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Maankäyttö ja siihen liittyvät valinnat ovat aiheuttaneet paljon keskustelua viime 
vuosina. Osassa tapauksista eriävät intressit ja näkemykset ovat kärjistyneet 
maankäytön konflikteiksi. Konfliktien osapuolina ovat usein kaupungin kokonais-
kehitystä ajavat viranhaltijat sekä asukkaat, jotka tahtovat vaikuttaa asuinympäris-
töään koskeviin suunnitelmiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Hervantajärven 
tapausta, jossa suunnitelmat asutuksen kaavoittamisesta luonnontilaiselle alueelle 
ovat herättäneet kritiikkiä miltei kahden vuosikymmenen ajan.  
 
Erilaisia näkemyksiä parhaasta maankäyttötavasta esitettäessä käydään samalla 
määrittelykamppailua siitä, miten alue tulisi nähdä. Tutkimuksen keskeisin tutki-
muskysymys on selvittää, millaisena määrittelykamppailu Hervantajärvestä näyt-
täytyy paikallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miksi 
Hervantajärven alueella on merkitystä hervantalaisille, ja millaisia jaettuja käsityk-
siä konfliktin taustalla on nähtävissä. Tutkimuksessa oletetaan, että Hervannan 
erityispiirteillä on vaikutusta konfliktin luonteeseen. Aineistona käytetään Her-
vannan Sanomien kirjoituksia vuodesta 1990 alkaen; sanomalehtiaineistoa tarkas-
tellaan diskurssianalyysin keinoin. Diskursseista etsitään Hervantajärvelle ja kon-
fliktille annettuja merkityksiä. Lisäksi diskursseja tarkastellaan sen suhteen, mil-
laisena Hervannan identiteetti niissä näyttäytyy.  
 
Hervannan Sanomien sivuilla käytävä keskustelu jäsentyy kolmeen eri diskurssiin: 
luontodiskurssiin, lähiödiskurssiin sekä sisältönsä Hervannan roolista osana Tam-
peretta saavaan diskurssiin. Kussakin diskurssissa Hervantajärvelle ja kiistalle an-
netut merkitykset näyttäytyvät omanlaisinaan. Samalla myös Hervanta alueena 
näyttäytyy erilaisena diskurssien painotusten mukaisesti. Kirjoituksissa luonnonti-
lainen alue linkitetään osaksi ympäröivää kaupunginosaa, eikä sitä nähdä ainoas-
taan yksittäisenä luontoalueena. Siten määrittelykamppailussa on keskeistä se, 
millainen rooli Hervantajärven alueella on nykyisellään osana Hervantaa, ja mitä 
muutokset merkitsisivät Hervannalle ja hervantalaisille. Keskeistä on myös se, mi-
ten kiista Hervantajärvestä merkitään ilmentämään Hervannan kaupunginosan ja 
Tampereen kaupungin välistä suhdetta. 
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1. Johdanto 

”Silmissämme näemme punatiilisen, teräkselle hohtavan, lasia täynnä olevan keskus-

akselin, josta säteittäin leviävät kerrostalot korkeuksiin. Niistä alaskatsottuna nä-

emme omakotialueiden pienet takapihat. Massiivinen rakentaminen ulottuu Messu-

kylästä Vuorekseen asti. Viheralueena silmiimme loistavat kerrostalojen ikkunoiden 

annansilmät. Yhdessä päättäen olemme rakentaneet Hervannasta kaupunkimaisen 

yhteisön, jossa ihmiset käyvät nukkumassa ja hakevat virkistyksensä Virtain metsistä 

ja Espanjan auringosta”. (Hervannan Sanomat 5.1.2000.) 

Maankäyttö ja siihen liittyvät valinnat ovat aiheuttaneet paljon keskustelua viime 

vuosina. Lehtien yleisönosastoilla otetaan kantaa siihen, miten kaupunkeja tulisi 

kehittää, ja kaupunkien asukkaat kokoontuvat keskustelemaan maankäytön kysy-

myksistä – joko virkamiesvetoisesti tai omasta aloitteestaan. Kuntalaisten aktiivi-

suus maankäytön kysymyksissä kertoo ihmisten kiinnostuksesta omaa elinympä-

ristöä kohtaan ja halusta vaikuttaa siinä tapahtuviin muutoksiin. Kiinnostus voi 

olla luonteeltaan yleisluontoista halua olla perillä tulevista muutoksista, mutta ky-

se voi olla myös omakohtaisemmasta kiinnostuksesta itselle merkittävää paikkaa 

kohtaan. Kuntalaisten lisäksi maankäytöstä käytävään keskusteluun osallistuvat 

esimerkiksi erilaiset viranomaiset, poliitikot ja järjestöt. Maankäyttöön sisältyykin 

paljon jännitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi yleisen ja yksityisen edun kohtaantoon, 

maallikko- ja asiantuntijatiedon väliseen suhteeseen sekä merkityksenantoon.  

Etenkin suurimmissa kaupungeissa, joissa maankäyttö on Suomen mittakaavassa 

intensiivistä, tiettyyn alueeseen voi kohdistua monenlaisista lähtökohdista kum-

puavia intressejä ja merkityksiä. Kun tällaisia alueita aletaan kaavoittaa, se voi joh-

taa määrittelykamppailuun, jossa toimijat pyrkivät tuomaan esille omia näkemyk-

siään alueen parhaasta käyttötarkoituksesta ja perustelemaan niiden oikeutusta. 

Alustoina näille määrittelykamppailuille voivat toimia esimerkiksi paikallislehdet 

sekä erilaiset asiakirjat. Konflikteissa ovat tyypillisesti vastakkain kaupungin ko-

konaiskehitystä ajavat suunnittelijat sekä asukkaat, jotka kokevat jonkin alueen 

niin merkitykselliseksi, että tahtovat vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon. 

Vuonna 2000 voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää osallistumi-
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seen liittyviä tavoitteita, mikä onkin suunnannut maankäytön konflikteihin liitty-

vän tutkimuksen fokusta osallistumistavoitteiden toteutumisen tarkasteluun. Täs-

sä tutkimuksessa tarkastellaan paikallisen näkökulman rakennusaineksia tampe-

relaisessa maankäytön konfliktissa, jolloin huomio kiinnittyy siihen perustaan, 

jonka varaan myös osallistumishalukkuus rakentuu. Tämä toteutetaan tarkastele-

malla sitä, millaisia asioita paikalliset toimijat tuovat julki puhuessaan konfliktin 

kohteena olevasta alueesta. 

Tutkimuksessa tarkasteltavana tapauksena on Tampereella Hervannan kaupun-

ginosassa sijaitseva Hervantajärven alue, joka on luonnontilainen metsäalue lähel-

lä Hervannan rakennuskantaa. Asutuksen kaavoittaminen alueelle ehti olla esillä 

lähestulkoon kahden vuosikymmenen ajan sekä asema- että yleiskaavatasolla, 

kunnes vuonna 2004 tehtiin päätös osayleiskaavoituksen aloituksesta. Osayleis-

kaavaprosessin varsinainen alkaminen vuonna 2006 merkitsi viimeisimmän aktii-

visuuspiikin alkua konfliktin kehityskaaressa.  Alueen tulevaisuudesta on siis ollut 

pitkään epävarmuutta, ja asukkaat ovat aktiivisesti ottaneet kantaa siihen, mitä 

alueelle tulisi tehdä. Pitkittynyt kaavoitusprosessi antaakin mielekkään lähtökoh-

dan tarkastella paikallisten Hervantajärvelle antamia merkityksiä, sillä kaavoi-

tusuhka on ollut omiaan saamaan asukkaat pohtimaan suhtautumistaan elinympä-

ristöönsä kuuluviin alueisiin, jotka tavallisesti arjessa otetaan itsestäänselvyyksinä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia Hervantajärveen liittyviä diskurs-

seja paikallistasolla on luotu ja ylläpidetty – tietoisesti ja tiedostamattomasti – näi-

den kahden vuosikymmenen aikana. Diskurssilla tarkoitetaan merkityskehystä, 

jonka sisällä asiat liittyvät toisiinsa jonkin niitä yhdistävän näkökulman kautta. 

Tutkimuksen tavoitteena ei siis ole pureutua yksilöiden subjektiivisiin kokemuk-

siin, vaan löytää puhunnasta toistuvia aineksia, jotka kertovat yhteisesti jaetusta 

todellisuudesta. 

Kun tarkastellaan jollakin tietyllä alueella muodostuvia diskursseja, kontekstin 

huomioiminen auttaa kiinnittämään ne ympäröivään todellisuuteen. Diskurssit 

eivät synny tyhjästä, joten niiden taustan ymmärtämistä voidaan pitää edellytyk-

senä itse diskurssien ymmärtämiselle. Hervantalainen konteksti on kiinnostava 

lähtökohta tutkimukselle, sillä Hervanta on monella tapaa muusta Tampereesta 
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erottuva kaupunginosa. Toisin kuin monilla muilla Tampereen kaupunginosilla, 

Hervannalla on maine, jonka vuoksi Hervanta herättää vahvoja mielikuvia ja mieli-

piteitä. Hervannan asukkaat, eli hervantalaiset, ovat perinteisesti olleet kiinnostu-

neita Hervantaa koskevista muutoksista ja alueen kehityksestä. Hervantajärven 

konflikti ei olekaan ensimmäinen tapaus, jossa hervantalaiset ovat sinnikkäästi 

puolustaneet luonnontilaisia alueitaan. Karjalainen ja Tirkkonen (2004, 39) to-

teavatkin: ”olemassa olevan tutun ympäristön ja tulevan uudenlaisen muutetun 

ympäristön välinen ristiriita on yksi Hervannan kipupisteistä”. Hervantajärven 

tapausta tarkastelemalla voidaankin saada tietoa, joka on relevanttia myös muiden 

maankäytön kiistojen kannalta. 

Tutkimus jakautuu seitsemään lukuun. Toisessa luvussa johdannon jälkeen esitel-

lään tutkimuksen lähtökohdat: tutkimuskysymykset ja aineisto sekä diskurssiana-

lyysi tutkimusmenetelmänä. Kolmannessa luvussa johdatetaan lukija Hervantajär-

ven tapaukseen esittelemällä tapauksen vaiheet. Neljännessä ja viidennessä luvus-

sa tutkimus liitetään tieteelliseen kontekstiinsa esittelemällä maankäytön konflik-

teihin ja alueellisiin identiteetteihin liittyvää tutkimusta. Kuudennessa luvussa 

puolestaan perehdytään maankäytön konfliktin alueelliseen kontekstiin tarkaste-

lemalla Hervantaa kaupunginosana ja toisaalta hervantalaisia vaikuttajina. Seitse-

männessä luvussa esitellään aineistosta löytyneet diskurssit. Viimeisessä luvussa 

esitetään diskurssien perusteella johtopäätökset Hervantajärven tapauksesta mää-

rittelykamppailuna.  
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1 Tutkimustehtävä ja tavoitteet 

Maankäyttöön liittyviä konflikteja on ollut runsaasti viime vuosina. Samalla on 

alettu puhua Nimby-ilmiön saapumisesta Suomeen, sillä monissa konflikteissa pai-

kallinen väestö on vastustanut tiukasti erilaisia rakennushankkeita. Paikallisten 

sinnikäs puuttuminen hankkeisiin on herättänyt sekä närkästystä että myöntei-

sempiä ajatuksia kotiseutuhengestä ja ihmisten kiinnostuksesta elinympäristöään 

kohtaan. Tämä koskee myös Hervantaa, sillä Hervannalla on maine alueena, jonka 

asukkaat ottavat hanakasti kantaa Hervantaa koskeviin suunnitelmiin. Tutkimuk-

sessa oletetaan, että aktiivinen asukasosallistuminen liittyy alueen vahvaan ja erot-

tuvaan identiteettiin. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtä hervantalaista maankäytön konfliktia juuri 

paikallisesta näkökulmasta. Kiista Hervantajärvestä nähdään pitkään jatkuneena 

merkitsemiskamppailuna, jota analysoidaan paikallisen puhunnan kautta. Aineis-

tona analyysille käytetään Hervannan Sanomien kirjoituksia. Diskursseja ana-

lysoimalla pyritään ymmärtämään sitä, millaisista aineksista hervantalaisten suh-

tautuminen Hervantajärveen ja siten maankäytön konfliktiin rakentuu.  Näistä ra-

kennusaineksista kertovat diskursseista paljastuvat merkityssuhteet ja merkityk-

senanto: miksi alueella ja sen kaavoitusratkaisuilla on asukkaille niin paljon merki-

tystä, että kaavoitushankkeet ovat aikaansaaneet vilkasta keskustelua ja asu-

kasosallistumista jo kahden vuosikymmenen ajan? 

