniä tai jopa vuo-
sisatoja. Niinpä Star itse tuntuu vastaavan Galisonin (2010, myös esim. Bal-
ducci ym. 2013) väitteeseen rajaesineiden “poikkileikkaus ajassa” -luonteesta 
asettamalla ne pikemminkin pidemmän aikavälin prosesseiksi kuin hetkellisiksi 
yhteenliittymiksi. 

Lee (2007) kiinnittää huomiota Starin ja Griesemerin (1989) rajaesine-käsit-
teen määritelmällisiin piirteisiin. Menetelmien standardisointi tarkoittaa hä-
nen mukaansa informaation tekemistä yhdenmukaiseksi korostamalla sitä, mi-
ten informaatiota käsitellään, lähestytään tai raamitetaan. Näin se sekä antaa 
ohjeet itse tekemiselle35 että toimii yhteisen näkemyksen muotoilijana, erään-
laisena yhteisenä kielenä eri alakulttuurien – kielipelien, jos tulkinta tässäkin 
viedään wittgensteinilaiseen raamiin – välillä. Tässä tulkinnassa standardi-
sointi voidaan nähdä eräänlaisena vaihdon vyöhykkeen muotona, joskin passii-
visena: siinä missä kieli on vuorovaikutuksessa kehittyvää ja siten aktiivista, 
standardoitu menetelmä on episodisesti pysyvä ja passiivinen.  

Lee (2007) lähestyy itse rajaesineproblematiikkaa artefaktien kautta. Hän ku-
vaa eroa yksittäisten käytäntöyhteisöjen tuottamien “itsensä selittämisen” arte-
faktien, “mukaan ottamisen” artefaktien ja integraatiota varten tuotettujen “yh-
teen keräämisen” ja “rakenteistamisen” artefaktien välillä. Ensimmäinen tyyppi 
käsittää artefakteja, jotka on tuotettu oman käytäntöyhteisön tarpeisiin. Toinen 
tyyppi käsittää käytäntöyhteisöstä itsestään peräisin olevan artefaktin hyväk-
syttämisen – usein sen muokkaamisen kautta – käytäntöyhteisöjen väliseen 
käyttöön. Leen mukaan hyväksyttämisen käytännöt olivat hänen tutkimukses-
saan tyypillisesti yksinkertaisia suostuttelun ja dialogin muotoja, joiden kautta 
pyrittiin antamaan tietyille artefakteille rajaesineluonne. Kolmatta, yhteen ke-
räämisen tai rakenteistamisen artefaktityyppiä Lee (2007: 333) kutsuu “raja-
neuvottelun” artefakteiksi. Rajaneuvottelun artefakteja Lee näkee käytettävän 
ajatusten käsittelyyn, konseptien ja tekniikkojen esittelyyn, allianssien muodos-
tamiseen, tiedonvaihdon paikkojen perustamiseen, välitystehtävien parantami-
seen ja yhteisen ymmärryksen kehittämiseen spesifeistä ongelmista.  

Fujimura (1992) puolestaan käyttää rajaesineen termiä juuri tällaisen toimin-
nan kiinnittymispisteistä, tarkoituksellisen epäselvistä, yleisistä, abstrakteista 
ja muokattavissa olevista konsepteista ja artefakteista, jotka tämän yleisen abst-
raktiutensa kautta mahdollistavat itsensä paikallisen konkretisoinnin. Tämä 
konkretisointi johtaa standardisointiin ja uusien ongelmien konstruoitumiseen. 
Samalla Fujimura (1992: 179) korostaa standardisoitujen menetelmien – stari-
laisittain infrastruktuurien – mahdollistavan uusien ideoiden siirtämisen uu-
sille toiminnan alueille, niiden sisällyttämisen olemassa oleviin rutiineihin koh-
tuullisen uudelleenorganisoinnin kautta.  

Lee (2007: 311) osoittaa rajaesineiden käsitteen tutkimuksen tuoneen esiin 
erilaisia tarpeita “täydentää” rajaesine-käsitteen sisältöä ja dynamiikkaa, jotta 
se olisi selitysvoimainen erilaisissa empiirisissä konteksteissa. Leelle keskeinen 
rajaesineen ominaisuus on sen kyky “tyydyttää useiden käytäntöyhteisöjen tie-
dolliset vaatimukset” ja hän onkin valmis rajaamaan rajaesine-käsitteen käyttöä 

                                                        
35  vrt. Prologi: Star ja Griesemer kuvasivat laajasti luonnontieteellisten näytteiden keräämistä ja 

kirjaamista museon kokoelmiin 
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vain tämän ehdon täyttäviin. Rajaesineen käsitteen vierelle hän tarjoaa proses-
sin mukana muuntumaan kykenevää rajaneuvottelun artefaktin käsitettä. 
Leen kritiikki rajaesine-käsitettä kohtaan liittyy olennaisesti käsitteen sovellet-
tavuuteen muissa kuin Starin ja Griesemerin kuvaileman kaltaisissa varsin 
staattisissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa. Lee esittää oman rajaneuvottelun 
artefakteihin liittyvän lähestymistapansa tuovan rajaesine-teorialle käyttökel-
poisuutta kolmella eri tavalla: ensinnä, se ei oleta koordinaation olevan inten-
siivistä ja kattavaa. Toiseksi, se ei keskity pelkästään rajaesineen koordinaatio-
luonteeseen, vaan tuo sen rinnalle mahdollisuuden disruptiivisten elementtien 
tuloon yhteistyöprosessiin. Kolmanneksi, se mahdollistaa muidenkin kuin stan-
dardoitujen artefaktien käsittelyn. Näin Lee (2007: 335-336) korostaa kollabo-
ratiivisen (yhteis)työn muuntumistarpeita ja avoimuutta. Rajaesine-käsitteen 
periaatteellinen sovellusalue onkin laaja (ks. Akkerman ja Bakker 2012), käsit-
täen kirjon erilaisia materiaalis-käsitteellisiä artefakteja, myös spatiaalisen 
suunnittelun piirissä (esim. Mäntysalo ja Kanninen 2013, Lieto 2013). Raken-
tuneistumisen sisällöstä Star ja Griesemer eivät anna juurikaan osviittaa, mutta 
Koskinen ja Mäkinen (2009) ymmärtävät sen tarkoittavan yleisesti tulkintaa ra-
jaesineen luonteesta. Tällöin vahva rakenteistuneisuus tarkoittaa, että eri toi-
mijoiden tulkinnat ovat samankaltaisia, ja heikko rakenteistuneisuus vastaa-
vasti viittaa tulkintojen erilaisuuteen. Fujimura (1992) tarjoaa sisältöä Starin ja 
Griesemerin rakenteistumisen käsitteelle toteamalla sen viittaavan mm. joh-
donmukaisuuteen (consistency), selkeyteen (unambiguity) ja loogisuuteen (lo-
gic). Näin ollen rajaesine yhteisessä käytössään olisi näiden tekijöiden suhteen 
heikosti kehittynyt. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni tarkoita sen paremmin 
epäjohdonmukaisuutta kuin epäloogisuuttakaan, vaan yhteiselle toiminnan 
koordinaatiolle tarpeellista joustavuutta. 

Organisaatiotutkimuksen piirissä rajaesinetyyppisiä tilanteita on tutkittu jo 
pitkään. Weickin (1979) mukaan toimijoilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset 
toiminnasta, mutta silti toimijajoukko pystyy organisoituun toimintaan. Don-
nellon ym. (1986) ovat esittäneet, että yhteiset kommunikaation tavat tekevät 
organisoidun toiminnan mahdolliseksi, vaikkei yhteisiä tulkintoja toiminnasta 
olisikaan. Myös Fiol (1994) on havainnut, että jaettu kommunikoinnin väli-
neistö mahdollistaa koordinoidun toiminnan, vaikkei jaettuja käsityksiä toi-
minnasta ja sen merkityksestä olisi syntynyt. Fiolin tutkimuksessa monialaiset 
ryhmät pystyivät kehittämään yhtenäisiä tapoja argumenttiensa kehystämi-
seen, vaikkeivat luopuneet erilaisista tulkinnoistaan. Tällöin voi syntyä tulkin-
toja, jotka ovat sinällään erilaisia mutta joilla on samanlaiset toiminnalliset seu-
raukset. Beerin (1959; sit. Donnellon 1986) käsite ”samaantähtäävyys” (equi-
finality) kuvaa Donnellonin ym. (1986) mukaan juuri tällaista, erilaisia mahdol-
lisia reittejä samaan lopputulokseen päätyvien toimintamallien olemassaoloa. 
Erilaisia tulkintoja hyödyntävä organisoitunut toiminta (toimintaa jolla on yh-
teinen tavoite tai päämäärä) perustuu juuri tällaisille samaantähtääville merki-
tyksenannoille. Kellogg ym. (2006) esittävät pitkälti Donnellonia ym. (1986) 
myötäillen, että yhteiset kommunikaation käyttäytymismallit (repertoires of 
communication behaviors) ovat toiminnan organisointia edesauttavia tekijöitä 
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silloin, kun yhteiset merkitykset puuttuvat. Ne auttavat tuottamaan samaantäh-
tääviä käsitysmalleja, eli “tulkintoja, jotka ovat erilaisia mutta joilla on saman-
kaltaisia toiminnallisia seurauksia” (Donnellon ym. 1986: 44).  

Kellogg ym. (2006) tarkensivat samaan tähtäävän toiminnan ajatusta koros-
tamalla “lajityyppien” käyttämistä ekspertiisien välisten ohuiden kuvausten 
ymmärrettävyyden edistäjinä. He kiinnittivät huomiotaan nopeatahtisen ja 
alati muuttuvan toimintaympäristön yhteistyössä siihen, miten yhteinen koor-
dinaatio tapahtui erityisten lajityyppien (genre) kautta: toimiston käytännön 
työkalut, kuten PowerPoint-esitysformaatti, auttoivat luomaan yhteisiä käsityk-
siä, vaikkei niiden kautta välittynyt eri toimijoiden merkityksenantoja tai ym-
märrystä yhteisestä sanastosta tai kielestä. Sisältöjen ohuus, tai “tasoittaminen” 
(flattening) auttoi fokusoimaan vuorovaikutusta tärkeimpiin yhteisiin asioihin, 
vaikka se ensisijaisesti toimikin eri käytäntöyhteisöjen intressien ja tulkinnal-
listen erojen keskustelun välineenä. Näin tällä rajaesineellä oli aktiivinen rooli 
sekä heikosti että vahvasti rakenteistuneiden osiensa yhteisen ymmärryksen ra-
kentajana.  

Askins ja Pain (2011: 815) havainnoivat puolestaan monikulttuurisen toimija-
joukon interaktioita ja totesivat, että interaktiossa muotoutuvat suhteet eivät 
kehittyneet ilman materiaalisia ”asioita” (thing), joiden äärellä yhteinen akti-
voituminen tapahtuu. Toisaalta yhteisen ”ohuen” käsityksen rakentaminen 
siitä, mitä näillä asioilla tai esineillä kyetään tekemään, antoi osallistujille mah-
dollisuuden kollaboraatioon. Samalla tavalla suunnitteluepisodissa on jo lähtö-
kohtaisesti joko tarjolla tai tarpeen muodostaa suunnittelun päämäärälle jokin 
konkreettinen ilmiasu - kaava, strategiadokumentti, rakennemalli - joka tarjoaa 
kaikille mukana olijoille mahdollisuuden omien päämääriensä edistämiseen, 
mutta on myös kaikkia yhdistävä.  

Akkerman ja Bakker (2011) esittävät dialogisuuden (dialogicality) käsitteen 
(vrt. Bakhtin 1986) auttavan ymmärtämään rajaesineiden mahdollisuuksia op-
pimisen välineinä. Akkerman ja Bakker (2011) analysoivat laajassa kasvatustie-
teen kirjallisuustutkimuksessaan 181 erillistä tutkimusta, joissa rajaesine tai ra-
janylitys oli keskeinen analyyttinen käsite ja joissa käsiteltiin oppimista yli ao. 
rajojen. Akkermanin ja Bakkerin mukaan kommunikaatioteorian piirissä on 
alettu nähdä, ettei kommunikaation välittävä luonne toteudukaan väistämättä 
parhaiten samankaltaisuuden luonnehtimissa tilanteissa, vaan että luonnolli-
nen (sic) lähtökohta on se, että sanat merkitsevät eri asioita eri ihmisille36. Tästä 
on seurannut huomion kiinnittyminen tilanteisiin, joissa erilaisten kulttuuris-
ten käytäntöjen kohtaaminen avaa ”kolmansia tiloja”, jotka mahdollistavat sekä 
merkityksistä neuvottelun että ”hybridisyyden” eli uusien kulttuuristen keskus-
telun muotojen tuottamisen.  

Akkermanin ja Bakkerin kiteytyksellä on tulkintani mukaan selkeä yhtäläisyys 
sekä kontaktivyöhykkeen konseptin että vaihdon vyöhykkeen lähestymistavan 
kanssa. Akkermanin ja Bakkerin tutkimuskysymykset käsittelivät rajaesineiden 
”rajan” laatua sekä niitä oppimismekanismeja, joita näillä rajoilla oli havaittu. 
He havaitsivat, että keskeiset rajaesineiden fasilitoimat oppimisen mekanismit 

                                                        
36  Wittgenstein (ks. Wittgenstein 1953/2001) sanoisi tästä, että samat sanat saavat eri merkityk-

siä erilaisissa kielipeleissä. Sanat merkitsevät ei asioita eri ihmisille, koska he antavat niille eri 
merkityksiä erilaisten kielipelien kautta. 
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käsittelevät neljän tasoista rajaesineen käyttöä: identifikaatiota, koordinaatiota, 
reflektiota ja transformaatiota. Identifikaatio tarkoittaa siirtymää toiseuden 
tunnistamisesta rinnakkaisen olemisen legitimointiin, joka johtaa uusien käy-
täntöjen tajuun ja nykyisten identiteettien uudelleenmuotoiluun. Koordinaatio 
näyttäytyy dialogina, jota käydään vain siinä määrin kuin on tarpeen toiminnan 
ylläpitämisen kannalta. Koordinaatio koostuu kommunikatiivisesta yhteydestä, 
”kääntämisen” käytännöistä, rajaesineen rajan tekemisestä ”huokoiseksi” eli ra-
jan läpi tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollistamisesta, sekä rutiinien muo-
dostamisesta. Reflektiolla Akkerman ja Bakker tarkoittavat siirtymää erilai-
suuksien ja oman ymmärryksen eksplikoinnista (perspective making) toisten 
ymmärryksien huomioimiseen (perspective taking). Reflektiossa tapahtuu uu-
sien, käytäntöjä informoivien identiteettien muotoutuminen. Transformaatio 
puolestaan korostaa siirtymää outouden ja uutuuden korostamisesta yhteisen 
ongelmakentän tunnistamiseen ja uusien kulttuuristen muotojen kehittämi-
seen sekä rajatyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen. 

Näin Akkermanin ja Bakkerin typologia tarjoaa rikkaan näkemyksen rajaesi-
neen erilaisista ”käytöistä”. He itse (Akkerman ja Bakker 2011: 152) näkevät ty-
pologiansa lähinnä Starin ja Griesemerin alkuperäisen määritelmän rajojen 
(sic) kokeiluna, ja päätyvät ehdottamaan koordinaation pitämistä keskeisenä 
rajaesineen käytön ominaisuutena. He kuitenkin huomauttavat, että rajaesi-
neen ”työskentely” identifikaation, reflektion tai transformaation kaltaisesti ei 
tarkoita, että eri käytäntöyhteisöt fuusioituisivat tai että ”rajat” yhteisöjen vä-
lillä katoaisivat. Pikemminkin kyse on dialogisuuden kyvystä ylläpitää erilai-
suutta. Itse näen Akkermanin ja Bakkerin typologian arvon työssäni rajaesinei-
den kiinnittämän toiminnan ja yhtäältä kontaktivyöhykkeen politisointien vä-
lillä (identifikaatio), toisaalta suhteessa vaihdon vyöhykkeen kielelliseen muo-
toutumiseen (transformaatio). Reflektion näen pikemminkin kontaktivyöhyk-
keen ja vaihdon vyöhykkeen välisen vuorovaikutuksen kuvaajana. Samalla Ak-
kermanin ja Bakkerin kuvaus osoittaa vaihdon vyöhykkeen ja rajaesineen eroa-
vaisuutta ”muutoksen” suhteen: Galison (2010, 2013; ks. myös Mäntysalo ja 
Kanninen 2013) korostaa vaihdon vyöhykkeen olevan lähtökohtaisesti kehit-
tyvä luonteeltaan, pyrkivän (tai ainakin etenevän) kielelliseen yhdentymiseen 
koordinaation kautta.  

Itse näen rajaesineen käsitteen yhdistelmänä Starin (ja Griesemerin) sekä 
Leen näkemyksiä. Yhtäältä Star korostaa rajaesineen suhteellista pitkäjäntei-
syyttä, mutta toisaalta Lee näkee oman käsitteellisen kehitelmänsä tavoittavan 
myös lyhyen aikavälin muutostarpeita. Starin ja Griesemerin tutkimustulosta 
voisi perustellusti pitääkin pikemmin ajallisena “viipaleena” kuin prosessin ku-
vauksena, kuten esim. Galison (2010, 2013) huomauttaa puhuessaan rajaesi-
neen ja vaihdon vyöhykkeen konseptien välisistä eroista. Laajemmin tulkittuna, 
hyödyntäen mm. Starin ja Griesemerin metodologisia huomioita (1989) sekä 
Starin (2010) prosessuaalisia merkintöjä ja selityksiä, on rajaesine kuitenkin 
nähtävissä vähintäänkin prosessin välineenä.  

Oma näkemykseni rajaesine-käsitteestä korostaa myös Leen (2007: 313) aja-
tusta rajaesineen “epätäydellisyydestä”: se ei pysty yksinään tyydyttävästi selit-
tämään tai toimimaan normatiivisena koodina useimmissa tosielämän proses-
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sien kuvauksissa tai toiminnan kehittämistoimissa, ja ”neuvotellun” rajaesi-
neen muodostama yhteinen käsitys on paitsi paikallinen, myös pikemminkin 
ratkaistavaa ongelmaa uudella tavalla valottava kuin sitä ratkaiseva (Fujimura 
1992: 204). Akkerman ja Bakker (2011: 141) korostavat, että vaikka Star ja Grie-
semer näkevät rajaesineen kääntämisen välineenä, ei sillä kuitenkaan voi olla 
sellaista kommunikatiivisuutta, joka syrjäyttäisi kokonaan muun kommunikaa-
tio- ja yhteistyötarpeen. Näin se on aina vain osittainen ratkaisuyritys. Wenger 
(1998) muistuttaakin, että rajaesine on ennen kaikkea käytäntöyhteisöjen eri 
näkökulmien kohtauspaikka (ks. kuva 5), joka saa merkityksensä juuri tämän 
kohtaamisen myötä. Näin rajaesine ei voi olla itsenäinen välittävä (mediation) 
toimijuus, vaan se pikemminkin muotoutuu performatiivisesti latourilaisessa, 
välittäjyyttä korostavassa merkityksessä (Latour 2005: 38). 
 

 
Kuva 5. Tulkintani rajaesineestä. Jokainen käytäntöyhteisö hyö-
dyntää rajaesinettä omiin tarpeisiinsa, joissa rajaesine saa spesi-
fejä merkityksiä, ts. toiminta-alueen ”ulkokenttä” on käytäntöyh-
teisön kannalta vahvemmin rakenteistunut kuin rajaesineen 
koordinoima ”sisäkenttä”. Kenttien vuorovaikutus muodostaa 
koordinaatiota ylläpitäviä keskinäisriippuvuuksia, ja samalla 
koordinaatio muodostaa samaantähtääviä käytäntöjä.  
 
 

 

Rajaesine suunnitteluntutkimuksessa 

Suunnitteluyhteistyössäkin kyse on monenvälisestä kommunikaation ja keski-
näisen oppimisen prosessista. Healeyn (2007) sanoin strategisessa suunnitte-
lussa transformaatio tapahtuu uusien ajatusten välittymisenä, vuorovaikutuk-
sen ja dialogien tuloksena. Healeylle ”kaupunki” ja ”kaupunkiseutu” näyttäyty-
vät rajaesineen kaltaisina, relationaalisina olioina joilla on kullekin toimijalle ja 
käytäntöyhteisölle oma, rakenteistunut merkityksensä, mutta jonka yhteinen 
merkityksenanto missä hyvänsä yhteistoiminnallisessa kontekstissa on heikosti 
jos lainkaan rakenteistunut. Monesti näkemykset kaupunkiseudusta ovat risti-
riitaisia ja usein vaikuttavat jopa täysin yhteensopimattomilta. Kaupunkiseu-
dun idea tarjoaa kuitenkin alustan, joka tyydyttää eri toimijoiden informatiivi-
sia tarpeita ja mahdollistaa monin tavoin toiminnan koordinaation. Olen va-
kuuttunut, että Healey myös allekirjoittaisi näkemyksen kaupunkiseudusta op-
pimisen alustana (ks. Healey 2007: 248-250).  

Montin ym. (2012) käsittelevät Göteborgin kaupunkiseudun strategista suun-
nittelua rajaesinenäkökulman kautta. Samalla kun he näkevät koko prosessin 
eräänlaisena mega-rajaesineen muotoutumisena, he korostavat tällaisessa pro-
sessissa tapahtuvaa oppimista yli konkreettisten ja abstraktien rajojen sekä yh-
teisten symbolien ja narratiivien syntyä osana rajaesineen kanssa työskentelyä. 
Montin ym. lainaavat Leeltä (2007) myös rajaneuvottelun artefaktin käsitteen, 
jonka he näkevät kuvaavan joitain ristiriitaisten suunnittelutilanteiden proses-
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seja paremmin. He korostavat rajaesineiden roolia monitasohallinnan proses-
seissa ja näkevät ne mahdollisesti jopa tarpeellisina ehtoina tällaiselle hallin-
nalle.   