Merkityksiä on mielekästä tarkastella laajan ja monipuolisen aineiston avulla, sillä 

merkitysten julkituominen esimerkiksi kaavoista jätettävissä muistutuksissa ei ole 

yksinkertaista. Kuten Päivänen (2000, 90) toteaa tutkimastaan espoolaisesta täy-

dennysrakennustapauksesta: ”miten olisi voitu todistaa, kuinka monet ovat metsää 

käyttäneet virkistysalueena – metsän luonteeseen kuuluu, että siellä vietettyä ai-

kaa ei rekisteröidä mihinkään tietokantaan tai käyttäjäluetteloon”. Hervannan Sa-

nomien lukijapalstalla asukkaat ovat voineet esittää vapaamuotoisesti ajatuksiaan 

ja kokemuksiaan, joita ei tarvitse todistaa luvuin tai argumentoida rationaalisesti. 



5 

Siten ajatusten kirjoa tarkastelemalla on mahdollista löytää kiistan taustalla vallit-

seva merkityksenanto. 

Hervantajärven alueesta käytävässä keskustelussa alueen merkitystä perustellaan 

usein koko kaupunginosan luonteella ja erityispiirteillä, jolloin alueen identiteetti 

kytkeytyy merkityksenantoon. Alueen identiteetti on tutkimuksen kannalta kes-

keistä myös kontekstin ymmärtämisen kannalta ja toisaalta asukkaiden osallistu-

mishalukkuuden alustana. Merkityksenannon lisäksi diskurssien avulla tarkastel-

laankin sitä, millaisena alueen identiteetti näyttäytyy Hervantajärveä koskevien 

diskurssien kautta tarkasteltuna. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu tapauksen 

käsittely konfliktianalyysin keinoin, vaikka konfliktia itsessään käsitelläänkin dis-

kurssien pohjana. 

Ylimpänä, kokoavana tutkimuskysymyksenä on se, millaisesta määrittelykamppai-

lusta Hervantajärveä koskevassa kiistasta on kyse. Tähän kysymykseen saadaan 

vastaus diskursseja analysoimalla. 

Tutkimusongelma on siis seuraava: 

 Millaisesta määrittelykamppailusta Hervantajärven tapauksessa on kyse? 

Ongelmaa tarkentavat seuraavat kysymykset: 

 Millaisia diskursseja Hervantajärveä ja sitä koskevaa kiistaa koskevasta pu-

hunnasta on löydettävissä? 

 Millaisia merkityksiä Hervantajärvelle ja sen kaavoittamiselle annetaan 

näissä diskursseissa? 

 Millaisena alueen identiteetti näyttäytyy diskurssien valossa? 

2.2 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksen aineistona käytetään pääasiassa Hervannan Sanomissa julkaistuja 

kirjoituksia. Aineiston aikarajaus on vuodesta 1990 vuoden 2009 loppuun asti. 

Ensimmäinen Hervantajärven alueen kaavoitusta koskeva kirjoitus julkaistiin 
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vuonna 1992, jolloin Tampereen kaupunki aloitti yleiskaavatyön, jonka tarkoituk-

sena oli löytää alueita täydennysrakentamiselle. Aineisto on kuitenkin rajattu al-

kamaan jo vuodesta 1990, sillä silloin alkoi keskustelu Särkijärven ja sen pohjois-

osan, Lahdesjärven, rantojen kaavoittamisesta, ja samalla yleisluontoisemmin Her-

vannan luonnon tulevaisuudesta. Hervantajärven kaavoitussuunnitelmien aiheut-

taman keskustelun voidaan nähdä olevan jatkumoa jo aiemmin alkaneelle puhun-

nalle Hervannan kaavoituksesta ja luontoarvoista. 

Tutkimuksen aineisto koostuu lehtikirjoituksista, joissa käsitellään joko suoranai-

sesti Hervantajärven alueen kaavoitusta tai joista käy ilmi alueelle annettuja mer-

kityksiä. Tutkimuksen aineistona käytetään kuitenkin myös kirjoituksia, joissa kä-

sitellään Hervannan luontoa yleisemmällä tasolla. Aineistoa ei olekaan rajattu tiu-

kasti siten, että mukaan olisi otettu esimerkiksi vain Hervantajärveä viimeisimmän 

kaavoitustilanteen näkökulmasta käsittelevät kirjoitukset. Keskustelu nähdään 

laajempana kokonaisuutena. Oletuksena on, että taustalla vallitseva kaavoitusuhka 

saa ihmiset ajattelemaan suhtautumistaan Hervantajärven alueeseen ja yleisem-

minkin kaupunginosan luontoon. Aineistona käytetään niin uutisointeja, pääkirjoi-

tuksia kuin lukijapalstankin kirjoituksia. 

Analyysin pääpaino on lukijapalstassa ja pääkirjoituksissa, sillä yhden henkilön 

näkökulmasta kerrottuina ne tarjoavat perusteluineen otollista aineistoa toistuvi-

en aineksien etsimiselle. Uutisaineisto on kuitenkin sekin merkittävä osa aineistoa. 

Suopajärven (2001, 11) mukaan uutisten kieli on neutralisoitunutta ja pyrkii häi-

vyttämään valintaprosessit, joita toimittaja väistämättä tekee. Hän (emt.) jatkaa, 

että uutisten kieli rakentuu yhteisön jakamien, itsestäänselvyytenä pidettyjen koo-

dien pohjalta. Osasta uutisoinneista onkin löydettävissä esimerkiksi otsikoinneista 

sanavalintoja, jotka sävyltään vastaavat myös lukijapalstalla ilmenevää vallitsevaa 

käsitystä. Lehtiaineistosta hyödynnetään tutkimuksen taustoituksena myös kirjoi-

tuksia, jotka kertovat jotakin Hervannasta tai hervantalaisuudesta. Nämä kirjoituk-

set eivät ole aineistoa diskurssianalyysille, mutta ne auttavat omalta osaltaan ym-

märtämään tapauksen taustaa. Identiteetistä kertovia lainauksia hyödynnetään 

Hervantaa kuvaavissa luvuissa. 
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Diskurssianalyysin aineistona käytetään 380 lehtikirjoitusta (taulukko 1). On kui-

tenkin huomattava, että tapauksen kannalta merkityksellisten kirjoitusten määrä 

on osittain tulkinnallinen asia. Kirjoitusten määrässä on merkittävää vaihtelua eri 

vuosien välillä, sillä keskustelu on elänyt kulloisenkin kaavoitustilanteen mukaan. 

Konfliktialttius on kaavoittajille ja muille keskeisimmille maankäytön toimijoille 

suunnatun kyselytutkimuksen perusteella suurimmillaan kaavaluonnoksen nähtä-

villä olon vaiheessa. Melkein yhtä paljon konflikteja esiintyy myös kaavaehdotuk-

sen laatimis- ja käsittelyvaiheessa. (Peltonen ym. 2006, 15.) Aineistoa tarkastele-

malla on huomattavissa, että samat vaiheet ovat Hervantajärven tapauksessa aihe-

uttaneet myös eniten keskustelua. 

Taulukko 1: Tutkimusaineiston vuosittainen jakautuminen 
 Hervantajärven alueesta käytä-

vään keskusteluun luetut tekstit, 
kappaletta 

Hervantajärven alueesta käytävään 
keskusteluun luetut tekstit, pro-
senttia 

1990 16 4,2 % 
1991 1 0,3 % 
1992 6 1,6 % 
1993 20 5,3 % 
1994 27 7,1 % 
1995 11 2,9 % 
1996 17 4,5 % 
1997 11 2,9 % 
1998 38 10,0 % 
1999 27 7,1 % 
2000 31 8,2 % 
2001 30 7,9 % 
2002 19 5,0 % 
2003 8 2,1 % 
2004 2 0,5 % 
2005 5 1,3 % 
2006 30 7,9 % 
2007 30 7,9 % 
2008 29 7,6 % 
2009 22 5,8 % 
Yhteensä 380 100 % 

Ensimmäinen aktiivisuuspiikki on vuonna 1994 (27 kirjoitusta), jolloin kaupun-

ginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltiin asemakaavan laatimista Her-

vantajärven alueelle. Alkuvuodesta näytteille asetettiin ehdotus Hervantajärven 
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alueeseen kuuluvan Salmenkallion alueen kaavoittamisesta. Seuraava aktiivisuu-

dellaan erottuva vuosi on 1998 (38 kirjoitusta), jolloin vuodesta 1992 tekeillä ollut 

yleiskaavahanke eteni valtuustokäsittelyyn. Keskustelua Hervannan luontoalueista 

voimistivat myös suunnitelmat Vuoreksen alueen rakentamisesta. Myös vuosina 

1999 – 2001 keskustelu pysyi vilkkaana, sillä kaavoitustilanne eli sekä yleiskaava- 

että asemakaavatasolla. Vuoden 2001 jälkeen keskustelu vaimeni muutamaksi 

vuodeksi, sillä kaavoitustilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Viimei-

simmän piikin asukasaktiivisuudessa voidaan nähdä syntyneen osayleiskaavatyön 

myötä. Päätös osayleiskaavan laatimisesta tehtiin vuonna 2004, mutta keskustelu 

heräsi kunnolla vasta vuonna 2006, jolloin luonnosvaihtoehdot asetettiin näytille 

ja kommentoitaviksi. Keskustelun vilkkaudessa ei ole sen jälkeen tapahtunut mer-

kittäviä muutoksia. 

Koska diskurssianalyysin aineistona käytetään paikallislehteä, tutkimuksen näkö-

kulma on rajautunut paikalliseksi, hervantalaiseksi. Aineiston perusteella ei voida, 

eikä ole tarkoituskaan tehdä yleistyksiä kaikkien hervantalaisten suhtautumisesta 

Hervantajärven alueeseen. Julkisen keskustelun rajaviivat hahmottelevat ne, jotka 

siihen osallistuvat. Suopajärvi (2001, 19) toteaa, että yleisönosastoille kirjoittavat 

aktiiviset ja aikaansa seuraavat kansalaiset, joskin kynnys kirjoittamiseen voi olla 

korkea niille, jotka eivät ole harjaantuneet siihen. On kuitenkin huomattava, että 

kiistaan välinpitämättömästi tai kaavoitukseen myötämielisesti suhtautuvilla 

asukkailla ei välttämättä ole samanlaista kimmoketta tuoda näkökulmiaan esille 

kuin niillä, jotka pitävät aluetta merkityksellisenä ja ovat esimerkiksi huolissaan 

sen tulevaisuudesta. Vaikka kaikki eivät osallistu julkiseen keskusteluun, juuri nä-

mä diskurssit ovat kuitenkin olemassa, näkyvissä ja mukana rakentamassa todelli-

suutta, minkä vuoksi niiden tarkastelu on mielekästä. 