Calvaresi ja Cossa (2013) tunnistivat italialaisen lähiökehittämisen fyysisen il-
menemän – naapurustolaboratorion – toiminnassa rajaesineluonteen, jonka he 
asettivat vaihdon vyöhykkeen kontekstiin. Laboratorion toiminta erityisen naa-
purustosopimuksen – joka oli enemmänkin kokoelman kaltainen eri perspek-
tiivejä ”pinoava” prosessi kuin sopimus, koska yhteisymmärrykseen ei edes py-
ritty – laadinnassa ja kehystämisessä joustavana rajaesineenä muistuttaa Col-
linsin ym. rajaesine-tyyppistä vaihdon vyöhykettä. Calvaresi ja Cossa summaa-
vat tuloksensa toteamalla, että lopulta integraatio on tärkeämpää kuin osallis-
tuminen: sosiaalisessa oppimisprosessissa, jossa erilaiset toimijat vaihtavat tie-
toa, on potentiaalia innovaatioille. Näin heidänkin analyysinsa palauttaa kysy-
myksen vaihdon vyöhykkeeseen.   

Leino (2012, 2013) on suomalaisessa kontekstissa tutkinut spatiaalista suun-
nittelua rajaesine-näkökulmaa hyödyntäen. Hänen mukaansa (Leino 2013: 113) 
suunnitteluprosessissa on mukana useita rajaesineitä, jotka saattavat toimia eri 
tasoisina yhteisen näkemyksen ”kontaktipisteinä” ja tyydyttää toimijoiden eri-
laisia informatiivisia tarpeita. Leino esimerkiksi tunnistaa itse suunnitelmat ra-
jaesineiksi ja esittää suunnitteluprosessin olevan tulkittavissa eräänlaisena ra-
jalla toimivana ja rajan molemmilta puolilta peräisin olevien toimijoiden muo-
dostamana rajaorganisaationa (ks. myös Saarela ja Rinne 2016), joka fasilitoi 
rajaesineiden syntymistä. Leino näkee kuitenkin suunnitteluprosesseissa myös 
rajavuorovaikutusta (boundary interaction; ks. Wenger 2003) joka rakentuu si-
sälle koko suunnitteluprosessiin – pitkälti vaihdon vyöhykkeen kaltaisesti. 
Leino kuitenkin varoo yhtäläistämästä rajavuorovaikutusta ja vaihdon vyöhy-
kettä, mikä esim. Kelloggin ym. (2006) sekä Akkermanin ja Bakkerin (2011) tut-
kimuksen näkökulmasta vaikuttaakin järkevältä.  

Omassa työssäni olen monesti sivunnut rajaesine-näkökulmaa suunnittelun-
tutkimuksessa. Vuonna 2010 (Kanninen ym. 2010) tutkimme yhteiskunnallisen 
autoriippuvuuden kysymyksenasetteluja. Tuolloin Kuoppa ja Mäntysalo (2010: 
70-71) näkivät, että Kuopion kaupunkisuunnittelussa kehitetty vyöhykemalli 
(Kosonen 2007; Newman ym. 2016) toimi rajaesineenä, joka mahdollisti suun-
nittelun sektoreita ja tutkimuksellisia näkökulmia yhteen sitovan ja yhteenso-
vittavan alustan muodostamisen. Lopulta (Kanninen ym. 2010: 152) hahmotte-
lin ”autoriippuvuuden” käsitteen rajaesineluonnetta toteamalla, että se ”on riit-
tävän konkreettinen avautuakseen yhdyskuntarakenteiden ominaisuuksien ja 
elinympäristön käytön analysoinnin sekä suunnittelun tavoitteenasettelun vii-
tekehykseksi – samalla, tämän konkreettisuuden myötä, siihen voidaan tarttua 
suunnittelun ja päätöksenteon eri näkökulmista ja asiantuntijuuksista käsin”.  

Rajaesinemäisiä kehityskulkuja olen havainnut myös esimerkiksi Jyväskylän 
seudulla, jossa kaupunkiseudun tasoista yhteistyötä ja toiminnan koordinaa-
tiota on kehitetty määrätietoisesti jo kahden vuosikymmenen ajan (vrt. Mänty-
salo ym. 2014). Seudun 2000-luvun ponnistukset suuntautuivat leimallisesti 
verkostokaupunkistrategian sisäänajoon kaupunkiseudun kehittämisen peri-
aatteena. Ajatuksena oli edetä palvelutarjonnan seudullisen koordinoinnin 
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kautta hyödyntäen ”yhdenvertaisten kuntien yhteistyöhalukkuutta” (Juutilai-
nen 2010). Verkostokaupungin ideaa konkretisoitiin lukuisten dokumenttien, 
tapahtumien ja strategioiden kautta. Verkostokaupungin idea onkin tulkitta-
vissa rajaesineenä, joka yhdisti sekä eri kuntien että eri sektorien näkökulmia.  

Tuolloin näin, että samanaikainen konkreettisuus ja eri näkökulmien yhteen-
sitovuus tekee käsitteestä rajaesineen. Edellä esittämäni rajaesine-keskustelun 
perusteella johtopäätös oli oikeansuuntainen mutta epätäsmällinen: en nähnyt 
rajaesineen performatiivista sen paremmin kuin sen prosessuaalistakaan luon-
netta. Näin en kyennyt analysoimaan autoriippuvuuden käsitettä akateemis-
praktisessa yhteistyössä syntyvänä enkä myöskään nähnyt sen eroja säilyttävän 
abstraktin luonteen ja uusia kysymyksenasetteluja synnyttävän standardisoitu-
misen kehityskulkujen dialektiikkaa. 

Tässä tarkastelussa olen tuonut esiin rajaesinetutkimuksen moniulottei-
suutta, pyrkien kuitenkin fokusoimaan spatiaalisen suunnittelun kannalta rele-
vantteihin näkemyksiin (taulukko 12). Organisaatiotutkimuksen ansiot rajaesi-
netutkimuksessa ovat kiistattomat, vaikka konseptia pidetäänkin tieteen ja tek-
nologian tutkimuksen piirissä pisimmälle kehitettynä. 

 
 

Taulukko 12. Rajaesineen tarkastelutapoja. 

 

 
Eri lähestymistavat keskittyvät varsin koherentisti latourilaisen ”kääntämisen” 
ja näin ollen myös ”välissäolemisen” problematiikkaan ja koordinaation riittä-
vyyteen moninäkökulmaisessa ja –kulttuurisessa yhteistyössä. Näin konsepti 
täydentää olennaisella tavalla hahmottelemani mallin (ks. seuraava pääluku) 
tarjoamalla erityisesti konkreettisia, artefaktuaalisia koordinaation kiinnitty-
miskohtia, samaantähtäävyyteen pyrkiviä toimintamalleja ja merkityksiä. Sta-
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rilainen rajaesineen infrastruktuuristuminen kuitenkin ehdollistuu erilaisuu-
den ylläpidon vaateiden kautta. Ehkä osa rajaesineistä palvelee tarkoitustaan 
osana hegemonisen vallan hetkellistä horjuttamista, kun taas osa toimii pikem-
minkin identiteettien muotoilun ja neuvottelun kestävinä alustoina. 
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Edellisessä pääluvussa esittelin käsitteelliset lähtökohdat strategisen yhteen-
sovittamisen mallilleni. Tässä pääluvussa tuon nämä käsitteet yhteen tavoit-
teenani muotoilla analyyttinen, käsitteellinen työväline kaupunkiseutujen 
yhteistyökysymysten paremmalle ymmärtämiselle. En kuitenkaan pyri luo-
maan metodia, jolla voisi yksiselitteisesti analysoida strategisen spatiaalisen 
suunnittelun empiirisiä aineistoja. Pikemminkin kyse on koherentin teoreet-
tis-käsitteellisen näkökulman rakentamisesta kaupunkiseutujen suunnittelu-
yhteistyön tarkastelemiseen.  

 
Tulkitsen, että sen paremmin luvuissa 3-5 esittämäni institutionaaliset kehyk-
set yhteistyölle tai luvun 6 kommunikatiivisen suunnittelun teoria ja sen koh-
taama kritiikki eivät yksinään tarjoa riittävää tulkintakehikkoa kaupunkiseutu-
tasoisen strategisen spatiaalisen suunnittelun ymmärtämiselle. Yhtäältä tarvi-
taan ymmärrystä siitä institutionaalisesta todellisuudesta, jossa yhteistyö ”ta-
pahtuu”, toisaalta tarvitaan myös analyyttistä ymmärrystä siitä mitä ”yhteistyö” 
on ja millaisissa rajoissa se kehkeytyy, mitä avasin erityisesti edellisessä päälu-
vussa 7.   

Näistä lähtökohdista olen pyrkinyt kehittämään koherentin mallin. Pidän 
strategisen yhteensovittamisen malliani ennen muuta heuristisena kokoonpa-
nona. Tässä mielessä kyse on ideaalimallista siinä merkityksessä, että kaikki sen 
osat edustavat pyrkimystä(ni) kehittää näkemyksiä sellaisiksi suunnittelun käy-
tännöiksi, jotka voivat – konseptuaalisesti – auttaa ylittämään suunnitteluyh-
teistyön keskeisiksi tunnistettuja ongelmia. Pyrin kuvaamaan sitä dynamiikkaa 
ja toimijuuksien välisiä suhteita, jotka tulevat todeksi suunnitteluepisodeissa 
(deskriptiivinen ulottuvuus) ja viime kädessä katsottaessa myös mallini sovel-
tamista suunnittelukontekstin muovaamiseen (normatiivinen ulottuvuus). 
Mallini on luonteeltaan performatiivinen ja emergentti, eli sen ideaalista muo-
toa ei ole olemassa minään lähtökohtaisena käytännöllisenä käsityksenä tai toi-
mintaa edeltävinä käytäntöinä. En siis näe, että malli olisi ”laatikkoleikki”, jossa 
suunnitteluepisodissa kukin laatikko täytettäisiin asiaankuuluvasti nimettävillä 
episodisilla toimenpiteillä, käytännöillä ja sisällöillä. Pikemminkin näen, että 
mallini kautta informoitunut suunnitteluepisodi piirtää oman rakenteensa, jota 
voidaan ymmärtää ja selittää mallini kautta.  
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Healeyn (2007) strategisen suunnittelun tietoisen huomioinnin tasot - suunnit-
telun episodit, prosessit, kulttuurit - suunnittelua rakenteistavana näkemyk-
senä, jonka kuvasin luvussa 5, yhdessä edellisessä luvussa esittämieni kolmen 
avainkäsitteeni - kontaktivyöhyke, vaihdon vyöhyke, rajaesine - kanssa, avaavat 
näkemyksen kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun yhteistyön analysoin-
tiin. Healeyn mallissa korostuu muutoksen ymmärrys: miten episodien kautta 
ilmenevässä suunnittelun käytännössä yhdistetään rakenteellisen muutoksen 
ymmärrys tilanteisen muutoksen kokemukseen. Samalla näissä episodeissa 
sekä muodostuu uusia käytäntöjä että muovataan vanhoja. Tämän dynamiikan 
syvällinen ymmärtäminen on Healeyn viimekätinen tavoite. Instituutioiden 
asema tätä toimintaa muotoilevana tekijänä on Healeylle keskeinen. Tulkitsen, 
että samalla korostuu kaupunkiseudun merkitys relationaalisena institutionaa-
lisena maisemana, jossa toimijuudet kiinnittyvät suunnitteluepisodien assem-
blaasiin erilaisten assosiaatioiden kautta. Niin Healeylle kuin itsellenikin kau-
punkiseutu on olennainen strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön – ja 
näin myös yhteensovittamisen tarpeen – toimijuus itsessään. Kaupunkiseutu 
syntyy yhteistyössä, ja samalla se on yhteistyön lähtökohta. 

Lähden mallini rakentamisessa näin siitä olettamuksesta, että kaupunkiseu-
tujen strategisessa spatiaalisessa suunnitteluyhteistyössä on olemassa suunnit-
teluepisodeja Healeyn (2007) tarkoittamassa merkityksessä. Episodinen suun-
nittelu tapahtuu monimutkaisesti merkityksellistyneessä ja monitahoisessa vii-
tekehyksessä, jonka keskeisiä kehystyksiä ovat kaupunkiseudun käsittämisen, 
poliittis-taloudellisen asemoinnin ja sisäisen rakentumisen lisäksi erityisesti 
suunnittelua institutionaalisesti kehystävät hallinnan, suunnitteluperiaatteiden 
ja –käytäntöjen sekä yhteistyön motivoitumisen näkemykset. Suunnittelua te-
kevät tahot toimivat mahdollisina ”välittäjinä”, jotka siirtävät ja muokkaavat 
eksplikoitavaa tietoa ja taitoa (ks. myös Gunn ja Hillier 2012). Samalla muodos-
tuu transformatiivisia ideoita, käytäntöjä ja ratkaisumalleja, jotka yhtäältä vai-
kuttavat episodissa tapahtuvan suunnittelun tuloksiin, toisaalta sisältävät mah-
dollisuuksia muokata sekä suunnittelun kehystämistä että sen legitimoinnin pe-
riaatteita.  

Toisella, prosessien tai kehystämisen kehällä kyse on episodisten käytäntöjen 
kehystämisestä asiakokonaisuuksien, ongelmien, fokusten, intressien ja toimi-
joiden eksplisiittisillä tai implisiittisillä sisään- ja ulosrajauksilla, jotka tehdään 
aktiivisten konfliktien uhatessa tai niiden välttämiseksi. Tällä kehällä kaupun-
kiseutujen strategisen spatiaalisen suunnittelun käytännöt suhteistuvat suun-
nittelujärjestelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja erityisesti valtion ohjauspo-
litiikkoihin, jotka määrittävät suunnittelua osana kansallisten yhteiskuntapo-
liittisten projektien kehkeytymistä, joita kuvasin luvussa 3. Kaupunkiseutujen 
sisäisen poliittis-hallinnollis-taloudellisen institutionaalisen dynamiikan myötä 
strateginen suunnittelu suhteutuu toiminnallisten kaupunkiseutujen asetta-
miin ehtoihin ja mahdollisuuksiin. 

Kolmannella, kulttuurisella tai legitimoinnin perusteiden kehällä kyse on 
mahdollisten ensimmäisen tason kehystysten periaatteiden ja rakenteiden 
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määrittelystä. Tämä on usein ”luonnollistumisen” kaltaista kulttuurista kehys-
tystä, joka ei aina ole toimijoiden tiedostamaa. Tämä tarkoittaa kaupunkiseu-
duilla yhtäältä valtion eksplisiittisten politiikkojen taustalla olevien ideologis-
ten näkemysten suhteutumista suunnittelun käytäntöihin ja niiden kehystyk-
siin. Toisaalta kyse on hallinnan – ja suunnittelun osana hallintaa –legitimoin-
nin periaatteiden ja niistä johtuvien implisiittisten kulttuuristen ehdollistumien 
suhteutumisesta suunnitteluepisodin kehkeytymiseen.  

Samalla on muistettava, että jokainen suunnitteluepisodi on potentiaalisesti 
muutosvoimainen suhteessa näihin kehystyksen kehiin, sillä innovaatiot, hyvät 
käytännöt ja toimivat tilanteiset ratkaisut voivat muokata kehystyksen ulottu-
vuuksia ja legitimoinnin periaatteita. Vaikka suunnitteluepisodissa muotoutu-
vat toimintasuhteet ovat monimutkaisia, episodeilla on myös monia suhteelli-
sen pysyviä ominaisuuksia: toimijuuksien välisiä suhteita, jotka pikemminkin 
vahvistavat kuin hajottavat suunnittelun käytäntöjen institutionaalisia muo-
toja, ja samalla mahdollistavat muutosvoimaisen toiminnan ”valtaistumisen”, 
jolla saattaa olla transformatiivinen vaikutus kehystyksiin tai kehystysten peri-
aatteisiin. Näin käytäntöjen, kehystysten ja periaatteiden – episodien, proses-
sien ja kulttuurin kehien Healeyn (2007) terminologiassa – välillä on kahden-
suuntaisia suhteita, jotka näen välttämättöminä dialektiikkoina, jotka saavat si-
sältönsä ja vastakkainasettelun konkreettiset piirteensä näiden kehien tilanteis-
ten sisältöjen kautta. Näin spatiaalinen strateginen suunnittelu dialektiikkoja 
käsittelevänä toimintana nostaa esiin esimerkiksi suunnittelun legitimiteetin 
kontrollin ja prosessien rajauksen välisen jännitteen: miten sekä huomioida yh-
teiskunnalliset hegemoniset luonnollistumiset (niin hyödyllisinä kuin destruk-
tiivisinakin) että käsitellä suunnittelun osallisten ja aihepiirien ulos- ja sisään-
valinnan verkostojen toimintaa? Miten sekä varmistaa olennaisten ongelmien, 
ratkaisujen ja intressien mukanaolo ja rajaus suunnittelun käytännöissä että 
mahdollistaa suunnittelun areenoiden ja foorumien emansipatorinen ja avoin 
yhteiskehittelevyys? 

Lopulta on tärkeä tiedostaa, että näiden kehien vuorovaikutus sekä suunnit-
teluideoiden ”matkustamisena” että kulttuurien ja prosessien käytäntöjä muo-
vaamina (valta)suhteina tulevat näkyviksi nimenomaan episodisen suunnitte-
lun tasolla. Nämä suhteet ilmenevät suunnittelun käytännöissä (Healey 2007). 
Tämän takia pidän ensiarvoisen tärkeänä oman mallini luonnetta suunnitte-
luepisodia rakenteistavana ja eri tietoisuuden kehien välisiä suhteita avaavana. 
Kontaktivyöhykkeen, vaihdon vyöhykkeen ja rajaesineen ideat tarjoavat tulkin-
tani mukaan sekä periaatteita että käytäntöjä tähän ”kehienvälisyyteen”.  

Näkemykset suunnittelun periaatteesta muodostavat mallini toisen ulottu-
vuuden. Suunnittelun deliberatiiviset ja agonistiset tulkinnat korostavat suun-
nittelun jännitteistä, ristiriitoja voimavarana pitävää ”syvärakennetta”, joka 
kumpuaa lopulta ontologisista premisseistä. Vaikka todellisuuden luonnetta 
voidaan hyvällä syyllä pitää antagonistisena ja identiteetin muovautumista aina 
ja väistämättä epätäydellisenä, voimme jopa žižekiläisittäin ajatella, ettei mi-
tään viimekätistä järjestystä tai hyvän asiaintilan merkitystä ole olemassa, 
minkä takia voimme vain esittää asiamme ja pyrkimyksemme poliittisuuden 
kautta. Samalla näemme, että vaikka konsensus on ulossulkevaa vallankäyttöä, 
on meidän silti pyrittävä jonkinlaisiin, vähintäänkin osittaisiin ja väliaikaisiin 
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päätöksiin, jotta käytännön hallinta ja suunnittelu ylipäänsä mahdollistuisivat 
(ks. luku 6).  

Edellä esittämäni huomioiden on keinotekoista yrittää tehdä tiettyä diakro-
nista narratiivista järjestystä mallin mukaiselle suunnitteluepisodin etenemi-
selle. Toisaalta tällainen yksinkertaistaminen antaa mahdollisuuden yksinker-
taistaa tosiasiallista kehkeytymisen monimutkaisuutta. Samalla tulen esittä-
neeksi kontingentteja kronologioita ja antaneeksi mallini osille sellaisiakin nä-
ennäisiä toimijuuksia, joita niillä ei itsestään selvästi ja lähtökohtaisesti välttä-
mättä ole. Kyse on siis mallinnuksesta siinä merkityksessä, että piirrän yksin-
kertaistetun kartan, joka auttaa suunnistamaan kaupunkiseutujen strategisessa 
yhteistyössä, mutta tietoisena siitä, että tuo kartta on monin tavoin abstrakti, 
yleinen ja suunnistuksen periaatteita osoittava37. Samalla tiedostan myös sen, 
etten tunne kartan käyttäjien kulloisiakin tarpeita: se, mistä mihin he ovat mat-
kalla, määrittää kartan käyttökelpoisuutta ja mielekkyyttä. 

 

Edellisessä pääluvussa esittelemäni käsitteet kontaktivyöhyke, rajaesine ja 
vaihdon vyöhyke ovat leimallisesti yhteen liittyviä käsitteitä. Sekä kontakti-
vyöhykkeen että vaihdon vyöhykkeen lähtökohtana on ajatus kontaktikielestä. 
Molemmat myös korostavat kielellisen vuorovaikutuksen yhteisyyttä luovaa 
luonnetta. Koska kontaktivyöhykkeen kommunikaatio pyrkii paljastamaan ja 
keskustelemaan valtasuhteista agonistisessa vuorovaikutuksessa ja vaihdon 
vyöhyke keskittyy yhteisen kielen koordinaatiota edistävään luonteeseen, ne 
tuntuvat pikemminkin tarvitsevan toisiaan kuin sulkevan toisensa ulos. Kum-
mallakin on myös selkeästi paikallinen luonne: ne ovat olemassa spesifissä ti-
lassa ja tilanteessa.  