2.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen aineistoa tarkastellaan diskurssianalyysin keinoin. Nevalaisen (2004, 

42) mukaan diskurssien analysointi on perusluonteeltaan laadullista tutkimusta, 

jonka lähtökohtana on ilmiöiden moninaisuuden ja ainutkertaisuuden tunnistami-

nen. Tämän laadullisen tutkimuksen lähtökohtana onkin oletus siitä, että Hervan-
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tajärven maankäytön konflikti on monisyinen ja omaleimainen tapaus, josta jää 

olennaisia piirteitä vaille huomiota, mikäli konflikti pelkistetään vain esimerkiksi 

osaksi Nimby-ilmiötä tai kiistelyksi luontoarvoista. Jokinen ym. (1993, 17) puoles-

taan toteavat diskurssianalyysin luonteesta, että se voidaan nähdä väljänä teoreet-

tisena viitekehyksenä, joka sallii erilaisia tarkastelun painopisteitä ja menetelmäl-

lisiä sovelluksia – se ei siis ole tietty, selväpiirteinen tutkimusmenetelmä. Olennai-

sena osana sen luonteeseen kuitenkin kuuluu lähtökohtaoletus kielen ja todelli-

suuden välisestä suhteesta. Jokinen ym. (1993, 9) jatkavat edelleen, että karkeasti 

jaoteltuna kielen käyttöä on mahdollista analysoida kahdesta vaihtoehtoisesta nä-

kökulmasta: todellisuuden kuvana tai todellisuuden rakentamisena. Diskurs-

sianalyyttisessä tutkimuksessa tukeudutaan jälkimmäiseen – usein sosiaalisesti 

konstruktionismiksi kutsuttuun - näkökulmaan, joka tukeutuu oletukseen siitä, 

että kielen käyttöä tarkastellaan osana todellisuutta itseään (emt.).    

Diskurssianalyysin käyttöä kaupunkisuunnittelutapauksessa perustelee Nevalai-

sen (2004, 15) käsitys siitä, että kaupunkisuunnittelua ehdollistavat erilaiset puhe-

tavat ja tiedon muodot. Siten sillä, mitä ja miten puhutaan, on vaikutusta myös sii-

hen, millaiseksi konkreettinen kaupunkitila muodostuu. Tämä näkökulma on yh-

densuuntainen aiemmin mainitun käsityksen kanssa siitä, että kieli rakentaa todel-

lisuutta: kieli ei kaupunkisuunnittelussakaan ole vain keino kertoa todellisuudesta. 

Puhetapoja ja tiedon muotoja muotoilevat moninaiset yhteiskunnalliset suhteet 

yhdessä ajanhengen kanssa; sosiaalisesti tuotetun kielen ja siihen kytkeytyvien 

puhetapojen sekä yksilöiden ja yhteisöjen mentaalisten tulkintojen kautta tuote-

taan sosiaalisesti määrittynyttä tilaa (emt.). 

Koska puhetavoilla todellisuuden rakentajina on vaikutusta, diskursseihin liittyy 

myös ajatus vallasta. Keiden näkemykset tulevat tunnetuiksi ja mitkä näkemykset 

kenties tukahdutetaan; miten diskurssit käyvät keskinäistä valtataistoa? Eräs dis-

kurssianalyysille tyypillinen lähtökohta onkin eri diskurssien välisten valtasuhtei-

den tarkastelu. Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kuitenkin kohdistuu diskurssei-

hin, jotka keskinäistä kilpailua enemmän tukevat ja täydentävät toisiaan. Yhdessä 

ne luovat kokonaisuuden, jota tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää paikallista 

näkökulmaa määrittelykamppailussa Hervantajärvestä. Nevalaisen (2004, 53) mu-
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kaan yksittäinen puhetapa poimii ympäröivästä todellisuudesta erilaisia element-

tejä, joiden avulla se vahvistaa itseään; asian sisältö määrittyy useissa diskursseis-

sa. Diskurssien keskinäinen kilpailu on tässäkin tutkimuksessa olemassa tutki-

musasetelman taustalla, sillä se on lähtökohta Hervantajärvestä käytävälle määrit-

telykamppailulle. 

Nevalainen (2004, 38) toteaa Salovaara-Moringiin (2002, 119) viitaten, että maa-

kunta- ja paikallislehtien käyttöä paikallisten tai alueellisten diskurssien tuottami-

sen tutkimisessa tukee se, että niiden yleisö on alueittain todennettavissa oleva 

joukko. Tämä joukko voidaan jäljittää tietyllä alueella asuvaksi ihmisryhmäksi, joi-

ta ainakin tietyt alueeseen liittyvät asiat, kuten alueellinen kulttuuri ja identiteetti, 

valtaosin yhdistävät. Lisäksi alueelliset ja paikalliset lehdet ovat levikiltään ilmes-

tymisalueensa hyvin kattavia. (Nevalainen 2004, 38.) Hervannan Sanomat jaetaan 

jokaiseen kotiin sen levikkialueella, minkä ansiosta laajalla joukolla ihmisiä on 

mahdollisuus ottaa osaan lehden sivuilla käytävään keskusteluun paikallisista asi-

oista - tai ainakin olla siitä tietoisia. 

Tutkimuksen ylimpänä, kokoavana tutkimuskysymyksenä on selvittää, millaisesta 

määrittelykamppailusta Hervantajärven tapauksessa on kyse. Määrittelykamppai-

lu voidaan nähdä raameina, joiden sisällä erilaiset diskurssit ovat vastakkain, limit-

täin ja rinnakkain. Diskurssien tarkastelu osana määrittelykamppailua siis omalta 

osaltaan sitoo ne kontekstiinsa. Tapauksen taustan ja kokonaisuuden tunteminen 

luo edellytyksiä tunnistaa diskurssit ja ymmärtää, millaisia tekijöitä niiden raken-

nusaineksina on. Toisaalta diskurssien yksityiskohtainen tarkastelu antaa edelly-

tyksiä määrittelykamppailun luonteen ja nyanssien ymmärtämiselle. Pelkkä dis-

kurssien sisäisen logiikan tarkastelu jättää ne irralliseksi ympäröivästä todellisuu-

desta, joka diskurssit kuitenkin synnyttää. Jokinen ym. (1993, 30) toteavatkin, et-

tä ”kontekstin huomioon ottamisella analyysissä tarkoitetaan sitä, että analysoita-

vaa toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta puolestaan 

pyritään suhteuttamaan”. 

Tässä tutkimuksessa lehtiaineistoa jäsennetään siten, että Hervantajärveä koske-

vasta puhunnasta erotetaan toistuvia teemoja, jotka muodostavat diskursseja.  
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Teemoittain muodostetut diskurssit eivät ole sisäisesti yhtenäisiä, vaan niiden si-

sällä on erilaisia puhuntatapoja, narratiiveja. Tutkimuksessa ei tarkastella sitä, mi-

ten totuudenmukaisesti diskurssit peilautuvat suhteessa todellisuuteen, sillä kuten 

Jokinen ym. (1993, 20) toteavat, ajatus konstruktiivisista merkityssysteemeistä 

sisältää ei-heijastavuuden idean, jonka mukaan kieltä tai kielen käyttöä ei oleteta 

todellisuuden kuvaksi. Jokinen ja Juhila (1991, 27) painottavat samaa asiaa tode-

tessaan, että ”diskursiivista ja ’oikeaa’ todellisuutta ei aseteta vastakkain”. Kieltä 

käyttäessään ihmiset konstruoivat, eli merkityksellistävät puheensa tai kirjoituksi-

ensa kohteet (Jokinen ym. 1993, 18). Kielen käyttö on siis on ”käytäntö, joka ei ai-

noastaan kuvaa maailmaa, vaan merkityksellistää ja samalla järjestää ja rakentaa, 

uusintaa ja muuntaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme” (emt.). Myös Ne-

valainen (2004, 50) toteaa, että diskurssin käsite sisältää ajatuksen, jonka mukaan 

merkitykset eivät ole abstrakteja, vaan ne tuotetaan sosiaalisissa prosesseissa. 

Yksilöiden subjektiivinen merkityksenanto ei kuitenkaan ole tutkimuksen keskiös-

sä, sillä kuten Jokinen ym. (1993, 37) toteavat, diskurssianalyysissä tarkastelun 

keskeisenä kohteena ei ole yksilö. Näin ollen myöskään yksittäisten henkilöiden 

motiivien tarkastelu ei kuulu tähän tutkimukseen. Tämä on tärkeää huomata erito-

ten sen vuoksi, että kaavoitusratkaisuihin liittyy myös yksityisten henkilöiden ta-

loudellisia intressejä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää paikallislehden puhun-

nasta yhden ihmisen näkökulmaa laajempia kokonaisuuksia, jotka kuvastavat kol-

lektiivisesti annettuja merkityksiä. Tutkimus onkin luonteeltaan laadullinen: Joki-

sen ja Juhilan (1991, 10) mukaan merkitysten tutkiminen kumpuaa hajanaisesta 

ymmärtävän yhteiskuntatieteen perinteestä, jossa kaihdetaan kausaalisia selitys-

malleja. He (emt.) jatkavat, että tällöin yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkittaessa ei 

pyritä tavoittamaan kausaalisia lainalaisuuksia, vaan intersubjektiiviseen kommu-

nikaatioon perustuvia säännönmukaisuuksia; säännönmukaisuuksilla viitataan 

sosiaalisissa käytännöissä organisoituviin sosiaalisen todellisuuden sisäisiin mer-

kityssuhteisiin. 

Yhtenä tutkimuksen lähtökohtana on siis oletus siitä, että käsitys paikan merkityk-

sellisyydestä muodostuu myös yhteisöllisesti: sen lisäksi, että kaikilla on oma hen-

kilökohtainen tulkintansa paikan merkityksestä, tilallinen kokemus sisältää myös 
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intersubjektiivisen ulottuvuuden. Voidaan puhua yhteisöllisesti jaetusta paikan 

tajusta, joka muodostuu sosiaalisista käytännöistä. (Nevalainen 2004, 99.) Siten 

esimerkiksi lehtikirjoitusten diskurssit sekä kertovat jaetuista käsityksistä että 

samalla myös luovat ja ylläpitävät niitä. Kuten tunnettua, ei kuitenkaan ole olemas-

sa yhtä jaettua todellisuutta. Sitä vastoin puhutaan merkityssysteemeiden kirjosta: 

useat rinnakkaiset tai keskenään kilpailevat systeemit merkityksellistävät maail-

maa eri tavoin (Jokinen ym. 1993, 24). 

Nevalaisen (2004, 53) mukaan diskurssit ovat ”historiallisia, aikaan ja paikkaan 

sidottuja valintoja, käsitteitä ja päätelmiä”. Sen lisäksi, että yksittäistä diskurssia 

laajempi määrittelykamppailu muodostaa diskursseille kontekstin, myös alueelli-

nen konteksti voidaan nähdä diskursseja omalta osaltaan värittävänä. Hervantalai-

sille raameille tunnusomaista on se, että Hervanta on Tampereen tytärkaupungiksi 

rakennettu omaleimainen ja vahvan identiteetin lähiö. Laihon (2003, 38) sa-

noin ”Hervanta-nimikin jo herättää tamperelaisissa tunteita. Kaikilla on varmasti 

käsityksensä joka vaihtelee laidasta laitaan, yhtä hyvin niillä jotka siellä asuvat 

kuin niillä jotka tuskin koskaan siellä edes käyvät. Tunteettomaksi Hervanta tuskin 

jättää ketään”. Identiteetti on kiinnostava osa määrittelykamppailua, sillä kuten 

Nevalainen (2004, 278) toteaa, kaupunkikamppailut ovat jo lähtökohtaisesti iden-

titeettikamppailuja, ja siksi niissä on harvoin kysymys yksiselitteisestä rakennus-

hankkeiden vastustamisesta tai puhtaista tilan määrittämiseen liittyvistä kiistoista. 

Hervantalaista maankäytön konfliktia tutkimalla voidaankin saada tietoa paikal-

lisidentiteetin roolista paikallisten diskurssien rakentajana – ja siitä, miten sitä 

hyödynnetään määrittelykamppailussa.  
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3 Tapauksen historia 

Hervannan rakennuskantaa ympäröi luonnontilainen lähiluonto metsineen ja jär-

vineen. Hervantajärven alue on sekin erämaista aluetta, joka luonnontilaisuudes-

taan huolimatta sijaitsee lähietäisyydellä Hervannan yhdyskuntarakenteesta. Her-

vantajärven alueella on kiistattomia luontoarvoja, kuten vanhaa metsää, lehtoja, 

suoaluetta, rauhoitettuja kasvilajeja sekä valtakunnallisesti erittäin merkittäväksi 

arvioitu kallioalue (Hervantajärvi-Rusko maisema- ja ympäristöselvitys, 2006). 

Järven rannoille on rakennettu kymmenkunta lomarakennusta sekä muutama ym-

pärivuotisessa asutuksessa oleva rakennus, mutta muu alue on yleisessä virkistys-

käytössä. Hervantajärvelle tullaankin esimerkiksi marjastamaan, hiihtämään, käve-

lemään ja uimaan. 

Maankäytön konfliktin historia ulottuu 90-luvun alkuun, jolloin alettiin etsiä uusia 

täydennysrakennusalueita Tampereen kaupungille. Yleiskaavan tarkistus koski 

Hervantajärveä, sillä vuonna 1992 esitellyssä yleiskaavaluonnoksessa Hervanta-

järven rantaan ehdotettiin asutusta. Jo tuolloin asukkaat reagoivat Hervantajärveä 

koskevaan uhkaan, ja noin 2 200 asukasta allekirjoitti adressin, jolla vastustettiin 

Hervannan suunnittelematonta kaavoittamista.  

Yleiskaavan rinnalla alettiin vuonna 1993 suunnitella myös Hervantajärven aluetta 

koskevaa asemakaavaa, joka toisi Hervantajärvelle asuinalueen. Hervannan Sano-

mien (3.4.1994) mukaan asemakaava eteni ympäristölautakunnasta ”valitusten ja 

äänestysten saattelemana” kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhalli-

tuksessa asemakaava ei edennyt, sillä se päätettiin jättää odottamaan yleiskaavan 

valmistumista. Vuoden 1994 tammikuussa kaupunginhallitus kuitenkin otti ase-

makaavan uudestaan käsittelyyn ja hyväksyi sen ennen yleiskaavan valmistumista. 

Tällä kertaa asemakaavan eteneminen pysähtyi valtuustossa, joka päätti jättää sen 

pöydälle. 

Vuoden 1995 alussa kaupunginhallitus esitti, ettei Hervantajärven pohjoisrannalle 

ole syytä rakentaa vielä moneen vuoteen; uudessa yleiskaavaehdotuksessa Her-

vantajärven alue merkittiin selvitysalueeksi. Myöhemmin samana vuonna Pirkan-
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maan liiton seutukaavaehdotuksessa oli kuitenkin mukana Hervantajärven asuin-

alue, jonka kaupunginhallitus oli aiemmin hylännyt. Seutukaava-arkkitehti kom-

mentoi Hervannan Sanomissa (19.4.1995), että ero johtui tiedonkulun viivästymi-

sestä: ”meillä on yhteys kaikkiin alueen kuntien kaavoittajiin ja teemme heidän kans-

saan hyvää yhteistyötä - - Tampereen osalta meillä on ollut tiedot kaupungin yleis-

kaavaluonnoksesta ja vireillä olevista kaavoitushankkeista. Jos niihin on tehty muu-

toksia, niistä ei ole ehditty kertoa meille ennen ehdotuksemme valmistumista”. Tam-

pereen kaupungin yleiskaava-arkkitehti puolestaan totesi Hervannan Sanomissa 

14.5.1995, ettei Hervantajärven pohjoisrannan rakentamista unohdeta. Samalla 

hän totesi, että aikajänne on noin kymmenen vuotta. Vuoden 1995 joulukuussa 

tapahtui kuitenkin uusi käänne, kun kaupunginhallituksen yleiskaavakäsittelyssä 

Hervantajärven alue esitettiin kaavoitettavaksi ensimmäisten joukossa. Yleiskaa-

va-arkkitehti totesi: ”me virkamiehet keskustelimme esityksestä ja päädyimme siihen, 

että kun kaupunkia täydennysrakennetaan, ei yhtä aluetta voi asettaa erityisase-

maan. Kaupunkia on kohdeltava tasapuolisesti” (Hervannan Sanomat 13.12.1995). 

Vuoden 1996 tammikuussa kaupunginhallitus päätti kuitenkin kokouksessaan 

esittää valtuustolle Hervantajärven pohjoisrannan jättämistä asutuksen reservi-

alueeksi. Yleiskaavasta jätettävissä muistutuksissa Tampereen Hervantalaiset ry 

esitti Hervantajärven pohjoisrannalla sijaitsevaa Viitastenperän kallioaluetta suo-

jeltavaksi. Seuraavan vuoden maaliskuussa yleiskaavaehdotus tuli uudestaan kau-

punginhallituksen suunnittelukokouksen käsittelyyn; yleiskaavaehdotusta oli kor-

jattu vuosi aiemmin saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella sekä joulu-

kuisen kaupunginhallituksen strategiapäätöksen mukaisesti. Tässä käsittelyssä 

uusina alueina olivat muun muassa Vuores sekä Hervantajärven ja Makkarajärven 

välialue. Yleiskaavaehdotus asetettiin uudelleen kaupunkilaisten nähtäville. Her-

vantajärven alueen kaavoittamisen vastustajat käyttivät tilaisuuden hyväk-

seen: ”Kaakkois-Tampereen määrältään suurin muistutusrypäs jätettiin Hervanta-

järven pohjoisrannan kaavoittamisesta. Hervantajärven pohjoisrannan reservimer-

kinnästä valitti 40–50 yksityistä ja yhdistystä. Yleensä muistutuksissa vaaditaan, että 

alue säilytetään kaikkien hervantalaisten yhteisenä virkistysalueena” (Hervannan 

Sanomat 18.2.1998). 
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Helmikuussa 1998 (25.2.1998) Hervannan Sanomissa uutisoitiin ympäristölauta-

kunnan kokouksesta, jossa käsiteltiin lautakunnan lausuntoa yleiskaavasta. Tällöin 

uutisen otsikkona oli ”Ympäristölautakunta jättäisi Hervantajärven rakentamatta”. 

Uutisessa todetaan, että ympäristösuojelupäällikön mukaan reservimerkintä tulisi 

poistaa ja alue muuttaa maiseman- ja luonnonhoitoalueeksi lähivirkistykseen. 

14.3.1998 puolestaan uutisoitiin ympäristölautakunnan lausunnosta otsikolla: ”Yl-

lättävä takaisku hervantalaisille – Ympäristölautakunta rakentaisi Hervantajärvel-

le”. Uutisessa kerrotaan, että ympäristölautakunta katsoo, että Hervantajärven 

pohjoispuoli pitää säilyttää yleiskaavassa täydennysrakennusalueena. Huhtikuussa 

(Hervannan Sanomat 11.4.1998) puolestaan uutisoitiin, että Hervannan Sanomien 

silloinen päätoimittaja on hänkin tehnyt Tampereen ympäristölautakunnalle esi-

tyksen Viitastenperän kaavoittamisesta luonnonsuojelualueeksi.   

Toukokuussa kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan, jossa oli yhä mukana Her-

vantajärven pohjoisrannan rakentaminen (Hervannan Sanomat 13.5.1998). Val-

tuustokäsittelyssä Hervantajärven pohjoisranta kuitenkin nimettiin selvitysalu-

eeksi, mikä tarkoitti sitä, että ratkaisu alueen käyttötarkoituksesta jäisi tulevaisuu-

teen; Hervannan Sanomat kommentoi, että valtuusto päästi hervantalaiset vuosien 

piinasta (Hervannan Sanomat 30.5.1998). Yleiskaavapäätöksestä valitettiin ympä-

ristöministeriöön. Valituksessa vaadittiin Hervanta-, Suoli-, Särki- ja Lahdesjärviä 

ympäristöineen selvitysalueiksi ja koko alueen ympäristövaikutusten arviointia. 

Lisäksi kiinnitettiin huomiota rantakiinteistöjen kaavamerkintöihin. Hervannan 

Sanomissa hankkeen puuhamieheksi nimetty henkilö kommentoi kaavamerkintö-

jä: ”valtuuston päätöksen mukaisen pikku-RA:n oikeusvaikutukset ovat hyvin epäsel-

vät, joten rantakiinteistöjen omistajat ovat vaarassa jäädä suureen taloudelliseen 

epävarmuuteen”. Jos kiinteistöllä on pikku-ra –merkintä, olemassa olevat raken-

nukset voidaan säilyttää, mutta uusien rakentaminen ei ole sallittua. Ympäristömi-

nisteriöön toimitetun valituksen lisäksi tehtiin myös kunnallisvalitus, jossa oli kyse 

siitä, että ”hallitus kieltäytyi kunnallislakiin vedoten tutkimasta useiden yhteisöjen 

muistutusta kaupunginvaltuuston kaavapäätöstä pohjustaneesta kaupunginhalli-

tuksen päätöksestä” (Hervannan Sanomat 8.7.1998.) 
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Syksyllä 1998 ympäristölautakunta hyväksyi Tampereen kaupungin asemakaavoi-

tusohjelman vuosille 1999–2001. Yleiskaavassa selvitysalueeksi nimetty Hervanta-

järven alue ei ollut mukana tässä ohjelmassa (Hervannan Sanomat 9.9.1998.) Sa-

man vuoden marraskuussa Hervantajärven aluetta ehdotettiin jälleen suojeltavak-

si; tällä kerralla kyse oli Hervantajärven lisäämisestä Suomen Natura-ehdotukseen 

(Hervannan Sanomat 28.11.1998). Seuraava käänne kaavoituksessa tapahtui mar-

raskuussa 1999, kun valtuuston budjettikokouksessa päätettiin vastoin aiempia 

päätöksiä rakentaa omakotitaloalueita kantakaupungin alueelle. Myös Hervanta-

järven pohjoisosan kaavoitus päätettiin tuoda pikaisesti kaupunginvaltuuston hy-

väksyttäväksi. (Hervannan Sanomat 13.11.1999.) Joulukuussa valtuusto hyväksyi-

kin asemakaavaehdotuksen, ja se lähetettiin edelleen ympäristöministeriöön hy-

väksyttäväksi. Ehdotus Hervantajärven kaavasta poiki valituksia, mutta kaupun-

ginhallituksen mukaan ehdotus täytti vaatimukset sekä laillisuuden että tarkoituk-

senmukaisuuden osalta. Kaupunginhallitus totesi myös, että valituksissa on esitet-

ty tosiasioina paikkaansa pitämättömiä väitteitä. (Hervannan Sanomat 27.5.2000.) 