Peter Galison (1996: 151) pitää myös vaihdon vyöhykettä ja rajaesinettä hyvin 
toistensa kaltaisina. Itse asiassa Galison – palatakseni prologin kolmanteen ta-
rinaan – vaihdon vyöhykettä kuvaillessaan kuvaa samalla myös rajaesineen: ko-
rostaessaan vaihdon kohteen, Monte Carlo-menetelmän, erilaisia merkityksiä 
eri toimijoille hän myös viittaa menetelmän erilaiseen rakentuneisuuteen suh-
teessa eri toimijoiden omaan toimintaan sekä yhteiseen toimintaan. Galison 
näyttää, kuinka menetelmä oli alun perin hyödyllinen kaikille toimijoille, mutta 

                                                        
37  Susan Leigh Star (2010) kuvaa tällaista orientoivaa karttaa aivotutkimuksesta ottamansa esi-

merkin kautta: aivokirurgian pioneerit käyttivät varhaisissa leikkauksissa apunaan apinoiden 
aivoista tehtyjä malleja, eräänlaisia karttoja jotka osoittivat aivojen eri alueiden hoitamia teh-
täviä. Tämä kartoitus oli julkaistu ihmisaivojen ominaisuuksista kertovassa artikkelissa, ja 
siitä muodostui tärkeä väline kirurgien käytössä. Aivokirurgia edistyi nopeasti ja tulokset pa-
ranivat: kuolleisuus väheni ja ongelmia kyettiin ratkomaan. Kirurgit olivat niin tyytyväisiä 
apinoiden aivojen kartoitukseen, että monet jatkoivat ao. karttojen käyttöä vielä silloinkin, 
kun ihmisaivoja oli (kirurgian sivutuotteena) pystytty kuvantamaan entistä tarkemmin. Myö-
hemmässä tutkimuksessa on kuitenkin osoittautunut, että kartta oli laadittu olettamalla, että 
kaikkien kädellisten aivot olisivat periaatteessa samanlaiset rakenteeltaan. Nykyään tiede-
tään, että apinoiden aivot ovat olennaisesti erilaiset kuin ihmisaivot. Star viittaakin apinoiden 
aivokarttojen käyttöä kaupungissa suunnistamiseen: kuin yrittäisi suunnistaa Clevelandissa 
Pariisin metrokarttaa käyttäen. Kartta kuitenkin näennäisesti toimi. Starin tutkimus kuiten-
kin osoitti, että kirurgit itse asiassa käyttivätkin kartoitusta enemmän kommunikaation väli-
neenä kuin ohjeena: kun he tarvitsivat konkreettista karttaa, he muokkasivat alkuperäistä 
omiin tarkotusperiinsä sopivaksi.   



 
 

 201

eri tavoin. Yhteinen hyöty kasvoi vähitellen sitä mukaa, kun toimijat löysivät 
myös yhteisiä tapoja kommunikoida menetelmästä keskenään. Vähitellen kom-
munikaatio kehittyi yhteisen kielen kaltaiseksi. Samalla yhtäältä rajaesine ”inf-
rastuktuuristui” yhteiseksi metodiksi ja toisaalta vaihdon vyöhyke sulautui uu-
deksi probabilistisen heuristiikan ”alakulttuuriksi,” jolle kehittyi omalakinen 
ekspertiisinsä, käsitteistönsä ja identiteettinsä. 

Gormanin (2002) mukaan ”täysimittainen” vaihdon vyöhyke toimijoille yh-
teisine ”mielen malleineen” rakentuu, kun rajaesineiden ympärille muodostuva 
yhteisen kielen ja käsitteellistämisen järjestelmä johtaa rajaesineen muotoutu-
miseen yhteistyön yhteiseksi fokukseksi. Rajaesineen luonne muuttuu eri disip-
liinejä tai näkökulmia erillään yhdistävästä niitä yhdessä yhdistäväksi. Samalla 
rajaesineen kaikille yhteinen rakenteistuminen, eli yhteinen merkityssisisältö 
vahvistuu ja vakiintuu. Tällöin rajaesine tai sen osa muuttuu tai on muuttu-
massa infrastruktuuriksi, mikä Gormanin sanastossa tarkoittaa rajaesineen ”lu-
histumista”. Murphy ym. (2016: 156) näkevät tämän myös merkitsevän vaihdon 
vyöhykkeen ”tuhoa”, sillä tällöin vaihdon vyöhyke kehittyy edelleen omalei-
maiseksi traditiokseen.  

Pohdin vaihdon vyöhykkeen ja rajaesineen yhteisyyttä erityisesti nk. Kuopion 
mallin analyysissamme (Mäntysalo ja Kanninen 2013: 67). Meillä oli vaikeuksia 
päästä selville vyöhykkeisen kaupunkinäkemyksen luonteesta: onko se lopulta 
vaihdon vyöhyke vai rajaesine? Totesimme tuolloin, että sillä on molempien 
ominaisuuksia. Tätä kirjoittaessani Kuopion malli avautuu itselleni edelleen 
kahtalaisena: yhtäältä se on paikallisesti toiminut vaihdon vyöhykkeenä, joka 
on nähdäkseni jo käynyt 25 vuoden aikana läpi Gormanin esittämät vaiheet ja 
on ”täyttymässä” sitä mukaa kuin suunnitteluintegraatio on hyödyntänyt käsit-
teen ”sanastoa” niin pitkälle kuin paikallisen kulttuurin ja kehystysten tilan-
teessa on ollut mahdollista. Toisaalta Kuopion mallin idea on muotoutunut vyö-
hyketarkastelun tai vyöhykenäkökulman rajaesineiksi, jotka ovat saaneet stan-
dardoituvia ilmauksia ja ovat nekin jo osin ”luhistuneet” muuttuessaan infra-
struktuureiksi.  

Tulkitsen, että myös kontaktivyöhykkeellä ja rajaesineellä on yhteinen tartun-
tapintansa. Yleisellä tasolla molempia yhdistää mm. ajatus ambivalenteista 
”kolmansista tiloista” (Bhabha 1994), jotka syntyvät kulttuurien kohtaamisessa 
(vrt Wulff 2006; Akkerman ja Baker 2011). Kiiskinen (2012) näkee, että kontak-
tivyöhykkeellä – joka on kiistojen, epävarmuuden ja kohtaamattomien tulkin-
tojen sävyttämä – erityiset rajaesineet voivat toimia luottamuksen rakentami-
sen välineinä. Message (2007) katsookin käsitteitä rinnakkain ja toteaa kum-
mankin näkevän kielen ja kiistojen luoman jännitteisen toimintatavan toimivan 
välittäjänä tai ”vaihtona” eri näkökulmien välillä, ja että tästä vaihdosta voi seu-
rata yhteisymmärryksen lisääntymistä. Vielä konkreettisemmin Starin (2010) 
ajatus infrastruktuuristumisesta sisältää ajatuksen ulkopuolisuuksien synnystä 
ja vuorovaikutuksesta, ja näin viittaa nähdäkseni olennaisesti uusien kontakti-
vyöhykkeiden syntyyn.  

Akkermanin ja Bakkerin (2011) esiin tuoma oppimisen ulottuvuus ”rajatyös-
kentelyssä” ja siihen liittyvät oppimisen mekanismit resonoivat olennaisesti La-
tourin välittäjyyttä käsittelevän näkemyksen kanssa, ja samalla konstituoivat 
kontaktivyöhykkeen ajatusta: Akkerman ja Bakker viittaavat Markován (2003; 
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sit. Akkerman ja Bakker 2011) dialogisuuden käsitteeseen, joka näkee moninä-
kökulmaisuuden oppimisen perustana. Solomon (2006: 13-14) puolestaan yh-
distää Starin näkemyksen rajaesineestä, Galisonin vaihdon vyöhykkeen sekä 
Löwyn (1992; sit. Solomon 2006) ”löyhien” rajakonseptien käsitteen ja Kohlerin 
(2002; sit. Solomon 2006) näkemyksen tieteiden välisten rajojen näkemisestä 
vyöhykkeiden kaltaisina keskeisinä rajojen ylittämisen konsepteina. Hänen ke-
hittelynsä ei kuitenkaan etene mainintoja pidemmälle. 

Myös Kellogg ym. (2006: 42) muotoilevat hieman mallini kaltaista ajatusta, 
vaikkeivat käytäkään kontaktivyöhykkeen käsitettä: ”rajanylittämiset nopeasti 
muuttuvissa ja digitaalisesti välittyneissä ympäristöissä tulevat mahdollisiksi 
toimijoiden soveltaessa vaihdon vyöhykettä meneillään olevissa yhteensovitta-
misen käytännöissä. Yksilöiden hyödyntäessä erilaisia kehkeytyviä intressejä ja 
informaatiota suoriutuakseen monimutkaisesta, dynaamisesta ja moninäkökul-
maisesta projektiluonteisesta työstä he käyttävät teknologiaa yhteensovittaak-
seen toimintansa ja ideansa yli yhteisörajojen [mutta] yhteisöjen jäsenten yri-
tykset pitää kiinni paikallisesta tiedosta, sosiaalisesta identiteetistä ja koetuista 
intresseistä voivat […] rajoittaa organisationaalista luovuutta estäessään yh-
teistä osallistumista ja ammatillisia jännitteitä jotka voivat tuottaa luovuutta.” 
Tässä vaihdon vyöhyke näyttäytyy selkeästi toiminnan strategiana ja rajaesine 
toiminnan välineenä ja kohteena. Kontaktivyöhykkeen ajatus tulee ilmi sen 
puuttumisessa: jännitteiden piilottaminen estää aidon ilmaisun ja tekee kuun-
telusta merkityksetöntä. Kellogg ym. eivät kuitenkaan tehneet analyyttisia 
avauksia kontaktivyöhykkeen ajatuksen suuntaisesti.  

Kuvaan seuraavassa tarkemmin, millainen anti suunnittelututkimukselle ja 
suunnitteluyhteistyön teoreettiselle kehittämiselle näillä käsitteillä on paitsi 
erikseen, myös yhdessä.  

 

Kontaktivyöhyke antagonismien paljastajana 

Suunnitteluepisodin ideaalin kuvauksena mallini ei oikeastaan saa alkuaan 
mistään tietystä hetkestä tai tapahtumasta. Episodi saattaa alkaa monesta 
syystä: yhden toimijan aloitteesta, ulkoa tulevasta paineesta tai vaikkapa osana 
lain määräämiä prosesseja. Olennainen lähtökohta mallissani on kuitenkin ris-
tiriitojen ilmeneminen. Koska näkemykseni suunnittelun taustalla olevasta pe-
rustavanlaatuisesta antagonismista johtaa siihen, että näen suunnitteluyhteis-
työn olevan aina jännitteistä, on myös jonkinlaisen kontaktivyöhykkeen muo-
dostuminen väistämätöntä. Episodin alkuvaiheessa kyse on suunnittelutilan-
teen toimijoiden halusta ja mahdollisuudesta tuoda esiin omat näkökulmansa, 
päämääränsä, kehystyksensä ja rajoitteensa. Kontaktivyöhykkeellä lähtökohtai-
sesti politisoidaan vastakkainasettelut. Tämä ei tarkoita konsensuksen etsi-
mistä, vaan pikemminkin vastakkainasettelujen ja ”rajojen” hahmottamista ta-
valla, jossa tilanteisesti lähtökohtaiset antagonismit pyritään purkamaan koh-
taamista, kuuntelua ja välittävän toimijuuden ideaa hyödyntäen.   

Tämä kommunikatiivinen kontakti on luonteeltaan transformaation mahdol-
lisuuden sisältävä. Strategisen suunnittelun kontaktivyöhyke on määritelmälli-
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sesti sellainen, jossa kellään toimijoista ei ole hegemonista asemaa tai pikem-
minkin: jossa ulkoiset hegemoniset asetelmat voidaan osoittaa ja näin purkaa, 
jotta itse suunnitteluasetelman kannalta keskeiset kysymykset (legitimaation 
perusta, prosessien lähtökohdat, toimijoiden asemat ja roolit) pystytään tuo-
maan esiin siinä määrin, että pystytään ilmaisemaan avoin, mahdollisesti risti-
riitainen näkemys suunnittelun ongelmista itsestään ja näin myös suunnittelun 
tarpeesta. Kontaktivyöhykkeen dialogisuus vaihtelee toimijoiden intressien 
esittämisen ja yhteisen ymmärryksen kehkeytymisen välillä. Näin kontakti-
vyöhykkeen vuorovaikutus on dialektista, se pyrkii käsittelemään vastakkain-
asetteluja niin sisältöjensä, suunnittelun prosessien kuin sille asetettujen ehto-
jen ja oikeutuksen näkemystenkin osalta. Kontaktivyöhyke on kaikkein leimal-
lisimmin (uudelleen)syntyvä foorumi, jossa fokus ja verkostosuhteet määritty-
vät moninaisten ja monensuuntaisten ehtojen ja mahdollisuuksien sekä komp-
leksisten tarpeiden vuoropuhelussa. Näin onkin ilmeistä, että selkeästi ristirii-
taisella kontaktivyöhykkeellä tiedon välittäjien merkitys on keskeinen sen var-
mistamisessa, että kaikki toimijat ovat kuunnelleet, kuulleet ja kriittisesti arvi-
oineet toistensa näkemykset. Tässä tarkoitan kuuntelulla foresterilaisittain ar-
vojen, arvostusten, merkitysten ja tunteiden tunnistamista ja tunnustamista. 

Kontaktivyöhyke voi suunnittelussa olla konkreettisesti hyvinkin pitkäikäi-
nen. Ylipäänsä vuorovaikutukseen pääseminen saattaa olla niin poliittisesti 
kuin hallinnallisestikin vaativa prosessi, jossa joudutaan rikkomaan totuttuja 
toimintamalleja ja toimintaan sisältyviä polkuriippuvuuksia. Kontaktivyöhyke 
ei myöskään välttämättä ole yksiulotteinen eikä yhden asian suhteen fokusoi-
tuva, vaan kaupunkiseudun yhteistyössä esiin tulevien ongelmavyyhtien jatku-
van ruotimisen kenttä, jossa yhteiset käsitykset ongelmista muotoutuvat pitkän 
ajan kuluessa. Yhteen suunnitteluepisodiin saattaa liittyä oma erityinen kontak-
tivyöhykkeensä, mutta yhtä lailla kontaktivyöhyke voi “kiehua” kaupunkiseu-
dun yhteistyön kehittämisyritysten kautta yli niin episodisten suunnittelun käy-
täntöjen kuin niitä raamittavien prosessienkin.  

Jos otetaan vakavasti kysymykset suunnittelun lähtökohtaisesta ristiriitaisuu-
desta ja kommunikaatio-ongelmasta, sekä jälkipoliittisen tilanteen prosesseja 
raamittavasta ja erityisesti suunnittelun kulttuureja (ja lopulta demokraatti-
suutta) ”sulkevasta” luonteesta, korostuu näkemys kontaktivyöhykkeen välttä-
mättömyydestä. Kontaktivyöhyke on suunnitteluepisodissa kysymysten käsitte-
lyn mallin rakentamisen väline. Mahdollisimman avoimen poliittisuuden tun-
nustamisen kautta voidaan saavuttaa jonkinlainen näkemys siitä, miten, missä 
puitteissa ja millä oikeutuksella päätöstä tulisi (tai ei tulisi) tavoitella.  

Suunnitteluepisodissa kontaktivyöhykkeen vuorovaikutus johtaa käsittely-
malliin erityisesti suhteessa tavoiteltavan päätöksenteon periaatteeseen, joka 
saa kahtalaisen muodon. Yhtäältä minkä hyvänsä ongelman käsittely on pikem-
minkin ovi uusien ongelmien käsittelyyn kuin ongelman poistumisen meka-
nismi. Näin päätöksen tuloksena oleva ajatus mallista pirstaloituu ja samalla 
suuntautuu tai hajoaa uusiin kontaktivyöhykkeen vastakkainasetteluihin. On 
täysin mahdollista ja käytännössä yleistäkin, että vastakkainasettelujen ilmauk-
set osoittavat, ettei yhteiselle suunnittelulle ole lainkaan edellytyksiä. Toisaalta 
strategisen kaupunkiseudun suunnittelun lähtökohtana on käytännössä aina jo-
kin kokoava ajatus, ongelma tai pakko, ja näin ollen myös yhteinen motiivi on 
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jollain tavoin olemassa. Eri asia on, millaiseksi kontaktivyöhykkeen poliittisuus 
muovaa toimijoiden näkemykset kysymyksenasettelujen luonteesta, yhteistyön 
mittakaavasta ja ongelmien ulottuvuudesta. Vaikka käsitelty ongelma saa käsit-
telymallin, ei malli ole mitenkään itsestään selvästi pysyvä tai ”robusti”, eikä 
ongelma välttämättä kuitenkaan ratkea hyvänkään mallin avulla. Ongelma on 
kontaktivyöhykkeellä läsnä jatkuvasti kehkeytyvänä - odottamassa muotoutu-
mistaan episodisesti fiksatuksi kysymyksenasetteluksi, tai vain odottamassa 
ratkeamistaan tai jatkokäsittelyään – ja näin jatkuvasti avoimena uudelleenpo-
litisoitumisille, uusille vastakkainasetteluille ja pelin poikki viheltämiselle 
(kuva 6).  

 

  
Kuva 6. Tulkintani kontaktivyöhykkeen kehityskaaresta: lähtökohtana on poliittinen toimijuuk-
sien joukko, joka tunnistaa ja tunnustaa yhteisen riippuvuuden tai osittain samansuuntaiset in-
tressit. Kontaktivyöhykkeen toimintaan kuuluvat toimijoiden omat, näkökulmaiset ja poliittiset 
ilmaisut sekä toisten kuunteleminen. Samalla kun vastakkainasetteluja tuodaan julki ja hahmo-
tetaan ilman, että välttämättä edes pyritään yhteisymmärrykseen, rakentuu diffuusi ja ohuesti 
jaettu käsitys ongelman luonteesta. Ongelmakäsityksen tiivistyessä ongelman määrittely muo-
toutuu kuitenkin rajoiltaan ”huokoiseksi” ja pitää näin kontaktivyöhykkeen avoimena uudelleen-
politisoimisille. 

 

Vaihdon vyöhyke yhteensovittamisen valjastajana 

Kuten luvussa 7 toin esille, strategisessa suunnittelussa toimijat muodostavat 
erilaisia käytäntöyhteisöjä, joissa toimijoilla on yhteiset tai ainakin samansuun-
taiset intressit ja jotka muotoutuvat toimintansa kautta. Näiden eri yhteisöjen 
yhteistoiminnan koordinointi on usein haasteellista juuri sen takia, että eri kie-
lipelien ja käytäntöyhteisöjen kokoonpanossa ei muodostu sellaisia kiinnitty-
mispisteitä, joiden avulla ja kautta koordinaatiota voitaisiin edistää. Tällainen 
koordinaation malli vaatii toimiakseen mekanismeja, joiden kautta koordinaa-
tio muodostuu ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi. Vaihdon vyöhyke “syntyy” 
tai “synnytetään” juuri tämänkaltaisissa ristiriitaisissa tai keskinäisen ymmär-
tämättömyyden luonnehtimissa yhteistyötilanteissa. Puheen ymmärrettävyys 
ja kommunikaation toimivuus ovat välttämättömiä lähtökohtia suunnitteluyh-
teistyölle. Jos yhteistä luonnollista kieltä ei lähtökohtaisesti ole, kontakti-
vyöhykkeen ongelmanasettelu saattaa jo muodostua ylivoimaiseksi. Tässä tar-
kastelussani oletan kuitenkin, että suunnitteluyhteistyöhön ryhtyvillä on aina-
kin suurelta osin yhteinen luonnollinen kieli tai kieliä (esim. suomi, englanti tai 
urdu), eikä ongelman luonne ole luonnollisen kielen triviaali ymmärrys.  
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Suunnitteluepisodissa vaihdon vyöhykkeellä pyritään pääsemään kontakti-
vyöhykkeen vastavuoroisuudessa – omien intressien ja yhteisen ymmärryksen 
pohdinnan vuorottaisuudessa – muodostamaan tilanteita, joissa yhteisten ym-
märrysten pohjalta saavutetaan kyseessä olevan suunnitteluongelman kannalta 
riittävän yksityiskohtaisia ja samalla produktiivisen politisoimisen kannalta 
riittävän yksinkertaisia yhteisiä näkemyksiä, tietokokonaisuuksia. Nämä mah-
dollistavat toimijoiden välisen yhteensovittamisen kommunikaation, jossa pai-
kallinen käsitteellinen ja tiedollinen vaihdanta (yhteisten merkitysten muodos-
taminen paikallisesti) tapahtuu performatiivisena kielen käyttönä: yhteiset il-
maukset saavat aikaan niitä olotiloja, joita niiden avulla kuvataan. Yhteisen kä-
sitteen tai menetelmän kielellinen kuvaaminen, konseptuaalinen yhteisymmär-
rys koordinoinnista, tuottaa itsessään koordinaatiota. Näin voidaan ajatella, 
että kontaktivyöhykkeen hegemonioita osoittava ja purkava, intressejä esiin 
tuova ja ”raakaa” poliittisuutta ylläpitävä dialektinen kommunikaatio muovau-
tuu vaihdon vyöhykkeellä näkökulmia erottavista erilaisuuden ilmaisuista nä-
kökulmia yhdistäväksi osittaiseksi ”ohuiden kuvausten” ulospuhunnaksi. Näin 
strategisen suunnittelun yhteisymmärrys, ulospuheiden keskinäinen ymmär-
rettävyys, on vaihdon vyöhykkeellä läsnä kehkeytyvänä ja odottamassa muotou-
tumistaan episodisesti fiksatuksi yhteensovittamiseksi. 