Joulukuussa 2000 ympäristöministeriö palautti Tampereen kantakaupungin yleis-

kaavan. Hervantajärven pohjoisranta jäi selvitysalueeksi, ja ministeriö poisti useita 

asuntoalueita. Esimerkiksi Hervantajärven ja Makkarajärven välinen asuntoalue jäi 

vahvistamatta. Pohjoisrannan kohtalo jäi kuitenkin vielä epäselväksi, sillä asema-

kaava oli yhä hyväksyttävänä ministeriössä. (Hervannan Sanomat 16.12.2000.) 

Hervantajärven kiinteistönomistajat valittivat yleiskaavasta, koska heidän mu-

kaansa pikku-ra -merkinnät laskivat kiinteistöjen arvoa (Hervannan Sanomat 

10.11.2001). Korkein hallinto-oikeus piti kuitenkin merkintöjä oikeutettuina (Her-

vannan Sanomat 23.11.2002). Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 

Hervannan Sanomissa uutisoitiin 30.11.2002, että ranta-asukkaat valittaisivat pää-

töksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja perustelivat päätöstään 

näin: ”KHO:n ratkaisusta puuttuvat perustuslakiin tehdyt viittaukset. Myös yksilö-

kohtaiset väitteet rakennuslain kohtuuttoman haitan asiassa oli jätetty huomiotta, 

eli valittajat eivät ole saaneet omakohtaisia perusteluita päätökselle”. Hervantajär-

ven kaavoitusta koskevassa kiistassa on siis kyse myös yksityishenkilöiden talou-

dellisesta edusta. 
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Kesäkuussa 2001 Hervannan Sanomissa uutisoitiin, että ministeriö jätti Hervanta-

järven omakotikaavan vahvistamatta. Ministeriö huomautti, että valtuusto hyväk-

syi asemakaavan sellaisenaan vuonna 1999, vaikka pohjoisranta oli merkitty 

vuonna 1998 yleiskaavaan selvitysalueeksi virkistys- ja luonnonsuojeluarvojen 

uudelleen arvioimiseksi. Lisäksi ministeriö totesi, että kaava olisi pitänyt asettaa 

uudelleen nähtäville, koska vuoden 1993 jälkeen kaavan vaikutuspiirissä oli voinut 

tapahtua muutoksia. Vuonna 1993 alettiin ensimmäistä kertaa suunnitella pohjois-

rannan kaavoittamista asuinkäyttöön. Ministeriön päätös ei merkinnyt loppua 

suunnitelmille Hervantajärven asuinalueesta, sillä Tampereen asemakaava-

arkkitehti kommentoi: ”voimassa oleva seutukaava antaa mahdollisuuden asema-

kaavan tekemiseen. Nopeampi tapa edetä asiassa on valmistella uusi kaava kuin va-

littaa ympäristöministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen” (Hervan-

nan Sanomat 11.8.2001). 

Lokakuussa 2004 Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto teki päätök-

sen Hervantajärven asunto- ja virkistysalueen osayleiskaavatyön aloittamisesta. 

Alueen sijainniksi määritettiin Hervantajärven ja Makkarajärven ympäristö Rus-

kontien eteläpuolella.  Hervantajärven osayleiskaavan lähtökohtaraportissa (2006) 

perustellaan alueen kaavoittamisen tarvetta sillä, että kaupunkiseudun väkiluku ja 

asumisväljyys kasvavat jatkuvasti. Hervantajärven osayleiskaavalla pyritään siis 

yhdessä muiden käynnissä olevien kaavatöiden kanssa vastaamaan siihen kysyn-

tään, joita väkiluvun ja asumisväljyyden kasvu maankäytölle asettavat. Raportissa 

(2006) todetaan myös, että osayleiskaava-alue sijaitsee hyvällä paikalla, sillä lähel-

lä on monipuolisia palveluita ja työpaikkoja ja alueelle on kohtalaisen helppo jär-

jestää joukkoliikenne. Hanketta varten tehtiin uuden maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

Osalliset eivät suhtautuneet kaavoitukseen myönteisesti, sillä kuten Hervannan 

Sanomien pääkirjoituksessa (24.5.2006) todetaan: ”aktiiviset osallisyhdistykset esit-

tävät ns. nollavaihtoehtoa eli alueen rauhoittamista vain virkistyskäyttöön tai aina-

kin asuinkäyttöön kaavoittamisen siirtämistä vuoden 2020 yli”. Kaavoituksesta luo-

tiin joka tapauksessa vuonna 2007 kolme luonnosvaihtoehtoa, jotka asetettiin näy-

tille kommentoitaviksi. Valtaosa kommentoijista piti parhaana vaihtoehtoa, jossa 



18 

rakentaminen sijoittuisi läheisen Ruskontien varteen, eikä aivan ranta-alueille si-

ten rakennettaisi. Monet kuitenkin tähdensivät kommentissaan, että eivät toivoisi 

mitään rakennettavan alueelle. Sama vaihtoehto täytti myös parhaiten uuden maa-

kuntakaavan asettamat vaatimukset. Tämä luonnosvaihtoehto valittiinkin suunnit-

telujaoston kokouksessa vuonna 2008 jatkokehitettäväksi ja sen perusteella laadit-

taisiin kaavaehdotus. Tampereen kaupungin vaikutusarvioraportissa valitun vaih-

toehdon hyväksi puoleksi nimetään esimerkiksi se, että virkistysalue säilyy yhtenä 

laajana kokonaisuutena. Huonoksi puoleksi puolestaan mainitaan muun muassa se, 

että Ruskontien varressa rakentamisen alle jää merkittävästi vanhan metsän aluei-

ta. (Hervantajärven osayleiskaava – Hervantajärven osayleiskaavaluonnosvaih-

toehtojen vaikutusten arviointi 2007.) 

Osayleiskaava ei kuitenkaan sekään edennyt mutkattomasti, vaan kaupunginhalli-

tuksen suunnittelujaosto päätti jättää sen myöhemmin samana vuonna pöydälle 

sen sijaan, että olisi esittänyt ehdotuksen kaupunginhallitukselle (Hervannan Sa-

nomat 1.11.2008). Seuraavassa kokouksessa kaava päätettiinkin palauttaa valmis-

teluun. Jaostossa haluttiin siirtää noin 400 asukkaan aluevaraus pohjoisempaan, 

Ruskontien tuntumaan sekä muuttaa kaavamerkintöjä siten, että rannan raken-

nukset saisivat omat kaavamerkinnät. 

Kesäkuussa 2009 muutokset oli saatu valmiiksi. Hervantajärven asuinalue eteni 

ehdotukseen asti, mikä onkin kaavoituksen viimeisin käänne. Ehdotus oli nähtävil-

lä 26.6.–31.8.2009. Ehdotuksen pohjana käytettiin luonnosvaihtoa, jonka parem-

muudesta kahteen muuhun vaihtoehtoon nähden oli jo aiemmin vallinnut laaja 

yksimielisyys eri osapuolten kesken. Ehdotuksessa asuntoja on noin 3000 asuk-

kaalle, ja suurin osa asutuksesta sijoittuu Ruskontien varteen. Valmistuneen ehdo-

tuksen virkistysalueet ovat laajemmat kuin alkuperäisessä vaihtoehdossa. (Her-

vannan Sanomat 17.6.2009.) Kaavoittaminen ei säästynyt kritiikiltä tässäkään vai-

heessa; Hervannan Sanomien (2.9.2009) pääkirjoituksessa todetaan: ”voidaan sa-

noa 95 prosentin varmuudella, että seuraavaksi mennään hallinto-oikeuteen, sillä 

sen verran tappurainen oli Hervanta-seuran muistutus kyseisestä kaavasta”. Kaavan 

vastustamiseksi perustettiin myös adressi.  
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4 Maankäyttö kiistojen kohteena 

4.1 Maankäytön konfliktit yhtenä konfliktityyppinä 

Tiettyyn maa-alaan voi kohdistua monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin intresse-

jä ja arvostuksia. Näkemykset jonkin alueen parhaasta käyttötavasta voivat perus-

tua esimerkiksi luonnontieteelliseen tietoon, alueen näkemiseen osana laajempaa 

kokonaisuutta, taloudellisiin tekijöihin tai ajan saatossa syntyneeseen kiintymyk-

seen aluetta kohtaan. Ristiriitaiset näkemykset maa-alan käytöstä ovat pulmallisia, 

sillä kuten Peltonen ja Villanen (2004, 9) toteavat, tila on niukkuustekijä: samalle 

paikalle ei voi sekä rakentaa että jättää rakentamatta. Joissakin tapauksissa erimie-

lisyydet puhkeavat maankäytön konflikteiksi. Konfliktilla tarkoitetaan Wallin ja 

Callisterin (1995, 157) mukaan prosessia, jossa yksi osapuoli mieltää, että toinen 

osapuoli vastustaa sen intressejä tai vaikuttaa niihin kielteisesti. Maankäytön kon-

fliktit Peltonen ja Villanen (2004, 10) määrittelevät prosesseiksi, joihin kytkeytyy 

erimielisyyksiä tietyn maa-alan käytöstä, osapuolten välisiä ristiriitoja ja tähän 

liittyvää strategista toimintaa sekä ristiriitojen kärjistymistä. 

Osapuolten eriävät intressit tai näkemykset itsessään eivät vielä merkitse konflik-

tia. Eriävät näkemykset ovat luonnollisia ja juontuvat esimerkiksi erilaisista tavois-

ta jäsentää kaupunkia. Millaiset tekijät sitten aiheuttavat tilanteiden kärjistymistä 

konflikteiksi? Wall ja Callister (1995, 519–520) käsittelevät ensimmäiseksi yksilöl-

lisiä luonteenpiirteitä. He (emt.) kuitenkin toteavat, ettei näillä ole havaittu olevan 

suurta merkitystä konfliktien synnyn kannalta. Esimerkiksi yksilön tavoitteet tai 

toive suuremmasta itsenäisyydestä sitä vastoin voivat aiheuttaa konflikteja. Myös 

osapuolten käsitykset toistensa tavoitteista voivat vaikuttaa. Oletus kunnianhimoi-

sista tavoitteista aiheuttaa konflikteja, koska niiden toteutumisen uskotaan vaikut-

tavan merkittävästi omien tavoitteiden toteutumiseen. Kolmanneksi mainitaan 

vuorovaikutuksen konfliktien lähteenä. Vähäinen vuorovaikutus voi aiheuttaa kon-

flikteja, koska silloin myös tietomäärä on vähäinen. Toisaalta laajamittainen vuo-

rovaikutus voi sekin kärjistää tilannetta, kun osapuolet ymmärtävät väärin toisten-

sa viestejä. Vuorovaikutus voi kärjistää tilannetta myös esimerkiksi erilaisten 
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loukkausten vuoksi. Väärinymmärrysten todennäköisyys kasvaa, mikäli osapuol-

ten välillä on epäluottamusta. (Wall ja Callister 1995, 519–520.) 