Yhteensovittamisen osittaisuus ja epätäydellisyys ovat avainasemassa vaih-
don vyöhykkeen ymmärtämisessä. Pyrkimys täydelliseen yhteensovittamiseen 
on käytännössä mahdoton vaade, joten yhteensovittaminen on väistämättä epä-
täydellistä. Tilanteessa, jossa yhteinen ymmärrys on vajavaista, on kuitenkin 
sitä paremmat edellytykset onnistumiselle mitä vähemmän yhteensovitettavaa 
on. Toisaalta yhteensovittamisen pohjaksi vaadittavan yhteisen ymmärryksen 
ei senkään tarvitse olla täydellistä. Yhteensovittamiseen tarvitaan vain käsitys 
siitä, millaista toimijoiden välistä vuorovaikutusta – vaihtoa – toiminta edellyt-
tää. Tässä vaihdossa tärkeää tai tarpeellista ei ole sen paremmin vaihdon koh-
teen luonne kuin sen arvokaan, vaan keskeistä on pystyä sopimaan ”vaihdetta-
vuudesta”. Vaihto, ulospuhe on kahdella tavalla ”ohuiden” kuvausten vaihtoa: 
ensinnä, niiden ei tarvitse viitata universaaleihin arvoihin tai mihinkään yhteis-
mitalliseen ”valuuttaan”. Toiseksi, niiden ei tarvitse viitata täydelliseen merki-
tyksenantoon (”tiheä” kuvaus), eli vaihdossa mukana olijoilla ei tarvitse olla mi-
tenkään jaettua näkemystä sen paremmin vaihdettavan merkityksestä toisille 
osapuolille kuin sen syvällisempää käsitystä vaihdettavasta kuin tapahtuvan 
koordinaation kannalta on tarpeellista. Tämä näennäinen yksinkertaistaminen, 
pinnallisuuden tuottaminen onkin mielestäni vaihdon vyöhykkeen kiinnostavin 
ominaisuus pohdittaessa spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä, joka samalla te-
kee kontaktivyöhykkeen politisoitumisten hallinnan mahdolliseksi. Ohut ku-
vaus on alkuun näkökulmainen lausuma, ja se muovautuu koordinaation tar-
peiden myötä sellaiseen ilmiasuun, jossa se muodostuu muista näkökulmista 
ymmärrettäväksi. 

Vaihdon vyöhykkeen idea liittyy useisiin suunnittelun tutkimuksessa ja suun-
nitteluteorioissa esitettyihin ajatuksiin siitä, miten suunnitteluyhteistyötä teh-
dään, miten sitä tulisi tehdä, miten yhteisymmärrykseen tulisi pyrkiä – vai tuli-
siko lainkaan. Oman ajatteluni lähtökohtana ovat erityisesti kommunikatiivisen 
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suunnitteluteoreettisen keskustelun ajatukset konsensus-orientoituneesta kol-
laboraatiosta ja konsensukseen tähtäävistä suunnittelun käytännöistä, sekä näi-
den painavasta agonistiseen suunnittelunäkemykseen kiinnittyvästä kritiikistä. 
Tämä dialektiikka on muovannut tässä esitettävää vaihdon vyöhykkeen ideaa 
(kuva 7). Koska tunnistan ja tunnustan suunnittelun toimintaympäristön 
agonistiseksi, vaihdon vyöhyke näyttäytyy minulle koordinaatiohakuisena risti-
riitaisen politiikanteon paikkana. Niinpä erityisesti Chantal Mouffen näkemyk-
set agonistisesta politiikasta ja sen sovellukset suunnittelun piirissä ovat vaikut-
taneet näkemykseeni siitä, missä kulkevat ja millaisia ovat ne rajalinjat, jotka 
määrittelevät tilanteisia mahdollisuuksia yhtäältä yhteisymmärrykseen perus-
tuviin tai riitaisiin päätöksiin, toisaalta erilaisiin epäonnistumisen muotoihin. 

 

  
 

Kuva 7. Tulkintani vaihdon vyöhykkeen kehityskaaresta: lähtökohtana on eri käytäntöyhteisöiksi 
tunnistunut joukko toimijuuksia, jotka kehittävät yhteistä näkemystä koordinaation tarpeesta 
kielellisten ulospuheiden kautta, kehittäen samalla yhteistä kielellistä rekisteriä, nk. välikieltä. 
Tämän kielellisen koordinaation yhteiset merkityksenannot luovat edellytyksiä osittaisen, ohuen 
ja nimenomaan koordinaation tarpeisiin muodostetun yhteisen näkemyksen, vaihdettavuuden 
syntyyn. Jos tällainen koordinaatio etenee, saattaa muotoutua uusia, koordinaation muovaamia 
käytäntöyhteisöjä omine, laajasti jaettuine kielellisine käytäntöineen. 
 

Rajaesine yhteisenä kiinnittymispisteenä 

Suunnitteluepisodissa rajaesine on tulkintani mukaan konkreettinen yhteistoi-
minnan kiinnittymispiste –välittävä toimijuus – joka muodostaa toimijoiden 
välissä olevan, yhteisesti heikosti tulkitun suunnittelun välineellisen kohteen, 
jota kukin toimija voi hyödyntää omasta näkökulmastaan ja jolla silti on yhtei-
nen, joskin yleinen identiteetti kaikille toimijoille. Rajaesineessä sekä kontakti-
vyöhykkeen poliittisten ja sosiaalisten ilmaisujen dialektiikka että vaihdon vyö-
hykkeen sisään- ja ulospuhuntojen dialektiikka kiteytyvät tunnistettavaan spa-
tiaalisen suunnittelun muotoon. Rajaesine on se toimintaan kiinnittymisen 
muoto, jonka kautta sekä yksittäisten toimijoiden hyödyt että yhteiset hyödyt 
suunnitteluepisodissa tulevat näkyviksi. Rajaesine tekee eri käytäntöyhteisöjen 
toiminnasta konkreettisesti päämääräorientoitunutta. 

Näen, että strategisessa suunnitteluyhteistyössä muotoutuu aina rajaesineitä, 
jotka itsessään toimivat välittäjinä eri toimijoiden ja käytäntöyhteisöjen välillä. 
Välittäjyydessään ne ovat merkitykseltään joustavia. Yhtäältä tämä joustavuus 
tarkoittaa kykyä säilyttää yksittäiset merkityksenannot alkuperäisessä muodos-
saan: koordinaatio ei vaadi toisten toiminnan ymmärtämistä. Toisaalta rajaesi-
neen rakentuneisuuden kaksinapaisuudesta kuitenkin johtuu, etteivät ne aina 
kykene tiedon välittämiseen täysin uskollisesti, vaan ne muodostavat noodeja, 
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joissa ”lujittuu” tai ”jähmettyy” tietty tälle noodille ominainen tulkinta, uusi ja-
ettu merkitys: muodostuu institutionalisoituneita merkityksiä, jotka eivät ole 
enää yhteneviä yksittäisten toimijuuksien merkityksenantojen kanssa, eivätkä 
näin ole myöskään riippuvaisia yksittäisten toimijuuksien olemassaolosta. Sa-
malla välittäjyyden latourilainen tulkinta vahvistuu: elinkaarensa aikana raja-
esineillä on – tai saattaa olla – sekä välissäolijan uskollisen merkityksen välit-
tämisen rooli että välittäjän merkityksien uudelleen tulkitsijan rooli.   

Rajaesineen luonteeseen kuuluu pyrkimys standardisoitumiseen tai infra-
struktuuristumiseen, joka johtaa rajaesineen kiinnittymiseen infrastruktuurin 
kaltaiseksi vallan käytön välikappaleeksi, joka yhtäältä tällöin menettää kom-
munikatiivisen luonteensa, mutta samalla vastaavasti kiinnittää tietyn kuvauk-
sen ja yhteisen merkityksenannon tämän infrastruktuurin olemuksesta. Tällai-
nen infrastruktuuri toimii jaettuna käsityksenä, mutta samalla se luo uusia jän-
nitteitä, jotka muotoutuvat tämän infrastruktuurin ulkopuolelle uusina käytän-
töyhteisöinä ja uusina rajaesineinä.  

Pidän rajaesineen keskeisenä vahvuutena yhtäältä sen olemusta, joka pyrkii 
(ei siis täysin tai täydellisesti onnistuen) täyttämään eri käytäntöyhteisöjen in-
formatiivis-toiminnallisia tarpeita. Toisaalta rajaesineen vahvuutena on sen ra-
kenteistuneisuuden luonne: kunkin käytäntöyhteisön käytössä rajaesine on 
vahvasti rakenteistunut (konkreettinen, hienosyinen, sisällöllisesti ja toimin-
nallisesti looginen ja selkeä, jne.) mutta yhteisessä käytössä heikosti rakenteis-
tunut (abstrakti, yleinen, epämääräinen, jne.). Rajaesineen luonteessa korostuu 
myös osien yhdentymisen tapahtumatta jääminen: rajaesine ei häivytä eri käyt-
töjen rajoja, vaan mahdollistaa niiden yli tapahtuvan, rajan muodostamaa jän-
nitettä hyödyntävän muutoksen, joka kuitenkaan ei tarkoita yhdentymistä 
(kuva 8). 
 

 

  
 

Kuva 8. Tulkintani rajaesineen kehityskaaresta: lähtökohtana on eri käytäntöyhteisöjen toisiaan 
koskettavien – samaan pyrkivien – mutta erillisten käytäntöjen muovautuminen heikosti raken-
teistuneen, mutta yhteisesti identifioituvan materiaalisen noodin ympärille. Kukin käytäntöyh-
teisö käyttää rajaesinettä omien tarkoitusperiensä edistämiseen omalla tavallaan. Yhteinen sa-
maantähtäävyys mahdollistaa rajaesineen vahvistumisen. Jos samaantähtäävyyden käytännöt 
vakiintuvat, saattaa rajaesine infrastruktuuristua jaetuksi merkitykseksi.  
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Korostin pääluvussa 7 näkemystäni strategisen spatiaalisen suunnittelun radi-
kaalista yhteensovittavasta luonteesta. Suunnitteluepisodin assemblaasiin ”liit-
tyy” eri tyyppisten suhteiden kautta joukko erilaisia käytäntöyhteisöjä, joilla on 
omat päämääränsä, omat kielelliset käytäntönsä ja omat materiaalis-käytännöl-
liset toimintatapansa. Tämä toimijajoukko on perustavanlaatuisesti ristiriitai-
nen lähtökohdiltaan. Erimielisyyttä on suunnittelun tarpeesta, kohteesta ja sen 
rajauksesta, mukaan otettavista ja kuuluvista toimijoista, sisällöistä, päämää-
ristä, lopputuotteista, prosesseista ja monenlaisista episodia kehystävistä eh-
doista. Samalla on myös yhteenkuuluvuutta niin keskinäisen riippuvuuden kuin 
osittain samansuuntaisten intressienkin kautta.  

Strategisen yhteensovittamisen mallini yhdistää edellä esitellyt, rakenteiste-
tut ja analysoidut kolme komponenttia: kontaktivyöhykkeen, vaihdon vyöhyk-
keen ja rajaesineen. Esitän tässä näkemykseni siitä, miten nämä eri komponen-
tit yhdistyvät suunnitteluepisodissa. Kuvaukseni on samalla suunnitteluepi-
sodin yhteensovittamistehtävän kaarta hahmotteleva: jokainen komponentti on 
evolutiivinen (ks. edellinen alaluku), ja samalla niiden yhteis- ja vuorovaikutuk-
sessa syntyy radikaalin yhteensovittamisen toiminta. Samalla on huomattava, 
ettei mallini oikeastaan ole yhden episodin puitteissa pysyttelevä. Ainoastaan 
teoreettisessa tilanteessa mallini toimii ”tarinana” kuten sen tässä esitän, sel-
keän alun, keskikohdan ja lopun sisältävänä. Itse asiassa mallin osien elinkaari 
voi vaihdella suurestikin. Star (2010) kuvaa rajaesineiden voivan kestää ja ke-
hittyä vuosikymmenien ajan, ja Galison (1997) puolestaan esittää yhden nume-
rosarjan toimineen hetkellisesti vaihdon vyöhykkeenä. Toisaalta useimmat kir-
jallisuudessa kuvatut vaihdon vyöhykkeet ja rajaesineet ovat ”episodimaisia”, 
kehittyvät tiettyyn koordinaation tarpeeseen tietyssä tilanteessa ja paikassa. 
Näin ne ovat periaatteelliselta luonteeltaan kaupunkiseudun strategisen suun-
nittelun mittakaavaisia. Pratt (1991) on tulkintani mukaan epäselvempi kontak-
tivyöhykkeen aikaskaalan ja mittakaavan määrittelyn osalta. Oma tulkintani on 
institutionaalinen: näen kontaktivyöhykkeen luontevana osana institutionaa-
lista poliittista foorumia, joka on pikemminkin prosessi- kuin projektiluontei-
nen. 

Edellä luvussa 8.1 kuvasin yleisesti, miten näen Healeyn (2007) strategisen 
suunnittelun ”tietoisen huomioinnin” tasojen liittyvän mallini viitekehykseen. 
Mallini on leimallisesti samankaltainen kuin Healeyn käsitys suunnitteluepi-
sodin muodosta. Episodi Healeyn tarkoittamassa mielessä ei ole yksi monoliit-
tinen yhteistyön organisoituma, vaan koostuu lukuisista käytännöistä, proses-
seista ja muuttuvaisista toimijuuksien kokoonpanoista erilaisilla institutionaa-
lisilla foorumeilla ja areenoilla. Mallini on tässä mielessä käytännöllinen, sillä 
se osoittaa erilaisten käytäntöjen ja rakenteistumien liittymistä yhteen toimin-
naksi, jolla lopulta tulisi olla – healeyläisessä mielessä – muutosvoimaa, trans-
formatiivista kapasiteettia. Kuten Concilio (2010) toteaa, strategisen suunnitte-
luepisodin ratkaisu ei niinkään ole strategia lopputuotteena, vaan strategisuu-
den mahdollistaminen välineellisenä toimintana. Mallissani korostuukin stra-
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tegisen suunnittelun keskeinen tehtävä luoda edellytyksiä strategiselle toimin-
nalle. Näin tuo muutosvoima määrittyy enemmän koordinaation kapasiteettien 
paranemisena kuin johonkin leimalliseen lopputulokseen pääsemisenä.   

Healeyn tasoista toisella, prosessien tai kehystämisen kehällä episodinen toi-
minta kehystetään eksplisiittisillä tai implisiittisillä sisään- ja ulosrajauksilla. 
Healey mainitsee erityisesti kyseen olevan erilaisten verkostojen ja assem-
blaasien ominaisuuksista, kyvystä ja halusta kehystää asioita, ongelmia, ratkai-
suja, intressejä ja toimijoita käytännöissä. Näin tämä kehä ei asetu erilliseksi 
episodisesta suunnittelusta. Päinvastoin, juuri näitä kehystyksiä tehdään kon-
taktivyöhykkeen kommunikaation kautta, ja juuri näitä kehystyksiä jähmete-
tään niin rajaesineiden infrastruktuuristuneisuuteen kuin vaihdon vyöhykkeen 
kielellisen koordinaation yhteisiin merkityksiin. Tämä on myös olennaisesti sitä 
strategisen kaupunkiseudun kehkeytymisen käytäntöä, jonka kautta voimme 
tunnistaa kaupunkiseudun relationaalisen muovautumisen. Luemme päivän 
lehdestä poliittisista vastakkainasetteluista, olemme monesti itsekin niissä osal-
lisina, ja muovaamme näin niitä diskursiivisia kehystyksiä, jotka määrittelevät 
(myös) strategisen suunnittelun edellytyksiä. Tätä Healey nähdäkseni tarkoit-
taa korostaessaan episodien ja tämän institutionalisoituneiden prosessien tason 
välistä yhteyttä muutosvoimaisuuden välittämisen käytäntöinä.  

Tämä prosessien taso on siis sääntelyn ja legitimoinnin konkreettista, hallin-
nan käytäntöihin ja institutionalisoituneisiin prosesseihin liittyvää kehystystä. 
Suunnitteluprosessit kehystyksineen saavat muotonsa osana relationaalisen 
kaupunkiseudun kehkeytymistä, joka tällä tasolla on samalla strateginen vas-
taus aktiivisten konfliktien ratkaisemiseksi. Kaupunkiseutujen strategisen spa-
tiaalisen suunnittelun käytännöt yhtäältä kehystyvät suunnittelun ja muiden 
hallinnan järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien ja erityisesti valtion oh-
jauspolitiikkojen eksplisiittisten rajausten kautta. Tällöin ei ole merkitykse-
töntä, nähdäänkö kaupunkiseutu valtion talouspolitiikan toteuttajana vai seu-
dun hyvinvoinnin jakajana. Toisaalta kehystymisellä on myös sisäsyntyinen 
komponenttinsa. Kaupunkiseutujen sisäisen poliittis-hallinnollis-taloudellisen 
institutionaalisen dynamiikan myötä strateginen suunnittelu muovautuu kau-
punkiseudun asettamiin ehtoihin ja mahdollisuuksiin. Episodien toimijat eivät 
vain tule mukaan, vaan valikoituvat erilaisten kehystysten, sisään- ja ulossulke-
misten kautta. Vastaavasti: vuorovaikutuksen ja kommunikaation foorumit ja 
areenat eivät vain valikoidu, vaan ne valitaan kehystysvallan ja toimivallan il-
menemien kautta.  

Näin mallini viittaa keskeisiin mekanismeihin, joiden kautta sekä strateginen 
suunnittelu saa episodisen muotonsa että relationaalinen, strateginen kaupun-
kiseutu rakentuu sekä episodisena että prosessuaalisena toimijuutena. Poliitti-
suuden dialektiikkojen käsittely – esimerkiksi valinnat laaja-alaisuuden ja vali-
koivuuden välillä, tai demokraattisen kontrollin ja sujuvan osallisuuden välillä 
– on kontaktivyöhykkeen keskeinen ominaisuus. Näin käsitellään arvoihin, ar-
vostuksiin ja intresseihin kiinnittyviä kehystyksiä dialogisen, yhteensovittavan 
poliittisuuden kautta.  

Kielellisten, diskursiivisten dialektiikkojen käsittely, erilaisten merkitysten 
yhteensovittaminen ja poliittisuuden hetkellisen syrjäyttämisen mekaniikka, on 
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puolestaan vaihdon vyöhykkeen ominaisin käytäntö. Siinä mahdollistetaan dis-
kursiivisten kehystysten uudelleenmäärittelyjä, kehystysten näkyväksi puhu-
mista ja näin myös prosessien aktiivista muovaamista. Materiaalisten koordi-
naation välineiden kehittäminen strategiatyön rajaesineiksi puolestaan tarkoit-
taa toiminnan kautta syntyvän kaupunkiseudun artefaktuaalisten dialektiikko-
jen – vaikkapa tiivistäminen vastaan hajakeskittäminen, tai bulevardisointi vas-
taan asumisen ja liikkumisen funktionaalinen erittely –käsittelyä ja yhteenso-
vittamista konkreettisiksi kehittämisen hankkeiksi. 

Healeyn tasoista kolmannella, kulttuurisella tai legitimoinnin perusteiden ke-
hällä kyse on prosessien tasolla tehtävien (mutta edelleen episodeissa ilmene-
vien) kehystysten periaatteiden ja ennen kaikkea legitimaation määrittelystä. 
Healeylle kyse on hallinnan ja arvojen mahdollisten rekisterien määrittelystä 
suunnittelun legitimaation ja sääntelyn rakenteille. Esimerkiksi lainsäädännön 
ja oikeuskäytäntöjen vaikutus suunnittelun kulkuun ja sisältöihin on tällaista 
raamituksen raamitusta aktiivisessa muodossaan. Kaupunkiseudun strategisen 
spatiaalisen suunnittelun yhteistyön toimijajoukon näen koostuvan niin kau-
punkiseudusta nousevasta ”horisontaalisista” toimijuuksista kuin useita tasoja 
yhdistävistä ”vertikaalisista” toimijuuksista. Käytännössä kaupunkiseudun 
strategisella yhteistyöllä on aina jonkinlainen institutionaalinen suhde valtion, 
muun ”väliportaan” sekä paikallisen hallinnan kanssa, vaikka löyhäkin.  

Näin kaupunkiseudun yhteistyön kontaktivyöhykkeellä asettuvat kritiikin ja 
elaboroinnin kohteeksi myös legitimaation rakenteet, hallinnan periaatteet ja 
sääntelyn ideologiat. Pääluvun 4 perusteella voi päätellä, että valtion toimijat 
ovat olleet herkkiä reagoimaan kaupunkiseutujen menestykseen (tai ajatukseen 
kaupunkiseutujen menestyksestä; tai toiveeseen siitä, että kaupunkiseudut me-
nestyvät) uudella lainsäädännöllä, uusilla politiikoilla ja mittavilla kansallisilla 
reformeilla. Vaihdon vyöhykkeellä syntyvän yhteensovittamisen kulttuurinen 
vaikutus ulottuu myös näihin valintoihin. Sopimuspohjainen kehittämismalli, 
rullaava strateginen suunnittelu ja vallan devoluutio ovat kaikki tuloksia valtion 
ja kaupunkiseutujen vuoropuhelussa syntyneen sanaston käytöstä. Tällä sanas-
tolla on näin transformatiivista vaikutusta aina lainsäädännön periaatteisiin 
asti. Tällainen rakentaminen ja rakentuminen saa myös konkreettisia yhteis-
työn kiinnittymisen ilmiasuja, jotka vastaavat kulttuurin tason kysymyksiin.  

Lukes (1974) näkee tämän tason tarkoittavan usein ”luonnollistumisen” kal-
taista kulttuurista kehystystä, hegemonisen vallan käytön tuottamaa käsitystä 
mahdollisesta ja mahdottomasta, joka ei monesti ole toimijoiden tiedostamaa. 
Kulttuurisena kehystyksenä tällainen luonnollistuminen voi olla positiivista: 
vallitsee yhteisymmärrys joistain tärkeistä arvoista ja niiden asettamista ra-
joista, vaikkapa luontoarvojen loukkaamattomuudesta tai terveellisen ja turval-
lisen elämän oikeudesta. Usein tilanne nähdään kuitenkin jollain tavoin rajoit-
tavana. Tätä voi kuvata esim. yhteiskuntapolitiikan seurauksena ilmenevänä 
joidenkin asioiden depolitisoitumisena. Tällöin politiikalle asettuu ”luonnolli-
sia” rajoituksia, asioita jotka nähdään, esitetään tai rajataan itsestään selviksi, 
näennäisen politiikan teon kohteiksi tai kokonaan ulos hallinnan ja arvokeskus-
telun piiristä. Jos valtion budjetti ei riitä hyvinvoinnin ylläpitoon, on valtion toi-
mintoja leikattava juuri tietyistä kohdista, jotka näyttäytyvät uusliberaalissa 
diskurssissa tehottomina, esimerkiksi byrokratia ja tukipolitiikka. Mutta onko 
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byrokratiamme tehotonta? Onko tukipolitiikkamme kallista? Pragmatisti ky-
syisi vaihtoehtoisten toimintamallien hyödyllisyydestä, mutta voiko tällaista ky-
symystä asettaa? Tätä on luonnollistava hegemoninen vallankäyttö. Kontakti-
vyöhykkeellä kaikki edellä mainitut kysymykset ovat mahdollisia, mutta sa-
malla toki vaarallisiakin, sillä kontaktivyöhykkeellä kukaan ei ole turvassa poli-
tiikan tekemisen vaikutuksilta eikä vallankäytön seurauksilta. Muistamme kui-
tenkin keskinäisriippuvuuden, joka on yksi kunnioittavan kohtaamisen perus-
kiviä.  

Myös kehystyksen kehystämisellä on paikallislähtöinen elementtinsä. Kau-
punkiseudun spatiaalisen suunnittelun lähtökohtia rakentaa myös paikallinen 
kulttuuri. Mikä on mahdollista Tampereen kaupunkiseudulla ei ehkä ole mah-
dollista Vaasan seudulla. Yhtäältä kulttuurissakin kyse voi olla aidosta yhteis-
ymmärryksestä, vaikkapa seudullisen yhteistyön kehittämistarpeesta. Toisaalta 
paikallinen hallintakulttuuri rakentuu nimenomaan käytännöissä ja toimin-
nassa. Niinpä ei ole yhdentekevää, onko strategiaprosessin ytimessä keskuskau-
pungin viranhaltijoita vai seutupoliitikkoja, tai onko strategisessa yhteistyössä 
aikaa ja resursseja kansalaiskeskustelulle. Jokainen päätös, jokainen hallinnan 
toimenpide rakentaa kulttuuria joko ilmeisesti tai piiloisesti. Lisäksi kulttuuri 
muodostuu myös kaupunkiseudun arjessa. Puhumme kaupunkiseutua todeksi 
tai epätodeksi, kiistelemme siitä, onko kyseessä metropoli vai ei, debatoimme 
kaupunkiseudun ulkorajasta – ja puheillamme luomme kuvastoa, jonka kautta 
kaupunkiseutu muotoutuu. Tällaisen toiminnan kautta voi myös kanavoitua 
kritiikki valtakulttuurille: aktivoidumme median, demokratian ja arjen toimen-
piteissä esittämään kriittisiä, hegemoniaa ravistelevia näkemyksiä hallinnan ja 
suunnittelun kulttuureista. 

Mallini radikaali – väistämätön ja lähtökohtainen, joskin osittaisuuteen ja vä-
liaikaisuuteen tuomittu – yhteensovittavuus on juuri näiden dialektisten suh-
teiden käsittelyä osana strategista käytäntöä, joka konstituoi kaupunkiseutua 
yhteistyön, verkostoitumisen ja assemblaasien toiminnan sekä toimintasuhtei-
den kehittämisen kautta (kuva 9).  

 
 

 
 

Kuva 9. Radikaalin yhteensovittamisen mallin kehityskaari. 
 
 
Mallin kolme osaa ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Suunnitteluepisodin 
muotoutumisessa kontaktivyöhykkeen ilmaisut ovat vaihdon vyöhykkeen ulos-
puheen kanssa rinnakkaisia ja muodostavat yhdessä eräänlaisen vaihdon dia-
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lektiikan. Ulospuhe pyrkii koordinaatioon ja ilmaisut politisoimiseen. Rajaesi-
neen vahvasti rakenteistuneiden, käytäntöyhteisöjen sisäisten käyttöjen ja yh-
teisen, heikosti rakenteistuneen koordinaation jännitteet rinnastuvat vaihdon 
dialektiikkaan: ne säilyttävät poliittisuuden ja samalla antavat ilmiasun muo-
dolle, jonka avulla kielellinen koordinaatio kohdistuu. Näin rajaesine saa muo-
tonsa vaihdon dialektiikan käsittelyn kautta, jossa määrittyvät sekä yhteisen 
toiminnan mahdollisuudet ja ehdollisuudet että koordinaation ulottuvuudet. 
Jos kielelliset ja artefaktuaaliset käytännöt tuottavat koordinaatiota, loppupis-
teessä koordinaatio paradoksaalisesti menettää merkityksensä. Yhteiset merki-
tyksen ja käytäntöjen jähmettymät ovat muodostaneet yhteisen symbolisen ti-
lan, uuden käytäntöyhteisön. Sen raja on kuitenkin – väistämättömien ”residu-
aalien” muodostumisten kautta – alkanut huokoistua, mikä luo alkupisteitä uu-
sille strategisen yhteensovittamisen episodien muotoutumiselle. Näin on sekä 
luotu edellytyksiä strategisen toiminnan tulokselliselle jatkuvuudelle että uu-
den strategisen toiminnan synnylle. 
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OSA IV  STRATEGINEN  
KAUPUNKISEUTU? 
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Asetin tutkimukseni tavoitteeksi lisätä teoreettis-käsitteellistä ymmärrystä kau-
punkiseutujen sisäisen yhteistyön dynamiikasta. Keskeinen lähtökohtani oli, 
että kaupunkiseututasoisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä ei voi ymmär-
tää kokonaisvaltaisesti ilman, että tarkastelee analyyttisesti sekä kaupunkiseu-
dun että yhteistyön käsitteistöjä. Tämän vuoksi kuljetin työssäni kahta rinnak-
kaista, toisiinsa olennaisesti liittyvää narratiivia. Paneuduin luvuissa 3-5 kau-
punkiseudun käsitteeseen ja olemukseen erityisesti uuden institutionalismin ja 
uuden regionalismin näkökulmien puitteissa. Kohdistin lopuksi katseeni stra-
tegiseen spatiaaliseen suunnitteluun hallintatapana ja näin myös sen mahdol-
listamiin kumppanuuksiin. Luvuissa 6-8 keskityin puolestaan yhteistyön ana-
lyyttis-teoreettiseen tulkintaan suunnitteluteoreettisista lähtökohdista ja pyrin 
rikastuttamaan sitä monitieteisellä keskustelulla kontaktivyöhykkeen, vaihdon 
vyöhykkeen ja rajaesineen käsitteillä.  

Päädyin siihen, että poliittisen antagonismin käsittely kontaktivyöhykkeellä 
luo edellytyksiä rajaesineiden muotoutumisille yhteistyön jaetuiksi käytän-
nöiksi, ja nämä puolestaan kehkeytyvät vaihdon vyöhykkeen kommunikatiivi-
sen koordinaation ehdoilla. Itse suunnitteluyhteistyö on luonteeltaan performa-
tiivista: se sisältää itsessään vähintään avaimet muutokseen, tai jo julkilausut-
tujen tavoitteidensa ja yhteisen koordinoinnin ideansa kautta saa aikaan näiden 
tavoitteiden ja ideoiden tulon todeksi. Jos hyväksymme strategisen suunnitte-
lun tärkeimmäksi tehtäväksi strategisuuden mahdollistamisen kehittämisen 
”työkalupakissa”, on performatiivisuus entistä selvemmin läsnä. Yhteistyön re-
toriikka, käytännöt ja periaatteet muovaavat näkemyksiä strategisuudesta yh-
teistyön itsensä funktiona, sekä strategisesta suunnittelusta ”radikaalisti yh-
teensovittavana” toimintana. 

Työni on tuonut esiin kaupunkiseudun toimijuutta monella tasolla. Olen pyr-
kinyt kuvaamaan, miten kaupunkiseutujen strateginen spatiaalinen suunnittelu 
voi kompleksisuuksia ja ristiriitoja tulkitsemalla, keskusteluttamalla ja hyödyn-
tämällä muotoutua entistä kestävämmällä tavalla kaupunkiseutua kokoonkut-
suvaksi, koossapitäväksi ja määritteleväksi voimaksi. Tämän luvun pohdiskele-
vat lopputulemat ja samalla myös uusia kysymyksenasetteluja avaavat tarkas-
telut tarkentavat edelleen näkemystä kaupunkiseudun toimijuuden ulottuvuuk-
sista, mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista.  
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Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsitteli kaupunkiseutujen rooleja valtion 
tehtäväkentän uudelleenjärjestymisessä. Valtion ja paikallishallintojen suhteet 
ovat järjestyneet monella tavalla uudelleen viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Vaikka kansainvälisessä kehityksessä voidaan tunnistaa yhteisiä piirteitä, myös 
paikallinen poliittis-hallinnollinen kulttuuri historioineen muokkaa niitä peli-
sääntöjä, joiden kautta spatiaalisen suunnittelun järjestelmää rakennetaan. Ku-
vasin tätä erityisesti luvussa 3. Yleistäen voin todeta, että kaupunkiseutujen 
merkitys glokaaleissa viitekehyksissä on kasvanut radikaalisti.  

Edellisestä huolimatta spatiaalisen suunnittelun välineistö on perustunut pit-
kälti ajatukseen alueellisesta koheesiosta ja kasvun edellytysten tasapuolisesta 
jakamisesta. Kaupunkiseutujen kehitys uusliberaalissa valtio-kuntasuhteessa 
korostaa kehittymistä ja kilpailukykyä ylipaikallisissa skaaloissa, aina globaa-
lille tasolle asti. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kaupunkiseutujen ja val-
tion suhteet rakentuvat entistä monimuotoisemmin, ja myös spatiaalisen suun-
nittelun kenttä on entistä epäselvempi. Valtiotasolla on tarve ja halu kehittää 
kaupunkiseutuja talouden moottoreina ja yhteiskunnallisen kehityksen tosiasi-
allisina johtajina. Samalla valtio on kuitenkin kykenemätön sekä luopumaan 
sääntelyvallastaan että aikaansaamaan sellaisia rakenteita, joissa talouden dy-
namiikka ja demokratian periaatteet yhdistyisivät koherentilla tavalla. Niinpä 
kaupunkiseudut asettuvat eriarvoisiin asemiin suhteessa kehittämisen edelly-
tysten allokointiin sen mukaan, kuinka hyvin niiden kehittämispotentiaalit ja –
visiot sopivat kullakin hetkellä vallitseviin valtiotason politiikkoihin.  

Jos strategisella spatiaalisella suunnittelulla tunnistettaisiin olevan radikaa-
listi yhteensovittava luonne tässä tutkimuksessa ehdottamallani tavalla, se ko-
rostaisi valtiotason kehystyksen yhteydessä kahden dialektiikan huomiointia: 

 
• Valtion ja paikallisuuden suhteen dynamiikan (valtion uudelleen-

muotoutuminen ja –skaalautuminen vs. paikallisuuden uudelleen-
muotoutuminen ja –skaalautuminen) selkeyttäminen vaatii tilanteista 
”vertikaalista reflektiota”, jonka avulla valtasuhteita ja työnjakoja kä-
sitellään ja määritellään. 
 

• Strategisen suunnittelun roolin, kehysten ja toimialan muutosten 
(valtion spatiaalisen kehittämisen tehtävät vs. spatiaalisen suunnitte-
lun järjestelmän tehtävät) ymmärtäminen vaatii ”systeemistä reflek-
tiota”, jonka avulla suunnittelun tehtäväkenttien ja toimintapolitiikko-
jen kokonaisuutta käsitellään ja määritellään. 
 

Koko työtäni on kehystänyt ajatus siitä, että kaupunkiseutu toiminnan ja hal-
linnan tasona on väistämättä ristiriitaisessa suhteessa sekä valtioon että paikal-
liseen tasoon. Tässä mielessä dialektiikka sosiaalisen ja poliittisen ensisijaisuu-
den välillä tulee asettaa paitsi suunnitteluyhteistyön myös hallinnan tasojen vä-
liseksi tarkastelunäkökulmaksi: 
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• Jos valtion ja paikallisuuksien suhde sekä paikallisuuksien väliset suh-
teet nähdään lähtökohtaisesti sosiaalisina (esimerkiksi hallinnon ta-
sojen yhteistyö, hierarkioiden työnjako, kunnallinen itsehallinto pe-
rustuslaillisessa viitekehyksessä, kuntien välinen yhteistyö jne.), näyt-
täytyy kaupunkiseututaso yhtäältä talousvastuullisena kansallisen 
projektin edistäjänä, joka kokoaa yhteen kaupunkiseutujen toimijoita 
niissä kysymyksissä, joissa kaupunkiseututaso on soveliain toiminnan 
organisoimiseksi. Toisaalta kaupunkiseutujen tehokkuuden vaatima 
työnjako ja roolitus vaativat yhteensovittamista, joka on sosiaalisuu-
den viitekehyksessä väistämättä luonteeltaan (rajoittuneesti) ratio-
naalista ”parantelua”, jossa osapuolet ymmärtävät keskinäisriippu-
vuutensa ja toimivat tämän ymmärryksen puitteissa. Tällöin paikalli-
nen vs. kaupunkiseudullinen politiikanteko on luonteeltaan konsensu-
aalista arvojen sovittelua ja yhteisten nimittäjien etsimistä. Yhteistyön 
kysymykset ovat näin lähinnä teknis-rationalistisia, ja paikalliset vas-
takkainasettelut ovat alisteisia sekä kansallisen projektin päämäärille 
että kaupunkiseututasoiselle logiikalle.  
 

• Jos taas valtion ja paikallisuuksien välinen suhde nähdään ensisijai-
sesti ristiriitaisena, territorion sisäisen ”onttisen” vallan jaon poliitti-
sena taisteluna, ratkaiseva dialektiikka rakentuu nähdäkseni paikalli-
suuksien itsenäisyyttä korostavan politiikan ja valtion yhtenäisyyttä 
korostavan politiikan välille. Molemmat politiikat ovat luonnollisesti 
sekä todellisia että syvästi politisoituneita. Tällöin kaupunkiseutu 
näyttäytyy valtion politiikoissa yhtä lailla ristiriitojen kiertämisen tai 
sivuun asettamisen foorumina kuin niiden ratkaisemisen areenana. 

 
Kaupunkiseutu onkin valtiolle myös strateginen ”väline”, jonka avulla se hyö-
dyntää kaupunkiseutujen taloudellista tuottavuutta ja hallinnollista hajanai-
suutta omien näkemystensä ajamiseen. Tällöin kaupunkiseudun näkökulma 
näyttäytyy yhteistyökäytäntöinä, joita yhtäältä healeyläisittäin raamittaa val-
tion asettamien konkreettisten suunnitteluprosessien taso (esim. tavoitteen-
asettelujen rajaaminen) sekä toisaalta rajoittaa suunnittelukulttuurin tason le-
gitimointi (sopimuksellisuus vs. paikallisen strategiatyön lakiin perustumatto-
muus tai vapaamuotoisuus). Näissä jännitteisissä yhteistyökäytännöissä paikal-
liset eroavaisuudet kaupunkiseutujen välillä asettuvat valtiollisen kehittämis-
retoriikan ja –politiikan puitteisiin ja latistuvat näin väistämättä yhteismitalli-
siksi kehittämisen ohjelmoinneiksi. Samalla kaupunkiseutu paikallisesti moti-
voituvana politiikkana näyttäytyy valtiolle strategisena kumppanuutena. Tällä 
kumppanuudella etsitään mittakaavaetua sekä globaalissa taloudessa että suh-
teessa yhtäältä muihin paikallisiin yhteenliittymiin. Toisaalta kaupunkiseutu 
operoi myös ohi valtion taloudellisten raamitusten, jolloin kyse on sen positioi-
tumisesta globaaleille tai ylipaikallisille markkinoille vain toissijaisesti, kun en-
sisijainen tavoite on osoittaa ja operationalisoida itsenäisyys suhteessa valtioon.  

Valtion vahvaan rooliin perustuvat kansallisen talouden, alueellisen kehittä-
misen ja maankäytön suunnittelun järjestelmät ovat kaikkinensa olleet muutos-
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paineiden alla jo vuosikymmeniä. Valtion ja kuntien yhdessä luoman hyvinvoin-
tivaltion mallin mainitaankin julkisessa poliittisessa retoriikassa olevan usein 
osoittautumassa liian kalliiksi jatkuakseen sellaisenaan nykyisissä globalisaa-
tion ja poliittisten arvojen kehyksissä. Valtion toimijat ovatkin joutuneet vaike-
aan välikäteen: yhtäältä tulisi uusliberaalin politiikan ja eurooppalaisen budjet-
tikuri-ajattelun hengessä pienentää julkista sektoria ja vähentää julkisen sekto-
rin kansallisen tason yhteiskunnallista ohjausta. Toisaalta tulisi tarjota kunnille 
edellytykset hoitaa valtion niille lakisääteisesti asettamat vaatimukset. Lisäksi 
valtion tulisi toimia kilpailukyvyn edistäjänä niin kansallisella kuin (yli)paikal-
lisellakin tasolla. Nämä ristiriitaiset roolit ovat johtaneet erilaisiin sekä kansal-
lisen että paikallistason julkisten toimintojen uudelleenmuotoiluihin niin toi-
mintojen sisältöjen, tehokkuuden kuin maantieteellisten ja hallinnan territori-
aalisten ulottuvuuksien osalta.  

Hallinnon uusjaot ovat sekä organisatorisesti että territoriaalisesti motivoitu-
neita, olivatpa motiivit sitten taloudellisia, poliittisia tai aluepoliittisia. Samalla 
kansallisvaltion rooli globalisoituneessa maailmassa on muuttumassa kansalli-
sen talouden puolustajasta kansainvälisen talouden virtojen pyydystäjäksi. Täs-
säkin roolissa valtion toiminta on kahden tulen välissä:  

 
• Yhtäältä valtiolla on territoriaalinen valtuutuksensa, jonka edunval-

vojana se toimii myös globaalin talouden kansainvälisessä ohjauk-
sessa, ja tässä roolissa sen tulisi pyrkiä itsekkääseen taktikointiin 
oman menestyksensä puolesta.  
 

• Toisaalta globaali aluetalous yhä selkeämmin sivuuttaa kansallis-
valtiot, minkä erityisesti aluekehittämisestä vastaavat valtiotoimijat 
ovat joutuneet tunnustamaan toiminnassaan.  

 
Tämän tunnustaen strategisen spatiaalisen suunnittelun rooli muotoutuukin 
enemmän paikallisuuksien globaalien kilpailuedellytysten ja kilpailykyvyn edis-
täjäksi kuin ”valtiolliseksi” aluetaloudelliseksi ohjaajaksi. Tässä roolissa se ei 
enää voi täysipainoisesti ajaa kansallista agendaa, vaan joutuu ”antautumaan” 
edellä mainittuun paikallisuuksien eriarvoiseen kohteluun.  
 
Väitän, että kaupunkiseututason hallinnan laaja-alainen koordinaatio on muo-
toutumassa suurimmaksi länsieurooppalaisten valtioiden hallinnan haasteeksi. 
Valtion uudelleenmuotoutuminen on monitahoinen prosessi, jossa lähtökohdat 
ja tulokset vaikuttavat toisiinsa tavalla, joka tekee prosessista pysyvästi jännit-
teisen. Valtiotoimijoiden politiikkaohjauksen yhtenäisyys on väistymässä ha-
jautetun ja tilanteisesti itsenäisenkin nodaalisen politiikka- ja päätöksenteko-
mallin tieltä. Osin tämä johtuu edellä kuvatusta moninaisuudesta, osin valtion 
devolutiivisesta politiikasta – päätöksenteon siirtämisestä lähelle käsiteltäviä 
asioita – tilanteessa, jossa päätöksenteon ja käsiteltävien asioiden territoriaali-
suudet eivät kohtaa. Hallinnon territoriot eivät myöskään enää ole toisensa pois 
sulkevia, vaan eri hallinnon toimijat operoivat yhä enemmän toistensa lomassa. 
Seurauksena on mittakaavojen välisiä ja sisäisiä päällekkäisyyksiä, joita voidaan 



 
 

 219

käsitellä lähinnä verkostomaisen hallinnan ja monitasoisen metahallinnan kei-
noin. Samalla toimijoiden itsenäisyys on poistumassa ja auktoriteeteista on 
muodostumassa tilanteisesti “jaettuja”, mutta vain mosaiikkimaisessa merki-
tyksessä jaettuja. Niinpä eri asioita hoitamassa saattaa olla monen tasoisia 
mutta samankaltaisia toimijakokoonpanoja, ja samaa asiaa voidaan käsitellä lu-
kuisissa eri verkostoissa.  