Konflikteja voi aiheuttaa myös osapuolten käyttäytyminen. Tässä yhteydessä sillä 

tarkoitetaan esimerkiksi toisen osapuolen toiminnan tulosten pienentämistä tai 

tavoitteiden toteutumisen estämistä. Myös rakenteelliset tekijät vaikuttavat. Täl-

laisia ovat esimerkiksi lait, sopimukset ja normit. Näiden keskeisin vaikutus on se, 

miten ne aikaansaavat keskinäistä riippuvaisuutta toimijoiden välille. Asioita ei 

myöskään aina päästä aloittamaan puhtaalta pöydältä, vaan osapuolten aiemmat 

kohtaamiset voivat vaikuttaa siten, että erimielisyyksien sovittelu on vaikeampaa. 

Esimerkiksi aiemmat epäonnistumiset yhteisymmärryksen saavuttamisessa voivat 

nakertaa pohjaa uusilta yrityksiltä. (Wall ja Callister 1995, 521–522.) 

Kiistan aiheena maankäytön konflikteissa on tyypillisesti se, mitä tietylle paikalle 

tulisi tehdä, mitä sille saisi tehdä – ja mitä sille ei missään nimessä saisi tehdä (Pel-

tonen ja Villanen 2004, 9). Kuten Kopomaa ja Peltonen (2008, 15) toteavat, yhtenä 

osapuolena konfliktissa on aina julkinen valta, koska sillä on lakisääteisiä tehtäviä 

maankäytön suunnittelussa. Julkinen valta pyrkii maankäytön ratkaisuillaan vas-

taamaan kysyntään ja samalla noudattamaan maankäytölle eri hallintotasoilla ase-

tettuja tavoitteita esimerkiksi kestävän kehityksen kannalta. Muita toimijoita kau-

pungin viranhaltijoiden ja luottamusmiesten lisäksi voivat olla esimerkiksi asu-

kasyhdistykset, yksittäiset asukkaat, yritykset ja erilaiset järjestöt. Maankäytön 

konfliktit ovat luonteelta vaikeita, koska maankäyttöön liittyvät päätökset ovat 

pitkäkestoisia ja niihin liittyy epävarmuutta sekä kompleksisia luonnonsysteemejä. 

Lisäksi erilaiset poliittiset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat. (Mann ja 

Jeanneaux 2009, 121.) 

Maankäytön konflikteja on tutkittu paljon; tutkimustarpeen ovat aiheuttaneet 

muun muassa konfliktien tiheä esiintyminen sekä muutokset lainsäädännössä. 

Konfliktien syntymisen kannalta merkitykselliseksi voidaan nähdä myös kansalais-

ten ympäristötietoisuus; Kortelaisen (1994, 9) mukaan ympäristönsuojeluun täh-

täävä toiminta on yleistynyt eri muodoissaan. Ympäristönsuojelulliset tavoitteet 

voivat olla ristiriidassa esimerkiksi kaupungin maankäyttötavoitteiden kanssa, 
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jolloin eriävät näkemykset voivat kärjistyä konfliktiksi. Kortelainen (1994, 10 - 11) 

määrittelee ympäristötietoisuuden ympäristöä koskevien arvojen, asenteiden ja 

toiminnan muodostamaksi kokonaisuudeksi. Toisen tason muodostavat suhtau-

tumistavat ja asenteet, joilla ympäristöä koskevaan tietoon reagoidaan. Tiedon 

herättämiin tuntemuksiin vaikuttaa se, millainen intressien, arvojen ja maailman-

kuvan suhde tähän tietoon on. Kolmas ympäristötietoisuuden taso puolestaan on 

toiminnan taso, johon kuuluu tiedon ja suhtautumisen synnyttämä toiminta sekä 

toiminta-aikomukset.   

Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteissa kuvastuu 

Mäkelän (2000, 49) sanoin ”uudenlainen avoimempi ja vuorovaikutteisempi suun-

nittelukulttuuri”. Laki antaakin välineitä eri osapuolten väliseen vuorovaikutuk-

seen ja siten erimielisyyksien ratkaisemiseen, mutta erilaisten osallistamiskäytän-

töjen olemassaolo ei vielä takaa konfliktien katoamista. Esimerkiksi Bäcklund ym. 

(2002, 9) toteavat, että osallisuuteen liittyy paljon ryhmien välisiä kuiluja ja raja-

linjoja, jotka vaikeuttavat keskinäistä ymmärtämistä. Yhtenä rajalinjana voidaan 

pitää esimerkiksi sitä, miten erilaiset lähtökohdat suunnittelijoilla ja asukkailla on 

maankäytön suunnitteluun. Eri toimijoiden näkemyksiä tarkasteltaessa on mah-

dollista puhua jopa eriävistä merkitysjärjestelmistä näiden näkemysten taustalla. 

Esimerkiksi Staffansin (2002, 193) mukaan virkamiesten ja poliitikkojen kaupunki 

muodostuu asunto-ohjelmista, yleiskaavoista, tehokkuudesta, hallintokunnista ja 

puolueista, kun taas asukkaille kaupunki on elämisen ympäristö. Paikallisen näkö-

kulman rakentumisen tarkastelu voikin kasvattaa edellytyksiä maankäytön osa-

puolten keskinäiselle ymmärrykselle. 

4.2 Nimby: hankkeiden paikallinen vastustus 

Rakennushankkeiden paikallisesta vastustuksesta puhuttaessa kirjainsana Nimby 

(not in my back yard) on usein esillä. Kopomaan ja Peltosen (2008, 9) mukaan 

Nimby-kiistoina tunnetaan paikalliset kiistat, joissa asukkaat puolustavat omaa 

lähialuettaan haitallisiksi koetuilta ympäristön muutoksilta, kuten jätteenkäsittely-

laitosten ja asuinkerrostalojen rakentamiselta. Nimby-tapauksissa hankkeita vas-

tustavat asukkaat tai asukasyhdistykset ajattelevat tyypillisesti, että haittoja aihe-
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uttavat hankkeet voidaan hyväksyä missä tahansa muualla, mutta ei omassa lä-

hiympäristössä (emt.). Kraft ja Clary (1991, 300) puolestaan määrittelevät Nimbyn 

paikallisten voimakkaaksi, järkkymättömäksi ja joskus tunnepitoiseksikin vastus-

tukseksi sellaisia sijoituspäätöksiä kohtaan, joilla uskotaan olevan haittavaikutuk-

sia.  Projektien hyödyt leviävät laajalle, kun taas vaikutukset esimerkiksi ympäris-

töön, terveyteen ja kiinteistöjen arvoon keskittyvät tietylle alueelle (emt.). Täy-

dennysrakentamisen tapauksessa alueen asukkaat voivat tiedostaa, että kaupun-

kiin tarvitaan lisää asuinalueita, mutta ne toivotaan sijoitettavan johonkin toisaalle 

kuin esimerkiksi oman asuinalueen kylkeen. Hervantajärven tapauksessa alueelle 

rakentamista vastustettaessa esitetään toisinaan vaihtoehtona kaupungin laaje-

nemista Nurmi-Sorilan suuntaan. 

Paikallisten vastustus projekteja kohtaan on sekin herättänyt vastustusta. Kraftin 

ja Claryn (1991, 300 - 301) mukaan kriitikot esittävät, että Nimby-ilmiön vuoksi 

tarpeellisten projektien toteuttaminen on muuttunut mahdottomaksi. Sen seura-

uksena paikallinen talouskehitys hidastuu tai estyy, eikä aiempaa parempia tekni-

siä ratkaisuja esimerkiksi jätteenhoidon osalta pystytä hyödyntämään. Kopomaa ja 

Peltonen (2008, 15) puolestaan toteavat, että rakennushankkeiden kohdalla vedo-

taan usein siihen, että alueellinen kehittäminen edellyttää asiantuntemusta, jo-

ta ”nurkkakuntaisilla” Nimby-aktiiveilla ei ole. Samalla kun hankkeiden vastustajat 

leimataan ainoastaan omaa etuaan ajatteleviksi, suunnittelijat ja päätöksentekijät 

tahtovat esittää itsensä yleisen edun puolustajina. 

Toisaalta nimby-sanan käyttö itsessäänkin on kiistanalaista. Esimerkiksi Peltonen 

(2008, 187) toteaa, että kun konfliktien analyysissä turvaudutaan vain Nimby-

kehykseen, kehys rajaa liian helposti kiistojen muut syyt ja muut toimijat mahdol-

lisen selitysjoukon ulkopuolelle. Hän (2008, 192) toteaa edelleen, ettei Nimby-

käsitettä voida pitää ongelmattomana todellisuuden kuvaajana, vaan pikemminkin 

määrittelykamppailun välineenä. Voitaneen siis todeta, että kiistan esittäminen 

Nimby-yhteydessä voi olla oma diskurssinsa maankäyttöön liittyvässä puhunnassa. 

Tällöin toimijoiden asemat ja intressit määrittyvät Nimby-kehyksen mukaisiksi. 
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Esimerkiksi energiantuotannon tapauksessa Nimby-käsitettä hyödyntämällä on 

pyritty selittämään vastustus yksilöiden tietämättömyydellä, epärationaalisuudella 

sekä itsekkyydellä. Erityisen houkuttelevaa tämä on ollut tuulivoiman tapauksessa, 

sillä mielipidekyselyiden perusteella tuulivoiman hyödyntämisellä on laaja kanna-

tus. Burningham ym. (2006, 13) kuitenkin toteavat, että paikalliseen vastustukseen 

on moninaisia syitä, joita ei ole mielekästä pelkistää esimerkiksi itsekkyydeksi – 

edes enimmäkseen myönteisiä mielikuvia herättävän tuulivoiman tapauksessa. He 

(emt.) toteavat myös, että hankkeiden vastustusta taloudellisten tekijöiden, kuten 

oman tontin arvon heikkenemisen vuoksi, ei tulisi leimata kohtuuttomaksi. Lisäksi 

he huomauttavat, että esimerkiksi suunnittelu- ja päätöksentekokonteksti voivat 

vaikuttaa reaktioihin. (Burningham ym. 2006, 13.) 

Toisaalta myös Nimby-kehystä käytettäessä voidaan nähdä asukkaiden toiminnan 

motiivina muutakin kuin esimerkiksi siihen tyypillisesti liitettyä itsekkyyttä. Kraft 

ja Clary (1991, 301) toteavatkin, että myönteisessä Nimby-tulkinnassa paikallisten 

näkemys voi olla rationaalinen ja poliittisesti legitiimi. Myös marjaniemeläisten 

vastustusta kehitysvammaisten asuntoloiden rakentamista kohtaan tutkinut Kupa-

rinen (2008, 89) näkee Nimby-kiistoissa myös hyvää. Hänen mukaansa ne kertovat 

asukkaiden kotiseuturakkaudesta ja kiintymyksestä asuinpaikkaan sellaisena kuin 

se on. Nimby-tapauksiksi luokiteltavissa olevat kiistat, joissa paikalliset toimijat 

nousevat puolustamaan aluetta uhkiksi kokemiltaan asioilta, ovatkin kiinnostava 

tarkastelukohde, mikäli asukkaiden toiminnan motiiveja ei oteta annettuina. Tä-

män tutkimuksen lähtökohtana ei ole tapauksen tarkastelu Nimby-ilmiön näkö-

kulmasta, mutta aihepiirin kirjallisuutta kuitenkin hyödynnetään soveltuvien tee-

mojen – kuten täydennysrakentamisen ja asukasaktiivisuuden - osalta. 