 
Valtiotason kehystysten näkökulmasta tarkasteltuna kaupunkiseutu 
on uusliberaalin valtiollisen politiikan kohde, ja se näyttäytyy eri val-
tiotoimijoille erilaisten relationaalisten viitekehysten kautta. Tyypilli-
sesti spatiaalisen suunnittelun ja talouden kehittämisen tarpeellinen 
yhteys on kaupunkiseudun tasolla ollut heikko jos sitäkään, mikä on 
ollut seurausta sekä politiikkasektorien että territoriaalisuuksien eril-
lisyydestä. Kaupunkiseudun tason strategisen toiminnan yhteensovit-
tava luonne on tiedostettu jo vuosikymmenien ajan, mutta samalla po-
litiikanteon motiivien moninaisuus on johtanut kaupunkiseudun syr-
jäytymiseen intressien yhteensovittamisen areenana. Viimeisten noin 
15 vuoden aikana kaupunkiseutu on pyritty nostamaan yhteensovitta-
misen toimijaksi erityisesti talouden ensisijaisuutta korostavilla toi-
menpiteillä. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni koski kaupunkiseutujen hallintaa: kysyin, millai-
sia ovat kaupunkiseudullisuuteen kiinnittyvät hallinnan rakenteet ja käytännöt. 
Lähtökohtani oli, että hallinnan ja hallinnon uudelleenjärjestyminen kaupunki-
seuduilla aikaansaa epäselvyyttä ja kompleksisuutta, joihin kaikki toimijat vas-
taavat hierarkkisilla uudelleenjärjestelyillä (systeemisen yhteensovittavuuden 
tavoittelu) ja verkostomaisilla ad hoc –prosesseilla (joustavuuden tavoittelu). 
Tosiasiassa syntyy yhtäältä enemmän epäselvyyttä ja kompleksisuutta, toisaalta 
uusia käytäntöjä, jotka ovat sekä poliittisesti valikoivia että pyrkivät edistämään 
(laajassa merkityksessä) valtaapitävien intressejä ko. tilanteissa. Ne vastaavat 
talouden kehittämisen tarpeisiin heikosti ja ovat demokratianäkökulmasta tar-
peettoman läpinäkymättömiä.  

Erityisesti luvuissa 3-5 nostin esiin erilaisia kaupunkiseututasoisia hallinnan 
rakenteita ja käytäntöjä. Lähtökohdat kaupunkiseututulkinnalleni jaottelen 
kolmeen toisiinsa liittyvään näkemykseen:  

 
• Ensinnä, kaupunkiseutu varsinaisena hallinnon tasona on osoittau-

tunut varsin harvinaiseksi ja epävakaaksi järjestelyksi. Näen tämän 
johtuvan nimenomaan kaupunkiseudun relationaalisesta luonteesta. 
Relationaalisuuden korostaminen tarkoittaa lähtökohtaisestikin fyy-
sisten ja hallinnollisten rajojen huomioimattomuutta, ja kaupunkiseu-
tujen olennaiset relaatiot – esimerkiksi arjen spatiaalisuus, elinkeino-
jen tilalliskulttuuriset kytkökset, palvelujen tarjonnan tilasuhteet, 
suunnittelun integroivat käytännöt, valtion intressien konkreettiset 
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muodot – muodostavat pikemminkin epäjatkuvuuksien ja epätasa-ar-
von mosaiikkeja kuin yhtenäistä näkemystä kaupunkiseudusta. Usein 
on viitattu yhteisen identiteetin muodostamiseen keskeisenä yhteis-
työn menestystekijänä. Toisaalta yhteiset intressit on nähty yhteis-
työtä motivoivana ja myös identiteettiä osaltaan rakentavana tekijänä. 
Kaupunkiseudun relaatioiden kontingentti luonne ja niiden moni-
naisuus eivät tulkintani mukaan kuitenkaan tue komprehensiivisen 
yhteenkuuluvuuden kehittymistä, joka olisi luonteva pohja hallinnol-
liselle kaupunkiseututasolle. Tällainen hallinnollinen kaupunkiseutu 
onkin ollut ennen kaikkea rajatun yhteistoiminnan yhteenliittymä, 
jolle on ollut ominaista absoluuttiseen tilakäsitykseen nojaava hallin-
non koordinaatio.  
 

• Toiseksi, ja edelliseen liittyen, valtio on nähnyt kaupunkiseudun seu-
dullisuuden erityistapauksena. Seutukäsitys korostaa yhtäältä histo-
riallisia ja/tai nykyisiä talousalueita ja ”heimorajoja” (seudullisen, 
maakunnallisen tai provinsiaalisen identiteetin kautta), toisaalta raja-
tun toiminnallisuuden (erityisesti työssäkäynti) kautta laadittuja hal-
linnollisia rajauksia. Tällöin korostuu kaupunkiseudun urbaanin yti-
men ja sen ”vaikutusalueen” vuorovaikutus, joka on kuitenkin vain yk-
sinkertaistus spatiaalisista suhteista jättäessään huomiotta monia 
kaupunkiseutujen kannalta olennaisempia kysymyksenasetteluja ja 
toimintasuhteita. Kaupunkiseudun käsitteellinen sisältö lähestyy täl-
löin relatiivista tilakäsitystä, jossa kaupunkiseudun toiminnallisuuk-
sien kautta rajataan tiettyjen mittareiden avulla (esim. pendelöinti-
määrä joltakin alueelta toiselle alueelle) toiminnallisiksi väitettyjä alu-
eita. Ne vastaavat kuitenkin harvoin sen enempää kaupunkiseudun 
moninaisia toiminnallisuuksia kuin kaupunkiseuduksi heikostikaan 
identifioitavaa aluetta. 

 
• Kolmanneksi, kaupunkiseutu paikallisesti motivoituneena yhteistyö-

rakenteena näyttäytyy rajattujen, vaihtuvaisten ja löyhien suhteiden 
yhdistelmien kautta. Paikallisuudesta ammentava keskittyminen yk-
sittäisiin tai harvoihin relaatioihin antaa mahdollisuuden määritellä 
kaupunkiseutua ”myyttisesti”, irrottaen määritelmät niiden alkuperäi-
sestä merkityksestä ja asettaen ne uusien relationaalisten verkostojen 
tai assemblaasien ”nimilapuiksi”, joiden löyhät tulkinnat ja kuvauk-
sety luovat mahdollisuuksia yhteisten intressien muodostumiselle. Sa-
malla joudutaan kuitenkin hyväksymään tällaisten intressien häilyvä 
lähtökohta ja kuvausten suhteellinen ”ohuus”. Ne voivat olla yhtäältä 
vahvuuksia yhteisten merkityssisältöjen löytämisessä, mutta ne voivat 
myös johtaa intressien ja yhteistyön rakenteiden muuttuvuuteen ja 
särkyvyyteen uusien merkityksenantojen ja kuvausten paineessa.  

 
Kaupunkiseudun relationaalisen luonteen korostaminen johdattaa puolestaan 
kysymyksiin suunnitteluyhteistyön ja valtion toimintapolitiikkojen vuoropuhe-
lusta. Kaupunkiseudun määrittely eri tahoilta ja tasoilta onkin yhdessä mielessä 
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juuri harveylaisen ”spatiaalisen fiksin” etsimistä. Yhtäältä tämän ”fiksin” tavoit-
telu määrittyy (talouden toimintaedellytysten ja alueellisuuksien korostami-
sessa) kaupunkiseutuyhteistyön institutionalisoitumisen motiivina, sekä val-
tion toimissa seudullisen tai kaupunkiseudullisen hallinnan järjestämiseksi. 
Toisaalta ”fiksiä” haetaan myös paikallisina tulkintoina tehokkaan yhteistoi-
minnan alueellisuudesta. Tämä ”fiksi” ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono: 
olennaista on luoda sellaisia yhteensovittamisen käytäntöjä ja malleja, jotka 
nähdään laajasti hyödyllisinä ja strategista toimintaa mahdollistavina.  

Relationaalisen kaupunkiseudun suunnittelu näyttäisi paradoksaalisesti pys-
tyvän käsittelemään strategisen suunnittelun ristiriitoja parhaiten silloin, kun 
sillä on rajallisesti strategista liikkumavaraa. Strategisen suunnittelun paradok-
saalinen käsittely siis tarkoittaisi, että suunnittelu olisi sekä valikoivaa että 
komprehensiivista, sekä dynaamista että pysyvyyttä tuottavaa, sekä epävar-
muutta ylläpitävää että varmuutta edistävää, sekä joustavasti osallistavaa että 
demokraattista. Tällaisia tilanteita on kehittynyt kaikissa tässä tutkimuksessa 
mainituissa valtioissa silloin, kun edellä mainitut vastakkainasettelut ovat saa-
neet dialektisen luonteen. Näissä tilanteissa kaupunkiseutu on vahvasti systee-
mistä liikkumavaraa sääntelevässä valtion ohjauksessa, mutta samalla sillä on 
omaehtoinen sisällöllinen, organisatorinen ja prosessuaalinen aktiivisuutensa, 
joka puolestaan tuottaa paikallista liikkumavaraa. Vaikka joissain tapauksissa 
valtion ja kaupunkiseudun suhde on selkeästi antagonistinen ja toisissa tapauk-
sissa ainakin näennäisen konsensuaalinen, aina ei kuitenkaan ole selvää, mikä 
hyödyllisenä pidettyjä strategioita mahdollistaa. Tästä aukeaa kaksi mahdollista 
tulkintaa: 

 
• Kyse saattaa olla ohjauksen päämääristä, strategisuuden kaventumi-

sesta valtion uusliberaalin politiikan mukaiseksi kehittämistyöksi. 
Tällöin sekä spatiaalisen suunnittelun järjestelmä että aluekehittämi-
sen järjestelmä on valjastettu samaan tarkoitukseen. Näin ristiriitojen 
ylittäminen strategisessa suunnittelussa tarkoittaakin tosiasiallisen 
strategisuuden siirtoa ulos kaupunkiseudulliselta strategisen suunnit-
telun kentältä. Tämä on ilmiönä rinnakkainen luvussa 6 esiin tuodulle 
jälkipoliittiselle tilanteelle, depolitisoinnille ja ”arena-shiftingille”. Sa-
malla tällainen kavennettu strategisuuskäsitys luo itseään voimistavan 
takaisinkytkennän valtion tason politiikkoihin ja näennäisesti osoittaa 
niiden oikeasuuntaisuuden.  
 

• Toisaalta tilanne saattaa olla myös päinvastainen: ilmeinen antago-
nismi on ehkä sittenkin kesytetty ainakin tilanteiseksi agonismiksi. 
Tällöin aiemmin mainittu keskinäisriippuvuus on yhtä lailla vertikaa-
lista (valtion ja paikallisuuden välistä) kuin horisontaalistakin (”pai-
kallisten” relaatioiden ja toimijuuksien välistä). Valtion ohjaus ei näyt-
täydykään depolitisointina, vaan pikemminkin yhteensovittamisen 
edellytysten edistämisenä. Paikallinen strategisen suunnittelun osin 
omalakinen assemblaasi onkin valtiolle tarpeellinen, konstitutiivi-
nenkin moniarvoinen kumppanuus, ei niinkään yhteen paimennettava 
eripurainen joukko paikallisia toimijoita.   
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Näin kaupunkiseututason määrittyminen strategisen suunnittelun yhteistyön 
kautta saa dialektisen ja performatiivisen luonteen. Se on valtion roolin ja pai-
kallisten kehittämiskäsitysten käsittelyä tavalla, joka muodostaa kaupunkiseu-
dun todelliseksi ”toimijaksi.” Sen paremmin valtion toimenpiteet (esim. luvussa 
3 kuvatut Englannin CA ja LEP, Hollannin MIRT, Pohjoismaiden aluekehittä-
misen ohjaus) kuin paikallisetkaan aloitteet (esim. kaupunkiseutujen vapaaeh-
toinen strategiayhteistyö, rakennesuunnitelmat ja –mallit, yhteinen yleiskaa-
voitus) eivät ratkaise hallinnon, talouden ja hallinnan välisiä jännitteitä. Tästä 
huolimatta valtion ja paikallistason toimien kytkentöjen huolellisella käsitte-
lyllä kummankin toimijatahon näkökulmasta on mahdollista nähdä ne kaupun-
kiseudun kehittämisen hyödylliset ja haitalliset ”spatiaaliset fiksit,” joiden kä-
sittelyyn on mielekästä keskittyä. Tällaiset dialektiikat käsittelevät väistämättä 
myös toiminnan institutionalisoitumisen ja muuttuvuuden välisiä rajanvetoja 
kaupunkiseudun muovaajina sekä transformatiivisen toiminnan ja performatii-
visen suunnitteluyhteistyön mahdollistajina.   

 
Väitän, että kaupunkiseudun käsitteen epäselvyys on johtanut sen yksinkertais-
tavaan soveltamiseen, jonka seurauksena kaupunkiseutu on näyttäytynyt mo-
nella tavalla ongelmattomampana yhteistyön alustana ja politiikkojen kohteena 
kuin millainen se todellisuudessa on. Näin on luotu jännitteitä relationaalisen 
todellisuuden ja yksinkertaistetun kaupunkiseutukäsityksen välille, hämärry-
tetty kaupunkiseudun toimijuus, ja näin ylläpidetty osin ratkaisematontakin 
ymmärtämättömyyttä niin kaupunkiseudun kuin suunnittelunkin luonteesta ja 
dynamiikasta. Hallinnan rakenteiden näkökulmasta kaupunkiseudun rooli on 
tällöin kaksitahoinen: 

 
Kaupunkiseutu absoluuttiseen tilakäsitykseen kiinnittyvänä hallin-
nan puolivirallisena muotona vastaa osittain paikallisiin, ylipaikalli-
siin ja seudullisiin kehittämisen haasteisiin. Tässä mielessä kaupunki-
seutujen rajaus on osoittautunut ongelmalliseksi: kaupunkiseudut 
ovat olleet hallinnollisesti sirpaleisia, epätasaisesti resurssoituneiden 
ja poliittisesti epäyhtenäisten paikallishallintojen itsekkäiden osaopti-
mointien sävyttämiä, joskin yleisellä tasolla ja erityisiä intressejä louk-
kaamattomissa asioissa myös yhteisen edun ja keskinäisen riippuvuu-
den tunnustavia yhteistoiminta-alueita. Tässä monimutkaisessa roo-
lissa kaupunkiseudun rajaukset ja hallinnan mallit ovat olleet väistä-
mättä kompromisseja. Ne ovat joutuneet kamppailemaan yhtäältä val-
tion tarjoamien ohjausvälineiden ja paikallisesti olennaisten toimin-
nallisuuksien yhteensopimattomuuksien kanssa ja toisaalta mielek-
kään hallinnan yhteensovittamisen ja kaupunkiseudullisen politiikan 
pirstaleisuuden spatiaalisten ja organisatoristen yhteensopimatto-
muuksien kanssa. Näin kaupunkiseutu hallinnan muotona ei ole pys-
tynyt vastaamaan kaikkiin sille eri tasoilta asetettuihin hallinnallis-po-
liittisiin odotuksiin edes silloin, kun sen on nähty toimivan tarkoituk-
senmukaisesti tehtäviensä puitteissa. 
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Kaupunkiseutu lainsäädännön, prosessien ja käytäntöjen huonosti 
tavoittamana, relationaalisena ja kehkeytyvänä hahmona muotou-
tuu lopulta horisontaalisen ja vertikaalisen yhteensovittamisen kautta, 
yhteensovittamisen hallintana ja tilana. Tällaisena kaupunkiseutu on 
sekä relationaalinen että performatiivinen. Se tulee todeksi yhteistoi-
minnan kautta ja ilmenee niissä suhteistoissa, jotka tämän yhteistoi-
minnan kautta muovautuvat ja tulevat aktiivisiksi. Vaikka kaupunki-
seudun institutionaalisella yhteistyöllä on käytännössä monia relatii-
visia ilmiasuja, toiminnallisia ja territoriaalisia rajauksia, nämä kuvaa-
vat enemmän hallinnan illuusioita kuin todellisia hallinnan suhteita. 
Kaupunkiseutu myös saavuttaa toimijuutensa relationaalisuutensa ja 
kehkeytyvyytensä kautta: tilanteisessa yhteensovittamisessa näyttäy-
tyy tilanteinen sosiaalisten ja institutionaalisten verkostojen sekä ur-
baanien toiminnallisuuksien kaupunkiseutu, jolla on tällaisessa suun-
nittelun assemblaasissa ymmärrettävä toimijuuspositionsa. Tällaista 
kaupunkiseutu(katsanto)a kutsun relationaaliseksi emergentiksi. Tä-
män emergentin ymmärrys on luvussa 4 mainittu ”mahdollisuus val-
jastaa relationaalisen paikan ja tilan ymmärrys sekä politiikan että 
suunnittelun käytäntöjen avuksi”.  

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni otin tehtäväkseni selvittää, millaisena 
strategisen spatiaalisen suunnittelun tehtävä näyttäytyy kaupunkiseututasolla. 
Tulkitsen, että strategisen suunnittelun kehitys heijastaa kaupunkiseutujen 
epäselvää olemusta, hallintaa ja monimutkaista toimintaympäristöä. Erilaisissa 
kansallisissa konteksteissa niin spatiaalinen strateginen suunnittelu kuin kau-
punkiseutukin saavat erilaisia merkityksiä, määrittelyjä ja käytäntöjä. Strategi-
sessa kaupunkiseututasoisessa suunnittelussa kaupunkiseutujen ja yleisemmin 
”urbaanin väliportaan” käytännöissä korostuvat pyrkimykset strategisten hank-
keiden identifioimiseen ja toteuttamisen edellytysten luomiseen. Yhteistä näille 
on kuitenkin kitkainen suhde maankäytön suunnittelujärjestelmän ja muiden 
spatiaalisen suunnittelun käytäntöjen välillä: 
 

• Taloudellisen aluekehittämisen ensisijaisuus määrittelee kaupunkiseu-
dun spatiaalisuuden toiminnallisina työvoima- ja talousalueina. Tällöin 
strategisen suunnittelun spatiaalisuus on pitkälti myös talouden spati-
aalisten suhteiden käsittelyä, mikä konkretisoituu saavutettavuutena, 
yhteyksinä ja infrastruktuureina, toisaalta talouden sijaintinäkemyk-
sinä, jotka eivät ole kovinkaan herkkiä esimerkiksi yhteiskunnalliselle 
kustannusten kohdentamiselle, kestävälle kaupunkiseutujen yhdyskun-
tarakenteelle tai sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Nämä nähdään 
monesti itse ongelmanasettelulle ulkopuolisina tekijöinä, joiden yksin-
kertaisena ratkaisuna nähdään positiivinen talouskehitys. Näin kysy-
myksenasettelu pelkistyy siihen, millainen on talousalueiden ja muiden 
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toiminnallisuuksien virittämän kaupunkiseudun spatiaalinen yhteenso-
pivuus.  
 

• Vastapainona tälle on ensinnä näkemys kaupunkiseutujen identiteettien 
luomista spatiaalisuuksista, toisekseen näkemys ”komprehensiivisistä” 
toiminnallisista kaupunkiseuduista, ja kolmanneksi näkemys kaupunki-
seuduista yhteistyörakenteina, strategisina kaupunkiseutuina. Nämä 
korostavat eri toimintojen, näkökulmien, toimijuuksien ja toiminnan 
tasojen yhteensovittamisen tarpeita ja niiden spatiaalisia implikaati-
oita.  
 

Yllä mainittu spatiaalisuuden ymmärrys on perustavanlaatuinen kysymys eri-
tyisesti siirryttäessä ajattelemaan kaupunkiseutua relationaalisena emergent-
tinä. Strateginen spatiaalinen suunnittelu tällaisella kaupunkiseudulla on mo-
nenlaisten ristiriitojen ja logiikkojen jännitteinen kenttä. Lakisääteisen suun-
nittelun prosesseista kuitenkin puuttuvat sellaiset sisäänrakennetut mekanis-
mit, joiden kautta strategisen kehittämisen ristiriidat voitaisiin käsitellä tilan-
teisesti:  
 

• Yhtäältä suunnittelun raamitusvaiheesta puuttuu areena, jolla suunnit-
telun lähtökohdat voitaisiin politisoida, jolla suunnittelun olemassaolon 
oikeutuksesta voitaisiin väitellä ja jolla muutkin kuin suunnittelun pro-
sesseihin kutsutut voisivat tuoda näkemyksensä esiin ja näin vähintään-
kin tulla osallisiksi suunnittelun tavoitteiden ja prosessien määrittelyä.  
 

• Toisaalta puuttuu myös mekanismeja, joilla yhteistyössä kyettäisiin en-
tistä monimuotoisemmin tiivistämään strategisen suunnittelun tärkeät 
kysymykset ”konkreettisiksi visioiksi” ja aidosti strategisiksi hankkeiksi.  

 
Myös valtion resurssien jaon näkökulmasta tämä vastakkainasettelu vaatii rat-
kaisua, joka huomioi yhtäältä kaupunkiseudun kehittämisen paikalliset reuna-
ehdot, ja toisaalta varmistaa resurssien tehokkaan ja oikein kohdistetun käytön. 
Tässä tilanteessa useat valtiotoimijat ovat turvautuneet sopimuspohjaisen yh-
teistyön eri muotoihin, joista kerrotaan myös päälukujen 3 ja 4 kuvauksissa. 
Tällöin kriittinen kysymys onkin, miten nämä toimenpiteet osaltaan raamitta-
vat strategisia tulevaisuuksia – ja keiden strategiatyössä mukana olevien ja ul-
kopuolisten tulevaisuuksia ne kehystävät milläkin tavalla: 

  
• Huomion kiinnittyminen strategisen tason infrastruktuurin ja suurten 

yksittäisten hankkeiden rahoituksen koordinaatioon paikallisesti, seu-
dullisesti ja valtakunnallisesti pakottaa strategiseen valikoivuuteen ja 
hyödyntää kaupunkiseutujen potentiaaleja kilpailuasetelmien rakenta-
misen kautta. Tämä voi johtaa strategisen yhteistyön kehittymiseen kau-
punkiseuduilla, mutta 
 

• sivuvaikutuksena saattaa olla strategisuuden kaventuminen rahoi-
tusinstrumenttien hyödyntämisen näkökulmiin.  
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Strategisen toiminnan relationaalisella kehittämisellä on monia väistettäviä ka-
rikoita. Sopimuspohjaisten strategisen suunnittelun käytäntöjen ja prosessien 
tarkastelut ovat tuoneet esiin, että sopimusten pohjana olleita strategioita on 
laadittu niin rahoituksen houkuttelun kuin strategisten tarpeidenkin näkökul-
masta. Näin osaltaan selittyy edellä yleisellä tasolla toteamani yhteistyön para-
doksaalinen toimivuus. Yhtäältä strategiset kysymykset on lähtökohtaisesti raa-
mitettu niin, että strategia näyttää olevan ratkaisu keskeisiin strategisiin kysy-
myksiin. Toisaalta strategian on (sopimuksellisten) rajaustensa takia toimittava 
legitimoivana ”savuverhona” toimijoiden todellisten intressien edistämisessä, 
jolloin julkituodut strategiset valinnat ovat sellaisinaan välineellisiä tai toisar-
voisia, jopa sellaisia joiden avulla voidaan perustella laajaa kirjoa jatkotoimen-
piteitä.  

Pahimmillaan strateginen toiminta ei realisoikaan seudullisia pääomia, vaan 
aiheuttaa eri toimijaverkostojen sisäistä ja välistä ristivetoa. Tällöin esimerkiksi 
kunnalliselle suunnittelulle saattaa muotoutua useampia kilpailevia ”isäntiä”: 
valtion ohjauksen ja lakisääteisen yhteistyön lisäksi suunnitteluun saattaa tulla 
erisuuntaisia velvoitteita myös kaupunkiseudun strategisen kehittämisen ja yk-
sityisen sektorin suunnasta. Tällöin paikallisessa päätöksenteossa koherentti 
näkemys omasta edusta muodostuu tärkeämmäksi seurattavaksi kuin ristirii-
taiset ja ambivalentit viestit kaupunkiseudullisesta keskinäisriippuvuudesta. 
Näin kaupunkiseudullista strategiatyötä ei päästä tekemään.  

Parhaimmillaan kaupunkiseudun eri toimijaverkostot kuitenkin hitsautuvat 
monitahoiseksi strategisen kehittämisen yhteenliittymäksi, jolla on sekä hallin-
nan monitasoisen koordinaation ja toiminnan oikeutuksen varmistavia toimin-
tamuotoja että talouden toimijoiden potentiaalit vapauttavia joustavia strategi-
sen suunnittelun käytäntöjä. Näihin käytäntöihin pyrin myös vaikuttamaan ra-
dikaalin yhteensovittamisen ajatuksen ja mallin kautta. 

 
Väitän, että hallinnan, demokratian ja talouden näkökulmien yhdistäminen ko-
herentisti strategiseksi kokonaiskuvaksi on kaupunkiseudun strategisen spati-
aalisen suunnittelun onnistumisen keskeinen kysymys.  

 
Strateginen kokonaiskuva ei suinkaan tarkoita kaikenkattavaa suurta 
suunnitelmaa, vaan mekanismeja, joiden avulla erilaiset strategisen 
spatiaalisen suunnittelun käytännöt ja prosessit pystytään sekä suh-
teuttamaan toisiinsa että liittämään osaksi niille relevantteja verkos-
tosuhteita. Koherentti strateginen kokonaiskuva sekä sopii kaupunki-
seutujen paikallisuuksiin että luo toimivan strategisen toimintaympä-
ristön, jonka puitteissa erilaiset lakisääteiset ja epävirallisetkin käy-
tännöt sekä voivat toimia onnistuneesti että tuoda luontevan lisänsä 
kokonaisuuteen. Strateginen kokonaiskuva voi parhaimmillaan olla ri-
kas ja monitahoinen ”kudelma”, jonka kehittämisessä kaikki olennai-
set toimijat kokevat olevansa osallisina.  
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Strateginen spatiaalinen suunnittelu voi strategisen kokonaiskuvan 
puitteissa – jotka eivät ole puitteita regulatiivisessa mielessä, vaan re-
lationaalisia ja strategisesti valikoivia puitteita – toteutua myös eri-
laisten formaalien järjestelmien strategisena käyttönä. Tämä saat-
taisi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia nimellisestikin ”strategisia” yleis-
kaavoja tai seudullisia suunnitteluohjeita, jotka koordinoivat niin laki-
sääteistä sisältöä kuin toimintatapaakin. Strategisella visioinnilla voisi 
olla selkeä asema myös suunnittelulainsäädännössä. Lakisääteisen 
suunnittelun strateginen käyttö näyttäisi onnistuvan parhaiten silloin, 
kun paikallisen yhteistyön perinne on pitkä ja yhteensovittamisen 
kulttuuri tukee käytäntöjen yhdentämistä. Tämä ei kuitenkaan näh-
däkseni tarkoita, että yhteistyön kulttuurin kehittäminen olisi metafy-
siikkaa tai että kulttuurinen yhteisyys kehittyisi jonkin tietyn kaavan 
tai aikajänteen kautta. Kulttuurin voi perustellusti nähdä olevan yhtä 
lailla sitä, mitä suunnittelussa tehdään episodista toiseen, kuin abst-
raktien koodien kokoelma. Kulttuuri tässä merkityksessä on pikem-
min raamitukseen ja legitimointiin sitoutumisen institutionaalisten 
mekanismien kehittämistä, niihin sitoutumista ja niiden hyväksymistä 
toiminnan pitkäjänteiseen yhteensovittamiseen.  
 
Yhteensovittamisen kulttuurien konkreettisessa muotoilussa – esi-
merkiksi kaupunkiseutujen sopimuskäytäntöjen legitimiteetin raken-
tamisessa, rakenteellisten reformien tukitoimissa tai raamittavien toi-
mintatapojen kehittämisessä – onkin tarpeita luoda sellaisia institu-
tionaalisia järjestelyjä, jotka ylittävät episodeja, pyrkivät luomaan uu-
sia päätösten saavuttamisen muotoja niin tiedollisiin kuin käytännöl-
lisiin kysymyksenasetteluihin, ja tuovat kehittämistoimintaan ”muis-
tia”.  

 

Neljäs tutkimuskysymykseni käsitteli suunnitteluyhteistyön jännitteisyyden 
agonistisen käsittelyn mahdollisuuksia. Kysyin, miten kaupunkiseutujen strate-
ginen spatiaalinen suunnittelu pystyy käsittelemään ristiriitoja rakentavasti ja 
kunnioittavasti.  

Strateginen spatiaalinen suunnittelu on kaupunkiseudun hallinnan käytän-
nöissä moninaisten dialektiikkojen ylittämistä. Balduccin (2015) ajattelua laa-
jentaen totean, että kyseessä on vaihdon vyöhykkeiden, kontaktivyöhykkeiden 
ja rajaesineiden muotoilu (luku 7). Katsoin kuitenkin vielä syvemmälle kaupun-
kiseutujen strategisen suunnittelun ”kitaan” ja tunnistin sen välttämättömäksi 
tehtäväksi myös yhteensovittamisen eri tasoisten dialektiikkojen välillä. Näin 
strategista spatiaalista suunnittelua luonnehtii sen radikaali – viimekätinen ja 
väistämätön – yhteensovittavuus, jonka näen konkretisoituvan erilaisina välit-
täjyyksinä: rakenteiden sisällä ja väleissä, toimijuuksien välillä, käytännöistä 
prosesseihin ja kulttuureihin ja päinvastoin. Jokaisella strategisen suunnittelun 
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episodilla on oma assemblaasinsa, toisiinsa suhteutuvien toimijuuksien avoin 
ja muuttuvainen, relationaalinen rakenteensa. Assemblaasien dynamiikka riip-
puu välittämisen mekanismien kyvystä tunnistaa, muuntaa ja luoda toimijuuk-
sien jännitteisyydestä merkityksiä, joita voidaan tilanteisesti jakaa ja jotka sa-
malla pysyvät ”uskollisina” tuolle jännitteelle. Näin jokainen assemblaasi muo-
toutuu ainutkertaiseksi ja ainutkertaisesti, mutta välittäjyyksien kulttuurisen ja 
raamittavan yhteensovittavuuden ehdollistamana. 

Strategisen suunnittelun radikaali yhteensovittavuus kohdistuu perustavan-
laatuisesti juuri näihin suunnittelua toteuttaviin välitystehtäviin, joita assem-
blaasien noodien kehkeytyminen tekee ajankohtaisiksi ja välttämättömiksi. Ra-
dikaalius yhteensovittamisessa on siis myös institutionaalista dialektiikkojen 
käsittelyä ”yli” yksittäisten noodien, tilanteiden, episodien ja välittämistehtä-
vien:  

 
• Kaupunkiseudun strateginen spatiaalinen suunnittelu jää aina vaille 

lopullista ratkaisua. Yhteensovittamisen radikaali luonne korostaa 
agonismin näkemystä suunnittelun todellisuudesta jonain ei-val-
miina, merkitysten ainaisen epäselvyyden tilana. Tämä heijastaa kau-
punkiseudun näkemistä relationaalisena emergenttinä. 
 

• Samalla tällainen poliittinen todellisuus nähdään kuitenkin pyrki-
myksenä erilaisten, osittaisten ja väliaikaisten merkitysten, prag-
maattisten päätökseen saattamisten tuottamien ”jähmettämisten” 
aikaansaamiseen. Nämä näkyvät konkreettisesti visioina, suunnitel-
mina, hankkeina, investointeina, sekä esimerkiksi maankäyttöinä, ra-
kennuksina ja infrastruktuureina. 

 
Tämä epätäydellisten ratkaisujen dialektiikka on mielestäni strategisen suun-
nittelun olennaisin luonne. Samalla se on pragmaattisesta näkökulmasta loh-
dullinen: mahdollisuus parempiin ja hyödyllisiin päätöksiin on aina olemassa, 
ja lopulta suunnittelu voi löytää epätäydelliset, mutta tilanteisesti hyödylliset 
ratkaisunsa.  

Olen käsitellyt työssäni agonistista suunnitteluteoriaa ja sen kritiikkiä (luku 
6), sillä näen sen tarjoavan selitysmallin ja toiminnan orientaation, joka ei kom-
munikatiivisen suunnitteluteorian lailla vaadi kohtuuttomia kehystyksiä ollak-
seen uskottava, mahdollistaakseen ”reaalipoliittisen” ymmärryksen suunnitte-
lun käytäntöihin ja luodakseen edellytykset muutosvoimaiselle toiminnalle. 
Agonismin kriitikot ovat kuitenkin puuttuneet sen huojuvaan ontologiseen poh-
jaan, osoittaen käsitteen ja siitä seuraavan toimintaorientaation ongelmalliseksi 
– ei niinkään välttämättä normatiivisena mallina kuin loogisena konstruktiona.  

Agonistiseen selitysmalliin kuuluva antagonistinen lähtökohta toiseuden, vi-
hollisuuden ja ulkopuolisuuden kohtaamisesta ja sen ”kesyttäminen” kunnioit-
tavaksi vastustajuudeksi ei kykenekään – teoreettisella tasolla – vastaamaan 
uudelleenpolitisoitumisen problematiikan asettamaan kysymykseen konstitu-
tiivisen ulkopuolen tai toiseuden rajan luonteesta. Toisaalta pragmatisti sanoisi, 
että silti agonistisella teoretisoinnilla on paikkansa, jos ja kun se tuottaa entistä 
uskottavampia selityksiä ja parantaa näin ymmärrystämme suunnittelusta, 
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mikä puolestaan tekee mahdolliseksi suunnittelun käytäntöjen parantamisen. 
Yhtäältä agonismin kritiikkikin on etsinyt ratkaisuja pragmaattisella tasolla on-
tologiset ongelmat sivuuttaen – toimien pitkälti ”galisonilaisittain” katsoen 
eräänlaisella vaihdon vyöhykkeellä (ks. luku 7.3). Toisaalta kommunikatiivinen 
suunnittelu on myös luonut nahkansa ja hyväksynyt agonistisen tilanteen.  

Näin teoreettinen kehitystyö on tulkintani mukaan risteyksessä, jossa voidaan 
ylittää suunnitteluteorioita jakavat diskurssit ja niiden dikotomiat. Tämä ase-
telma tuo entistä keskeisemmäksi kysymyksen niistä tavoista, joilla agonisti-
sessa tilanteessa toimitaan. Mallini eri osat korostavat vuorovaikutusta monilla 
tasoilla, jotka ovat sekä ”healeyläisittain” tietoisen huomioinnin että ”davoudi-
laisittain” relationaalisen skaalautumisen virittämiä. Tämä vuorovaikutus on 
välillä luonteeltaan itsekkäästi motivoitunutta, välillä taas yhteistoiminnalli-
sesti suuntautunutta.  

Agonismi korostaa vuorovaikutuksen kohteliaisuutta, kunnioittavaa kohtaa-
mista. Suunnittelu spatiaalisena, strategisena ja kaupunkiseudun puitteissa ta-
pahtuvana toimintana on aina keskinäisen riippuvuuden luonnehtimaa. Tämä 
riippuvuus keskinäisestä yhteistyöstä sekä strategisen suunnittelun ratkaisujen 
tilapäisyys yhdessä tekevät agonismin tavoittelusta tärkeää myös pragmaatti-
sessa mielessä: joudumme todennäköisesti paitsi tekemään päätöksen, fiksaa-
maan tämän suunnitteluepisodin, myös kohtaamaan uudestaan.  

Uudelleen kohtaamisen odotus tarkoittaa ontologisessa mielessä myös 
”konstitutiivisen ulkopuolen” rajan luonteen käsittelyä. Mielestäni hyödyllisin 
avaus agonistisen suunnitteluteorian keskustelussa onkin ”vieraan” käsitteen 
tuominen ”vihollisen” ja ”vastustajan” rinnalle. Vieraan käsite horjuttaa mo-
lempien Mouffen agonismin schmittiläisten dikotomioiden (antagonistinen 
itse-vihollinen sekä agonistinen itse-vastustaja) näennäistä yksiselitteisyytä, ja 
tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää, miksi mouffelaisen agonismin sovellukset 
ovat selittäneet kovin vähän näiden dikotomioiden sisäistä vuorovaikutusta ja 
transformaatioita. Agonistit olettavat ja edellyttävät, että tällaisen transformaa-
tion on tapahduttava, jotta ”päätöksenteon hetki” voi tulla todeksi. Samalla it-
sen ja toiseuden välisen rajan ylittämisestä voidaan puhua vain pragmaattisessa 
mielessä, mikä ei ole kaikkien agonismikriitikkojen ontologista silmää miellyt-
tänyt. Tässä kriitikkojen korostama onttisuuteen ”putoaminen” on kuitenkin 
myös vapauttavaa: onttinen toiseus agonistisena vastustajuutena on relationaa-
liselle todellisuuskäsitykselle ominaisesti kontingentti, myös muita identiteetin 
rajanvetoja mahdollistava. Samalla on kuitenkin huomattava, että vastaavasti 
mouffelaisen poliittisuuden kritiikki pystyy radikaalin negatiivisuuden ontolo-
giansa kautta säilyttämään poliittisuuden ontologiansa mahdollisuutena. Radi-
kaalissa negatiivisuudessa rajanveto on kuitenkin lopulta illuusio.  

 
Väitänkin, että mouffelainen onttinen poliittisuus ja vastustajuuden käsite tar-
joavat pragmaattisesta näkökulmasta helpommin määriteltävän rajanvedon 
kuin sen radikaalia negatiivisuutta korostava kritiikki, kunhan sitä täydenne-
tään siten, että se kykenee tunnistamaan ja käsittelemään dikotomioidensa am-
bivalenssia: 
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Vieraan käsite viittaa hyödyllisesti identiteetin rajanvedon epävar-
muuteen ja muuttuvaisuuteen. Se osoittaa, että agonistinen tilanne on 
mahdollinen, joskin edelleen epävarma. Se kuitenkin myös antaa toi-
voa antagonismien purkamisen pysyvyyteen. Vieras on paitsi jokin ul-
kopuolinen, myös joku, johon on mahdollista tutustua ja joka näin voi 
tulla joko vähemmän vieraaksi tai tutuksi, ehkä jopa osaksi ”meitä”. 
Toinen vieraan käsitteen merkitys on joku, joka ei hallitse käsiteltävää 
asiaa. Näin vieraus on myös yhteisen tietämyksen, kielen ja merkitys-
ten puuttumista. Tässä mielessä radikaalin yhteensovittamisen mal-
lini voi tarjota toimivan näkökulman vierauden kautta tapahtuvaan 
identiteetin käsittelyyn. Kontaktivyöhykkeen erilaisuuteen tutustumi-
nen, vaihdon vyöhykkeen yhteisen kielen etsiminen ja rajaesineen sa-
maantähtäävyyden kehittäminen kaikki tukevat vierauden käsitteen 
virittämää päätökseen saattamisen mallia. Samalla onttisuuskin saa 
pragmaattisen tulkinnan: vieraus spatiaalisessa suunnittelussa ei väis-
tämättä tarkoita vierautta esimerkiksi ympäristötavoitteisiin suhtau-
tumisessa tai palveluverkkojen suunnittelun kysymyksissä. Erityisen 
lisän vieraan käsitteen hyödyllisyyteen antaa suomen kielen kaksois-
merkitys vieraalle. Vieras on paitsi tuntematon ja toiseutta tai konsti-
tutiivista ulkopuolta edustava, myös omaan piiriin tervetulleeksi toi-
votettu vierailija. Arkikielenkäytön ”vieraat” ovat useimmiten kovin-
kin tuttuja. Itse asiassa myös englannin kielessä stranger on aiemmin 
voinut merkitä vierasta vierailijan merkityksessä. Tässä merkityksessä 
vieras kuvaa ehkä jopa paremmin institutionaalisten toimijoiden vä-
listä vuorovaikutusta. 

 

Suunnitteluteoreettiset näkökulmat tarjoavat suunnittelun käytännöille selkeät 
rakenteelliset lähtökohdat. Tulkitsen, että agonismin oletus ja vierauden käsit-
telyn käytännöt luovat suunnittelutilanteiden hallinnalle kestävämmän pohjan 
kuin konsensuaalisuuden odotus, sillä vieraan käsitteen kautta suunnittelu ra-
kenteistuu vastakkainasettelujen tai yhdenmielisyyden valintojen sijaan tutus-
tumisen ja yhdessä oppimisen mahdollisuuden avoimen käsittelyn ympärille – 
jolloin mallini (luku 8) mukainen politisoiva ja oppiva koordinaatio on mahdol-
lista myös vaikeissa poliittisissa tilanteissa. Samalla tällainen suunnitteluo-
dotus tarjoaa vastavoiman depolitisoivalle hallinnalle. Avoimuuden, delibera-
tiivisuuden ja tutustumisen eetos päätösten etsinnässä ilman naiivia ajatusta 
konsensuksen välttämättömyydestä, pysyvyydestä tai täydellisyydestä voi tuoda 
näkyväksi suunnittelutilanteiden piiloisen poliittisuuden. Strateginen suunnit-
telu voisikin olla ”vieraiden assemblaasi”, jossa tavoitteena on strategisten 
kumppanuuksien monitahoinen kehittäminen vastavuoroisten vierailujen ta-
voin: tervetulleiden vieraiden kohteliaan ja vieraanvaraisen lähestymisen tuot-
tamaa yhdessä oppimista strategisen suunnittelun tekemisestä, toisista osapuo-
lista ja kaupunkiseudun olemuksesta. Hahmottelemani strategisen yhteensovit-



 230 

tamisen malli tarjoaa tähän yhden välineluonteisen näkökulman. Healeyn tie-
toisuuden tasojen kautta tulkittuna mallini tarkoittaa nimenomaan raamittavan 
ja legitimoivan vallan tekemistä näkyväksi suunnittelun käytännöissä: 
 

• Kontaktivyöhyke saa mallissani kahtalaisen merkityksen yhtäältä per-
formatiivisena politisoinnin foorumina ja toisaalta identiteetin raken-
tamisen kenttänä. Tässä kentässä toiseuden merkityksiä ei pyyhitä 
pois, vaan tehdään historian, vallan, etuoikeutuksen ja tiedon erilai-
suuksista rakentuva toiseus todelliseksi ilman, että tästä seuraa sa-
maksi tulemista. Tämä merkitsee kielipelien keskinäistä ilmaukselli-
suutta ja kuuntelevuutta ambivalentisti yhteisessä symbolisessa ti-
lassa. Kontaktivyöhyke on sekä näkemyksiä niitä rajaamatta mukaan 
ottava että tässä avoimessa hyväksynnässään myös turvaton. Konk-
reettisemmin kontaktivyöhykettä voisi luonnehtia suunnittelun ”vie-
raiden foorumiksi”, jolla mukana olijat alkavat ilmaista omia ja selvit-
tää muiden intressejä suunnittelun kysymyksiin liittyen. Performatii-
visuudestaan huolimatta näen, että kontaktivyöhyke myös ”on jo ole-
massa”, kunhan siihen kiinnitetään huomiota ja sen annetaan kehit-
tyä. Kontaktivyöhykkeen idean voi myös nähdä osittaisena ratkaisuna 
suunnittelun taustalla piilevien hegemoniapyrkimysten läpinäkymät-
tömyyteen. Vaikka voi olla vaikeaa täysin purkaa tällaista hegemonista 
projektia, sen toimintaperiaatteisiin puuttumalla voidaan ehkä muut-
taa hallittavuuden raamitusta sen omilla säännöillä. Suunnittelun on-
gelman ratkaisuna on poliittisuuden näkeminen emansipatorisena 
mekanismina. Tämän mekanismin mahdollisuutena on premissien to-
dellinen politisoituminen ilman, että politisoitumista on lupa margi-
nalisoida, ulkopuolistaa tai vääristää.  
 