4.3 Täydennysrakentaminen konfliktien aiheuttajana 

Merkittävä osa maankäytön konflikteista liittyy täydennysrakentamiseen, jonka 

tarvetta kasvupaineet lisäävät suurimmissa kaupungeissa. Kasvuennusteet edellyt-

tävät ennakoimista, joka maankäytön tapauksessa tarkoittaa rakentamista ja teho-

kasta maa-alan käyttöä. Kuten Haila (2002, 94) toteaa, kaupunkisuunnittelijoiden 

tehtävänä on luoda edellytykset kaupungin tulevalle kasvulle. Lisäksi täydennys-
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rakentamista perustellaan ekologisena ja ekonomisena vaihtoehtona, sillä infra-

struktuuria ei tarvitse rakentaa uusille alueille (Litmanen ja Peltonen 2008, 223). 

Päivänen (2000, 10) kirjoittaa teoksensa Kaupungin tiiviys ja täydennysrakentami-

nen  - Sosiologia kysymyksiä johdannossa, miten kaupunkirakenteen tiivistämiseen 

itse asiassa ammattidiskurssissa liittyy ”hyvien asioiden ja suurten lupausten 

kimppu”. Tämä kimppu sisältää muun muassa paikallispalveluiden ja kevyen lii-

kenteen tukemista sekä rakennetun ulkopuolelle jäävien luonnonympäristöjen 

säästämistä. 

Asukkaiden ja muiden osallisten näkökulmasta tehokkuuden vaatimuksen toteu-

tuminen voi kuitenkin aiheuttaa liiaksi toisten arvojen, kuten luonnonläheisyyden, 

katoamista. Päivänen (2000, 46) toteaakin, että paikallistasolla täydennysraken-

tamiseen yhdistetään suunnitteludiskurssin myönteisiä puolia pikemmin lisää 

saastetta, häiriötä, turvattomuutta, sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta sekä ”lä-

hiöihin ahtamista”. Litmanen ja Peltonen (2008, 223) puolestaan toteavat, että 

asukkaat voivat myös mieltää asuinalueensa valmiiksi ja täyteen rakennetuksi. 

Tällöin kaikki uusi rakentaminen voidaan nähdä ylimääräisenä ja haitallisena. Ko-

pomaan ja Peltosen (2008, 12) sanoin ”tiivistyvä kaupunki kohtaa tihenevän osal-

lisuuden”. 

Hervantajärven alueen tapauksessa ei ole yksiselitteistä, onko kyse täydennysra-

kentamisesta. Alueelle rakentamista perustellaan samoilla asioilla, joita pidetään 

täydennysrakentamisen etuina. Hervantajärven alue sijaitsee rakennetun alueen 

kyljessä, jolloin palvelut ja julkisen liikenteen reitit ovat valmiiksi lähellä, ja infra-

struktuurinkin puolesta alue on otollinen. Toisaalta alueelle rakentamisen luonne 

täydennysrakentamisena voidaan myös kiistää. Hervantajärven alueelle rakenta-

minen merkitsee rakennuskannan luonnontilaiselle alueelle levittämistä, jolloin ei 

saavuteta sitä täydennysrakentamisen etua, että aiempaa rakennuskantaa tiivis-

tämällä ja esimerkiksi kerroksia lisäämällä voitaisiin jättää ympäröiviä alueita 

luonnontilaansa. 

Täydennysrakentaminen koetaan ympäristössään mullistuksena. Muutosvaatimus 

ja uhka tulevat naapurustoon sen ulkopuolelta; pelätään, että jotakin alkuperäistä 
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ja säilyttämisen arvoista tuhoutuu. Myös tuttu paikan henki on tällöin vaarassa. 

(Kopomaa ja Peltonen 2008, 12.) Karjalainen ja Tirkkonen (2004, 39) toteavatkin, 

että ”olemassa olevan tutun ympäristön ja tulevan uudenlaisen muutetun ympäris-

tön välinen ristiriita on yksi Hervannan kipupisteistä”. Kuparisen (2008, 61) mu-

kaan omaan asuinympäristöön, varsinkin luonnonympäristöön, suhtaudutaan 

usein tunteenomaisella suojelulla. Lisärakentaminen voidaan kokea henkilökohtai-

sena menetyksenä, ja jos alueella on asuttu kauan, myös eletty historia synnyttää 

nostalgiaa. Monesti vastustus perustuu paikallistuntemukseen: paikan historiaan, 

paikan nykyiseen käyttöön, paikan ominaispiirteisiin tai niiden pelättyyn muuttu-

miseen (Litmanen ja Peltonen 2008, 215). Sen lisäksi, että täydennysrakentaminen 

muuttaa fyysistä ympäristöä, se muuttaa myös sosiaalista maailmaa: täydennysra-

kentaminen tuo vuokra-asukkaita omistustalojen lähistölle tai kerrostaloja omako-

tialueen tuntumaan tai ainakin naapureita sinne missä on eletty rauhassa (Päivä-

nen 2000, 51).   

Hervantajärven konfliktilla on yhteisiä piirteitä monien muiden täydennysraken-

tamistapausten kanssa, sillä kuten Kopomaa ja Peltonen (2008, 12) toteavat: kau-

pungin tiivistyminen uhkaa usein viheralueita, joita kaupungin asukkaat puolusta-

vat kaupungin ”keuhkoina”. Myös Heinonen (2007, 287) toteaa: ”nykyiselle maan-

käytön kehittymiselle on ominaista, että kaupungit kasvavat ja laajenevat, uusia 

alueita otetaan jatkuvasti käyttöön ja vihreät alueet vastaavasti vähenevät”. Kun 

suunnitellaan viheralueille rakentamista, maankäytöstä käytävään keskusteluun 

voi liittyä myös luonnonsuojeluun liittyviä arvolähtökohtia, jotka Peltosen ym. 

(2006, 27) mukaan voivat tehdä kiistoista periaatteellisia ja vaikeita. Luontoaluei-

siin liittyvissä konflikteissa korostuvat erityisesti ranta-alueiden käyttöön liittyvät 

kysymykset; erimielisyyttä voi olla esimerkiksi siitä, tulisiko rantojen olla yleisessä 

vai yksityisessä käytössä (emt.).  
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4.4 Konfliktit määrittelykamppailuina 

Erilaisia kaupunkisuunnittelua koskevia näkökulmia esitettäessä käydään samalla 

kamppailua siitä, miten ja kenen lähtökohdista kulloinkin keskustelun aiheena ole-

va alue ja sen arvo määritellään. Nevalaisen (2004, 105) sanoin ”kaupunkisuunnit-

telun kamppailuissa tutut arkipäiväiset paikat nousevat esiin tavoilla, joissa niiden 

luonne poliittisina ja sosiaalisina konstruktioina tulee näkyväksi”. Eri toimijoiden 

julkituomat erilaiset merkitykset alueelle eivät itsessään vielä merkitse maankäy-

tön konfliktia edes suunnittelutilanteessa. Määrittelykamppailut liittyvät kuitenkin 

vahvasti konflikteihin, sillä konfliktien taustalla on usein eri osapuolten erilaiset 

näkemykset jonkin alueen merkityksestä. Eri osapuolten puheita tarkastelemalla 

voidaan saada tietoa siitä, millaisia asioita konfliktin taustalla on: miten eri osa-

puolet alueen näkevät ja miksi sitä pidetään merkityksellisenä? Nevalaisen (2004, 

133) mukaan kaupunkisuunnittelu onkin luonteeltaan diskursiivista: suunnittelu 

rakentuu erilaisille tiedon muodoille ja kaupunkipuheen tavoille. Puhetavat ovat 

ideologian ja vallan välineitä, joiden avulla tuotetaan merkityksiä, mutta myös 

kamppaillaan mahdollisuudesta merkitä asioita tietyin tavoin (Nevalainen 2004, 

274). 

Määrittelykamppailun osapuolet voivat tarkastella aluetta hyvin erilaisista lähtö-

kohdista, mikä omalta osaltaan värittää määrittelykamppailua. Malmsten (2007, 

69) esimerkiksi toteaa, että paikallisten asukkaiden näkökulmasta paikka ei ole 

kokonaisuuden etua palveleva osa, vaan itsessään kokonaisuus, joka turvaa yksilön, 

perheen ja yhteisön hyvinvoinnin. Nevalainen (2004, 84) puolestaan toteaa, et-

tä ”asuinympäristönä kaupunki näyttäytyy elettynä tilana, henkilökohtaisilla mer-

kityksillä ladattuina paikkoina, symbolien ja identiteetin maisemana”. Suunnitteli-

joiden puolestaan on työssään nähtävä kokonaisuus, jonka osaksi yksittäinen alue 

kuuluu. Asukkaiden ja suunnittelijoiden lisäksi määrittelykamppailuun osallistuu 

yleensä muitakin toimijoita, eivätkä asukkaatkaan todennäköisesti ole yksimielisiä 

elinympäristöönsä liittyvistä asioista. 

Kun eri tahojen näkemykset parhaasta maankäyttötavasta poikkeavat toisistaan, 

usein myös näkemysten taustalla oleva tieto on erilaista. Peltonen ja Villanen 

(2004, 23) toteavat, että eriävät tiedot voivat johtua väärinkäsityksestä, tiedollises-
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ta epävarmuudesta tai näkökulmien yhteismitattomuudesta. Määrittelykamppai-

luun liittyykin kysymys siitä, kenen tieto on oikeaa ja relevanttia; puhutaan tie-

donpolitiikasta. Häklin (2002, 115) mukaan tiedonpolitiikassa on kyse pätevän 

tiedon määrittymisestä - siitä, mitä on mahdollista ja ”järkevää” sanoa kaupungista 

ja sen ongelmista suunnittelun kohteena. Eräs keskeisimmistä näkökulmien yh-

teismitattomuuteen liittyvä kysymys on asiantuntija- ja maallikkotiedon välinen 

suhde, sillä näissä näkökulmissa voivat painottua hyvin erilaiset tekijät. Esimerkik-

si Leino (2000, 78) on puhunut osallisuuteen liittyen asiantuntijuusongelmasta: 

virkamiehet saattavat peilata kansalaisten pätevyyttä kaavoituskysymyksissä 

omaan ammattitaitoonsa, ja vastaavasti asukkailla on mielestään sellaista asuin-

alueeseensa liittyvää tietoa, jota asiantuntijoilla ei välttämättä ole. 

Julkiset foorumit, kuten sanomalehdet, ovat merkittävä alusta määrittelykamppai-

luille. Käynnissä olevat maankäytön konfliktit näkyvät siten yleensä lehtien sivuilla 

käytävänä keskusteluna. Nevalainen (2004, 37) toteaakin, että ”julkisena keskuste-

luareenana sanomalehti valottaa varsin hyvin suunnittelun eri osapuolten näke-

myksiä, keskustelun etenemistä ja erilaisia puhetapoja sekä niiden kaupungille 

antamia merkityksiä”. Keskusteluareenoina toimiessaan joukkoviestimet myös 

muovaavat ja levittävät puhetapoja (Nevalainen 2004, 17). Joukkoviestimillä on 

siis vaikutusta määrittelykamppailuissa: niiden avulla voidaan luonnollistaa puhe-

tapoja ja siten legitimoida puhetapoihin sitoutunutta valtaa, mutta toisaalta sano-

malehtien yleisönosastot ja muut epämuodolliset julkiset keskusteluareenat tar-

joavat mahdollisuuden vallitsevien käytäntöjen ja vallan haastamiselle. 