• Vastaavasti pidän vaihdon vyöhykettä paikallisen yhteisen toiminnan 
koordinointiin tähtäävänä diskursiivisena ja materiaalisena risteyk-
senä erilaisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja professionaalisiin instituu-
tioihin ja eri käytäntöyhteisöihin kiinnittyneiden toimijoiden kohtaa-
miselle. Se muodostaa rakenteen käytäntöyhteisöjen ulospuheen jaka-
miselle ja siten yhteiselle kielelliselle koordinaatiolle ja edelleen tämän 
mahdollistamalle yhteensovittavalle toiminnalle. Vaihdon vyöhykettä 
voisi konkreettisemmin luonnehtia suunnittelun kollaboratiiviseksi 
areenaksi, jolla erilaiset valtiolliset ja paikalliset julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijat keskustelevat suunnittelun päämääristä, tavoittee-
naan päätyä osittaisiin, koordinoiviin sopimuksiin asioiden merkityk-
sistä ilman, että luopuvat kullekin olennaisista, erontekoja aikaansaa-
vista arvoistaan, poliittisuudestaan. Vaihdon vyöhykkeen voi näin 
nähdä agonistisena ratkaisuna politisoitumisen koossapitämiseen. 
Vaihdon vyöhyke on kuitenkin samanaikaista kehkeytyvää politisoitu-
mista ja pragmaattista tarkoituksenmukaisen yhteisen koordinaation 
muovautumista. Tällöin politisoitumisista tietoisina luodaan tarpeel-
lisen yhteensovittamisen edellytyksiä ja tehdään tarpeellista yhteenso-
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vittamista. Kielellinen ambivalenssi pitää vaihdon vyöhykkeen keh-
keytyvänä ja estää sellaista merkitysten jähmettymistä, joka johtaisi 
ulossulkemisen prosesseihin.  
 

• Rajaesine on yhteistyössä mukana olevien käytäntöyhteisöjen yhtei-
nen materiaalinen toiminnan väline ja kohde, koordinaatiota mahdol-
listava artefaktuaalinen rakenne. Materiaalisuudessaan sillä on myös 
jokaiselle käytäntöyhteisölle omanlaisenaan näyttäytyvä konkreetti-
nen ilmiasu ja merkityssisältö. Kukin yhteisö kiinnittyy rajaesineeseen 
oman toimintansa motivoimana. Rajaesine kuitenkin muotoutuu 
vasta samaantähtäävien käytäntöyhteisöjen yhteisessä käytössä. Näin 
rajaesine on kaikkein konkreettisimmin performatiivinen, syntyy käy-
tössä ja on olemassa vain tuon käytön kautta. Rajaesine konkretisoikin 
kontaktivyöhykkeen identiteettien hyväksynnän luomalla saman-
suuntaisen toiminnan kohteen, jossa eri toimintakenttien ohuesti ym-
märtyvä yhteinen alue antaa mahdollisuuksia toisten käytäntöyhteisö-
jen merkitysten huomioinnille ilman, että oma spesifi rajaesineen 
käyttö olisi uhattuna. Näin rajaesine luo turvallisuutta kontakti-
vyöhykkeen suojattomuuden tilaan. Samalla myös mahdollistuu vaih-
don vyöhykkeen ”vaihto”, yhteisten merkitysten ja kielen etsintä ref-
lektiivisen muiden ymmärryksien huomioinnin kautta. Lopulta raja-
esine voikin näin tuottaa yhteisen ongelmakentän tunnistamisia, yh-
teistä oppimista konkreettisten kohteiden kautta. 

 
Väitän, että näiden käsiteiden yhdistelmä on hyödyllinen lähestymistapa stra-
tegisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön analyyttiseen tarkasteluun ja ke-
hittämiseen: 

 
Radikaalin yhteensovittamisen malli syntyy näiden kolmen käsitteel-
lis-käytännöllisen näkökulman yhdistämisessä tilanteiseksi toimin-
nan koordinaation malliksi. Mallin osat sekä kuvaavat että muodosta-
vat agonistisen suunnitteluteorian ajattelun mukaisesti mahdollisuuk-
sia päätökseen saattamisiin, joiden kautta muotoutuu erilaisia strate-
gisen suunnittelun agonistisia ”levähdyspaikkoja”. Näiden agonistis-
ten levähdyspaikkojen syntymisessä rajaesineellä on konkreettisen 
jähmettämisen, vaihdon vyöhykkeellä kielellisen jähmettämisen ja 
kontaktivyöhykkeellä poliittisen jähmettämisen tehtävänsä. Samalla 
nämä jähmettymiset jäävät väistämättä – ja tarpeellisesti – vaillinai-
siksi ja hetkellisiksi. Näenkin, että yleisimmillään radikaalin yhteen-
sovittamisen mallini korostaa koordinoivan yhteistyön kommunikatii-
vis-poliittista kehittämistarvetta sekä poliittisuutta konstituoivana 
että käytäntöjen kehystystä muovaavana osana suunnittelun konk-
reettisia prosesseja ja paikallisia, myös sisäisesti ristiriitaisia toimin-
tamalleja. Mallissani korostuukin strategisen suunnittelun keskeinen 
tehtävä luoda edellytyksiä strategiselle toiminnalle. Näin tuo muutos-
voima määrittyy enemmän koordinaation kapasiteettien paranemi-
sena kuin johonkin leimalliseen lopputulokseen pääsemisenä. Mallini 
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radikaali – väistämätön ja lähtökohtainen, joskin osittaisuuteen ja vä-
liaikaisuuteen tuomittu – yhteensovittavuus on juuri näiden dialektis-
ten suhteiden käsittelyä osana strategista käytäntöä, joka konstituoi 
kaupunkiseutua yhteistyön, verkostoitumisen ja assemblaasien toi-
minnan sekä toimintasuhteiden kehittämisen kautta. Tämä ei ole filo-
sofinen huomautus, vaan kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun 
koordinaation ratkaiseva ominaisuus: jännitteisyys on rakentava voi-
mavara, ja sen sijaan että jännitteet yritettäisiin poistaa (mikä on tie-
tenkin mahdotonta) niitä tulee aktiivisesti hyödyntää tutkailemalla 
poliittisen, kielellisen ja materiaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia 
– kehittämällä strategista koordinaatiota kontaktivyöhykkeiden, vaih-
don vyöhykkeiden ja rajaesineiden muodostaman strategisen yhteen-
sovittamisen mallin huolellisen, paikallisen ja reflektoivan soveltami-
sen avulla.  

 

Olen esittänyt tutkimuksessani oman teoreettis-käsitteellisen mallini kaupun-
kiseutujen strategisen spatiaalisen suunnitteluyhteistyön ymmärtämisen ana-
lyyttiseksi välineeksi, jonka toivon tarjoavan hyödyllisiä näkökulmia yhteistyön 
nykykäytäntöjen analyyttiseen tarkasteluun ja uusien käytäntöjen rakentami-
seen. Mutta miten tämä mallini voisi saavuttaa sellaista muutosvoimaisuutta, 
joka mahdollistaisi sen yleistymisen suunnittelun käytäntöjä kehitettäessä 
ja/tai yhteistyön toimivuutta arvioitaessa? Onko tämä edes tarpeen – onko mal-
lini pikemminkin lukijaansa, käsittelijäänsä ja analysoijaansa esittämiini näkö-
kulmiin herkistävä ja ymmärrystä edesauttava väline kuin konkreettinen malli 
sovellettavaksi? Itse vastaan: ”sekä-että” –mallini voi toimia niin huomion koh-
distajana, ymmärryksen välineenä kuin toiminnan orientoijana.  

Näen, että tie suunnitteluyhteistyön näennäisesti yhteensovittamattomien 
erimielisyyksien käsittelyyn on sen hyväksymisessä, että erimielisyydet ovat 
aina pohjimmiltaan ratkaisemattomia, ja että tuo perinpohjaisen ratkaisun 
mahdottomuus on avain käytännöllisten, osittaisten ja väliaikaisten päätökseen 
saattamisten aidon tavoittamisen mahdollisuuteen. Kiinnitän oman radikalis-
mini juuri tuohon sinänsä mahdottomaan yhteisymmärrykseen, joka kuitenkin 
strategisen suunnittelun käytännöissä tehdään hetkellisesti ainakin näennäi-
sesti mahdolliseksi. Radikaali yhteensovittavuus on minulle pohjimmiltaan po-
liittisen vastakkainasettelun pysyvyyden ja politiikan päätösten väliaikaisuuden 
dialektiikan ylläpitoa suunnittelun kommunikatiivisten ja agonististen tulkin-
tahorisonttien vuoropuhelun kautta. Samalla tämä avaa monia mielenkiintoisia 
jatkotutkimuksen suuntia. Esimerkiksi strategisen suunnittelun yhteensovitta-
vuuden käytäntöjä ja toimintaa assemblaasien monitahoisena ”välittäjyytenä” 
lähestyvän, tai päätöksenteon hetken valtasuhteiden anatomiaa luotaavan tut-
kimuksen kautta voitaisiin luoda uusia näkemyksiä toimijuuden ja vallan hie-
novaraisista kytköksistä.  
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Näen myös, että yhteensovittaminen ei tarkoita relativistista tyytymistä yksit-
täisten näkökulmien tai todellisuuksien rinnakkaiseen olemassaoloon. Päinvas-
toin, näen radikaalin yhteensovittamisen tapana luoda mahdollisuuksia agonis-
tiselle kommunikaatiolle, jossa opitaan yhdessä erilaisuuden kunnioittavan 
kohtaamisen ambivalenssin kautta ja jossa näkökulmia ”avautuu” uusiksi keh-
keymiksi. Tällaiseen kommunikaatioon nojautuessaan strateginen suunnittelu 
voi luoda jännitteiseen kaupunkiseudun kontekstiin hyödyllisiä käytännön pää-
töksiä, jotka samalla laajentavat käytännössä agonistisia ”levähdyspaikkoja”, 
yhteistä näkemystä kaupunkiseudun tilanteisesta ja episodisesta kehittämis-
suunnasta tai –suunnista. 

Vaikka tutkimukseni on luonteeltaan teoreettis-käsitteellinen eikä ensisijai-
nen tavoitteeni ole ollut tuottaa yksinkertaista metodia kaupunkiseutujen yh-
teistyön analysoimiseen, kiinnitin tutkimusasetelmani myös pragmatismin vii-
tekehykseen. Tein tämän ensinnäkin siksi, että oma tutkijahistoriani on ollut 
leimallisesti kiinni suunnittelun käytäntöjen analysoimisessa ja kehittämisessä, 
ja näin kiinnittynyt – ainakin osittain – sellaiseen toiminnassa reflektointiin 
josta Donald Schön on käyttänyt nimitystä ”reflection-in-action”. Tätä tarkaste-
lutapaa olen pyrkinyt soveltamaan tähän työhöni, erityisesti näkemällä tutki-
mukseni megastruktuurin olevan pragmatismin korostamaa oppimista realis-
min ja relativismin välimaastossa. Toisekseen näen myös teoreettis-käsitteelli-
sellä kehittämistyöllä ja uudelleentulkinnalla arvoa käytännön kehittämistyölle. 
Olen tarkastellut erilaisia teoreettisia ja konseptuaalisia näkökulmia, joiden 
olen kokenut olevan hyödyllisiä yrittäessäni tehdä selkoa siitä ongelmavyyh-
destä, jonka olen nähnyt olennaisesti heikentävän kaupunkiseutujen strategi-
sen spatiaalisen suunnittelun yhteistyötä käytännön tasolla.  

Olen pyrkinyt tuomaan esiin myös performatiivisuuden puheen, kirjoitetun 
sanan ja ”teorian” muutosvoimaisuutena, tapana jolla ne saavat aikaan ne olo-
suhteet, joita ne kuvaavat. Näkemykseni mukaan strateginen spatiaalinen suun-
nittelu sisältää paljon performatiivisuutta, vaikka sitä saattaa olla vaikea hah-
mottaa. Aivan samoin kuin Michel Callon näki taloustieteiden teorian muokan-
neen talouden rakenteita teorian mukaiseksi, koen strategia- ja suunnitteluteo-
rioiden muovanneen kaupunkiseudun kehittämisen rakenteita mukaisikseen. 
Näin voisi sanoa esimerkiksi kommunikatiivisesta suunnittelusta: teoreettinen 
ajatus kommunikaation rakenteista on muuttanut suunnittelun kommuni-
kaatiorakenteita kaltaisekseen, jopa siinä määrin että on huomattu mallin ra-
joitukset. Myös esimerkiksi Harvard Policy Modelin SWOT-malli on muodos-
tunut strategisen ajattelun perusrakenteeksi.  

Lopuksi voin asettaa koko työtäni käsittävän kriittisen kysymyksen: olenko 
tehnyt hyödylliset sisään- ja ulosrajaukset? Valitsemalla toisin olisin eittämättä 
saanut toisen tyyppisen assemblaasin pyöriteltäväkseni, toisenlaisen kuvan 
kaupunkiseudusta, ja toisenlaisen käsityksen yhteistyön rakenteista. 

Keskittymällä teoreettis-käsitteelliseen kehittelyyn olen tietenkin asettanut it-
selleni, ainakin implisiittisesti, tavoitteeksi tuottaa hyödyllinen kontribuutio 
tarkastelemiini teorioihin ja käsitteisiin. Olen “valottanut” kaupunkiseudun kä-
sitettä siten, että ajatus kaupunkiseudusta relationaalisena strategisen spatiaa-
lisen suunnittelun kohteena ja toimijana tulisi paremmin perustelluksi. Kau-
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punkiseutu yhteistyörakenteena on monimuotoinen ja käytännössä vielä komp-
leksisempi kuin teoriassa, mutta olen osoittanut kytkentöjä eri diskurssien vä-
lillä – työssäni keskeistä yhteensovittamisen ajatusta ”rekursiivisesti” sovel-
taen.  

Suunnitteluteoreettiseen keskusteluun olen tuonut kolme tärkeänä pitämääni 
näkökulmaa, joissa olen pyrkinyt asemoitumaan ja kiinnittymään nykykeskus-
telun olennaisimpana pitämiini piirteisiin:  

 
Ensinnä, olen tuonut strategisen spatiaalisen suunnittelun keskuste-
luun sen yhteistyöluonnetta korostavan, mutta agonististen kohtaa-
misten väistämättömyyttä painottavan ja käsittelevän näkemyksen. 
Vastineena nykyisille konsensuaalisille näkökulmille – esimerkiksi al-
brechtsilainen yhteiskehittely tai healeyläinen kollektiivinen oppimi-
nen – oma tulkintani rakentuu dialektiikkojen tunnistamiselle ja kä-
sittelylle.  
 
Toiseksi, asemoin kaupunkiseudun keskeiseksi toiminnan kohteeksi, 
jonka konstitutiivinen relationaalisuus määrittää strategisen spati-
aalisen suunnittelun olemusta. Tässä dialektisessa kehittelytyössä 
olen pyrkinyt korostamaan davoudilaista näkemystä, joka pitää kau-
punkiseutua relationaalisen paikan ja tilan ymmärryksen konkreetti-
sena ilmentymänä. Tämä on myös konkreettinen käytännöllinen kysy-
mys.  

 
Kolmanneksi, olen radikaalin yhteensovittamisen mallin kautta tuo-
nut strategisen spatiaalisen suunnittelun tutkimukseen monisyisen 
mutta yhteensovittavan tavan katsoa, analysoida ja käsitellä nimen-
omaisesti strategiselle suunnittelulle olennaisia yhteistyön ja yhteen-
sovittamisen ongelmarakenteita, toimintamalleja ja käytäntöjä. 
Mallini tiivistää uudeksi kombinaatioksi tarkastelunäkökulmia, jotka 
tähän asti ovat olleet vain osittain käsiteltyjä. Se samalla jäsentää vaih-
don vyöhykkeen käsittelyä strategisen spatiaalisen suunnittelun teo-
reettisessa viitekehyksessä, kiinnittää näkemyksen suunnittelun rela-
tionaalisesta ”kohteesta” rajaesinenäkökulmaan, ja uudelleentulkitsee 
kontaktivyöhykkeen käsitettä suunnittelukontekstissa. Näin kuljetan 
ajatuksen aitoon erilaisuuden tunnustamiseen perustuvasta toimin-
nasta kohti suunnittelun ja hallinnan postpoliittisuuskeskustelua, ja 
liitän sen välttämättömäksi osaksi strategisen spatiaalisen suunnitte-
lun yhteistyönäkemystä.   
 

Lopulta palaan tekemiini käsitteellisiin avauksiin, jotka toivottavasti herättävät 
keskustelua ja osoittautuvat käyttökelpoisiksi. Tällaisia ovat: 

 
Relationaalinen emergentti, joka kuvaa relationaalisesti ymmärrettyä 
yhteistyömuotoa kaupunkiseutujen kontekstissa sekä hallinnan ja 
strategisen suunnittelun vertikaalisen ja horisontaalisen yhteistyön 
yhteensovittavaa ja alati kehkeytyvää luonnetta. 
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Radikaali yhteensovittavuus, joka kuvaa strategisen spatiaalisen 
suunnittelun yhteensovittavuuden väistämättömyyttä, joka ilmenee 
sekä mallini lähtökohtana että sen ominaisuutena.  

 
Strateginen kaupunkiseutu, joka määrittyy lopulta vasta tässä vai-
heessa työtäni vastauksena tutkimuskysymyksiini: se on kaupunkiseu-
dun hahmo, ominaisuus ja käyttö, joissa yhdistyvät ajatus kaupunki-
seudusta uusliberaalin valtiollisen politiikan kohteena, relationaalisen 
emergentin moniulotteinen ja yhteensovittava luonne, radikaalin yh-
teensovittavuuden näkemys sekä strategisen kokonaiskuvan monita-
hoinen kudelma. 

 
Pragmatisti tietenkin vielä tässäkin vaiheessa kysyy: ”Entä sitten?” Onko näke-
mykseni ja mallini yhtäältä mielekäs ja toisaalta hyödyllinen? Itse koen, että 
vastaus kumpaankin on ”kyllä” ja että olen esittänyt perustelut tämän vastauk-
sen tueksi. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole päätepiste, vaan pikemminkin uu-
sien kysymyksenasettelujen alusta. Tällaisia tutkimuksellisten jatkoavausten 
mahdollisuuksia näen jo kehittämäni mallin tarkemmassa sijoittamisessa sekä 
teoreettiseen että käytännölliseen suhteeseen erilaisten strategisen spatiaalisen 
suunnittelun yhteistyön mallien, konseptien ja käytäntöjen kanssa. Myös käsit-
teideni perusteellinen analyysi tukisi mallini jatkokehittelyä. Lisäksi koen, että 
mallini kehittelyä tulisi tehdä paitsi konseptuaalisesti, myös empiirisesti – ehkä 
jopa toimintatutkimuksen tavoin. Itselleni työni on osoittanut selkeän suunnan 
ja useita mahdollisia tartuntakohtia jatkotutkimukselle.  
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Elokuussa 2017 kaupunkisuunnittelun tutkija Vesa Kanninen oli viimeistele-
mässä väitöstutkimukseksi aikomaansa työtä. Lukuisten käsitteellistysten ja 
määrittelyjen jälkeen kaupunkiseudun käsite tuntui edelleen, varsinkin teoreet-
tisesti katsoen turhauttavan monimutkaiselta. Vaikutti siltä, että kuilu käsitteel-
lisen työn paljastaman kompleksisuuden ja käytännön määrittelyjen selkeyden 
välillä oli syvempi kuin työtä aloittaessa. Oliko työ siis lainkaan hyödyllinen, 
tarvittaisiinko sitä käytännön suunnittelussa? Oliko lopputulos – partitiivisuu-
dessaan ja ”kehkeytymistä” korostavissa sisällöissään – siis turha? Tässä tilan-
teessa Kanninen löysi ympäristöhallinnon verkkosivustolta kaupunkiseudun 
määritelmän, joka vakuutti hänet siitä, että kaupunkiseudun käsitteellistä 
kompleksisuutta ei ole vielä täysin sisäistetty hänen työnsä osoittamalla relatio-
naalisella tasolla:  
 
”Kaupunkiseutu muodostuu suurimpien kaupunkikeskusten keskustaaja-
masta, siihen fyysisesti ja toiminnallisesti tiiviisti liittyvistä lähitaajamista 
sekä näitä ympäröivästä lievealueesta, joka on haja-asutusaluetta. Keskus-
taajamia ovat sellaiset taajamat, joiden väestömäärä on yli 15 000 ja jotka 
eivät ole kaupunkiseudun lähitaajamia. Kaksoiskaupungit muodostuvat sel-
laisista keskustaajamista, joiden reunat ovat alle viiden kilometrin päässä 
toisistaan ja jotka ovat väestömäärältään lähellä toisiaan. Lähitaajama kuu-
luu kaupunkiseutuun aina siinä tapauksessa, jos etäisyys keskustaajaman 
reunaan on enintään kolme kilometriä. Lähitaajama kuuluu kaupunkiseu-
tuun myös siinä tapauksessa, jos se sijaitsee yli kolmen kilometrin päässä 
keskustaajamasta, mutta sen työllisistä yli 20 % käy töissä keskustaaja-
massa ja lähitaajaman ja keskustaajaman välillä on yhtenäinen alue, jossa 
talotiheys yhden kilometrin säteellä on yli 45 ja lähitaajaman reuna on alle 
40 kilometrin päässä keskustaajaman toiminnallisesta keskipisteestä. Lähi-
taajaman ja keskustaajaman välillä on oltava myös suora tieyhteys. Lähi-
taajama voi kuulua ainoastaan yhteen kaupunkiseutuun. Jos lähitaajama 
voisi kriteereiden perusteella kuulua useampaan kaupunkiseutuun, se katso-
taan kuuluvaksi väestöltään suurempaan kaupunkiseutuun.”  

Lähde: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/ 

Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkiseutujen_rajaus. Sivulla käyty 07.08.2017. 
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