Paikallislehdessä näkökulma voi painottua paikallisten asukkaiden puhuntaan, kun 

nämä esittävät aktiivisesti näkemyksiään yleisönosastolla. Esimerkiksi Hervannan 

Sanomien Hervantajärveä koskevassa puhunnassa hervantalaisten näkemykset 

ovat määrällisesti paljon enemmän esillä kuin kaupungin edustajien. Nevalainen 

(2004, 38) toteaa alueellisen sanomalehden viestintätuotteista, että nämä ovat 

tietyssä sosiaalisessa, kulttuurisessa, tilallisessa ja ajallisessa kontekstissa tietylle 

kohdeyleisölle tuotettuja, mikä hänen mukaansa tekee omalta osaltaan niistä mie-

lenkiintoisen tutkimuskohteen. Hervannan Sanomien puhunnasta lienee perustel-

tua sanoa, että lehden sivuilla hervantalaiset puhuvat hervantalaisille. 
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5 Alueet ja identiteetti 

Alueiden ja identiteetin välistä suhdetta tarkasteltaessa voidaan erottaa toisistaan 

ihmisten alueellinen identiteetti sekä alueen oma identiteetti (Kuvio 1). Ihmisten 

alueellinen identiteetti, jota voidaan kutsua myös aluetietoisuudeksi, koostuu Paa-

sin (1986, 36–37) mukaan alueeseen identifioitumisesta sekä alueen asemasta 

aluetietoisuuden hierarkiassa. Alueen asemaa aluetietoisuuden hierarkiassa voi-

daan kaupunginosan tapauksessa tarkastella esimerkiksi sen suhteen, kokevatko 

asukkaat olevansa ensisijaisesti kaupunginosan vai kaupunkikokonaisuuden asuk-

kaita. Kaupunginosan asema aluetietoisuuden hierarkiassa luonnollisesti vaihtelee 

asukkaiden välillä, ja Hervannassa asiaan vaikuttaa muun muassa se, että monet 

asuvat Hervannassa opintojen kestojen ajan ja muuttavat valmistuttuaan toisaalle. 

Kuvio 1: Alueen identiteetti ja ihmisten alueellinen identiteetti Paasin (1986) mu-

kaan 

Alueen identiteetti on tämän tutkimuksen kannalta keskeisempi käsite, sillä se 

koostuu jaetuista käsityksistä. Sen voidaan yleisimmällä tasolla katsoa käsittävän 

ne tekijät, joiden perusteella tietty alue erottuu tai voidaan erottaa muista alueista 

(Paasi 1998, 174). Tällaisiksi erottumisen kannalta keskeisiksi tekijöiksi Paasi 

(emt.) mainitsee luonnonolosuhteet, historian sekä esimerkiksi poliittisen raken-

teen. Alueen identiteetti voidaan edelleen jakaa kahteen osaan: objektiiviseen ja 

subjektiiviseen osaan. Objektiivisella osalla viitataan ulkoisiin luokituksiin, kuten 

erilaisiin aluejakoihin, joiden avulla alueet erotetaan toisistaan. (Paasi 1986, 35). 

Tällaiset jaot, joihin kuuluvat esimerkiksi kulttuuripiirijaot sekä luonnonmaantie-

teelliset alueet, ovat perinteisesti kulttuurin- ja luonnontutkijoiden tuottamia 

(Paasi 1998, 174). 

Alueen identiteetti 

Subjektiivinen osa 

Ihmisten alueellinen 

identiteetti 

Objektiivinen osa 
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Subjektiivinen osa puolestaan sisältää sekä asukkaiden että ulkopuolisten kuvan 

alueesta. (Paasi 1986, 35). Paasi (emt.) korostaa, etteivät subjektiivinen ja objektii-

vinen osa ole toisistaan erillisiä, vaan erityisesti objektiiviset luokitukset voivat 

antaa aineksia subjektiivisen kuvan muodostumiselle. Toisaalta sama tarkoittaa 

myös sitä, että esimerkiksi pelkillä luokitusten muutoksilla ei välttämättä pystytä 

muuttamaan alueiden identiteettiä, sillä ihmiset voivat kokea aiemman luokituk-

sen uudempaa oikeellisemmaksi. Alueen asukkaiden ja toisaalta ulkopuolisten ku-

va alueesta voivat erota toisistaan merkittävästikin, mikä tarkoittaa sitä, ettei alu-

een identiteetin subjektiivinen osa välttämättä ole yhtenäinen. 

Myös aluetietoisuudessa luonto ja kulttuuri voivat olla oleellisessa osassa, mutta 

niiden merkittävyys ei välttämättä perustu tutkijoiden kehittämiin aluekehikkoi-

hin. Hallinnon ja hallinnan alueet sitä vastoin ovat usein asukkaiden alueellisen 

identiteetin kannalta keskeisiä, sillä ne ovat läsnä jokapäiväisessä elämässä. Alue-

tietoisuudessa heijastuvat alueen historiallinen kehitys, alueen erityispiirteet sekä 

suhde yhteiskunnan muuhun kehitykseen sellaisena kuin asukkaat - tai ulkopuoli-

setkin – sen kokevat. Tietoisuus oman alueen erityisyydestä ei palaudu vain yksi-

löiden omiin kokemuksiin ja havaintoihin alueesta, vaan keskeisiä ovat myös insti-

tutionaaliset käytännöt ja diskurssit, joiden kautta kollektiivisen identiteetin pe-

rusta määritellään. (Paasi 1998, 175.) Tällaisia ovat muun muassa perinteet ja alu-

eellinen joukkotiedotus (Paasi 1984, 46). Siten diskurssianalyysi on mielekäs tapa 

tarkastella identiteetin ilmenemistä. 

Ihmisten alueelliseen identiteettiin liittyy usein ajatus ’meistä’ ja ’muista’. Paasi 

(1984, 71) toteaakin, että ihmisten alueellinen identiteetti voi perustua tietoon tai 

luuloon esimerkiksi oman elämänmuodon todellisesta tai kuvitellusta homogeeni-

suudesta muiden alueiden ihmisiin verrattuna. Myös Bauman (1997, 52 - 53) ku-

vailee jakoa ´meihin’ ja ’muihin’ sosiaalisen elämän keskeisimmäksi jaoksi. ’Meidän’ 

ja ’heidän’ välinen ero esitetään sosiologiassa välillä jakona sisäryhmän ja ulko-

ryhmän välillä; nämä ryhmät ammentavat kaiken merkityksensä toisistaan. Tun-

netta sisäryhmästä ei voi olla, jollei ole tunnetta ulkoryhmästä: ulkoryhmä on ku-

vitteellinen vastavoima, jonka sisäryhmä tarvitsee identiteetilleen. (Bauman 1997, 
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53 - 55.) Baumanin (1997, 74) mukaan ulkoryhmä on sisäryhmälle hyödyllinen 

myös siksi, että se vahvistaa sisäryhmän yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta. 

Maankäytön konfliktit voivat vahvistaa ihmisten aluetietoisuutta ja tunnetta ’meis-

tä’. Litmasen ja Peltosen (2008, 217) mukaan tämä saattaa tarkoittaa konfliktien 

kärjistymistä, kun me-henki johtaa sosiaalisen aseman polarisoitumiseen: olet joko 

meidän puolella tai meitä vastaan. Tällöin viestejä ei välttämättä enää tulkita nii-

den sisältöjen, vaan lähettäjän mukaan, ja vuorovaikutus vääristyy (emt). Myös 

Bauman (1997, 75) toteaa, että tällaisissa ehdottomissa jaotteluissa ei jää sijaa vä-

littäjyydelle, päättämättömyydelle tai puolueettomuudelle. 

Alueelliset identiteetit - saivat ne sitten rakennusaineensa pitkästä historiasta, lä-

hihistorian tapahtumista tai erityislaatuisesta luonnosta - voidaan nähdä myös 

laskelmoituina. Paasin (1998, 170–171) mukaan alueisiin liitettäviä identiteettejä 

pidetään aluekehityksen avaimina; tässä keskusteluyhteydessä ne ovat enemmän 

läsnä strategisissa linjanvedoissa kuin ihmisten aluetietoisuudessa. Tässäkin tapa-

uksessa ne voivat kuitenkin muuttua joukoksi sosiaalisia ja hallinnollisia käytäntö-

jä ja diskursseja. Käytännöt ja diskurssit puolestaan alkavat vaikuttaa siihen, miten 

tulkitsemme alueiden mosaiikkia: sosiaalinen tila ja alueellisuus ovat myös sosiaa-

lisen toiminnan tuotteita ja rakennetekijöitä (emt.) Tämäkin kertoo diskurssien 

voimasta: vakiintunut diskurssi voi muuttaa ympäröivää todellisuutta sen sijaan, 

että sen olisi mahdollista vain kuvata sitä todenmukaisesti. 

Nimby-tapausten ja alueidentiteetin välisen yhteyden tarkastelua perustelee myös 

Kopomaan (2005, 25) käsitys kaupunginosien kahdesta tulevaisuuden kehitys-

suunnasta, joilla on vaikutusta Nimby-liikehdintään. Ensinnäkin Kopomaa (emt.) 

toteaa, että täydennysrakentamisen ja parantuvien kulkuyhteyksien myötä kau-

punginosien väliset rajat liudentunevat, mikä voi merkitä sitä, ettei mahdollinen 

vastustus leimahtaisi kaupunginosatoimintana samassa määrin kuin aiemmin. Vas-

takkaisena kehityssuuntana hän (emt.) mainitsee sen, että asuinalueiden eriyty-

miskehitys ja vahvistuneet alueidentiteetit lisäisivät entisestään Nimby-

liikehdinnän todennäköisyyttä. Mikäli eriytymiskehitys luo vahvistuneita alueiden-
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titeettejä, jotka puolestaan vahvistavat Nimby-liikehdintää, identiteetin ja maan-

käytön konfliktien välisen suhteen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. 

Konfliktiherkkyyteen liittyvien tekijöiden lisäksi on kuitenkin syytä huomioida 

myös muut aluetietoisuuteen liittyvät vaikutukset. Ylönen (1997, 100) listaa Her-

vannan osalta aluetietoisuuden hyviä puolia. Hervantalaisuus ensinnäkin mahdol-

listaa erilaisista taustoista peräisin olevien toimijoiden yhteistyön Hervannan ke-

hittämiseksi. Toisekseen hervantalaisuus antaa asukkailleen voimaa kohdata 

asuinpaikkaansa kohdistuvaa kritiikkiä. Kolmanneksi hervantalaisuus luo mahdol-

lisuuden asuinpaikkaan kiinnittyvän identiteetin luomiseksi, mikä on erityisen tär-

keää niille henkilöille, joiden sidokset työpaikkaan ja sosiaalisiin yhteisöihin ovat 

löyhät tai katkenneet.  
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6 Hervantajärven maankäytön konflikti 

6.1 Omaleimainen ja vahvan identiteetin Hervanta 

Hervanta tunnetaan lähiömäisenä alueena, jossa on paljon tiiviisti rakennettua 

kerrostaloasutusta. Se on yksi Tampereen kaupunginosista, mutta syntyhistorial-

taan Hervanta on muihin kaupunginosiin nähden poikkeuksellinen: Hervanta ra-

kennettiin Tampereen tytärkaupungiksi 1970-luvulla. Häikiön (toim. 1997, 74) 

mukaan kaupunginosa rakennettiin ratkaisuksi työväestön asuntopulaan. Perintei-

set työväen kaupunginosat muuttuivat keskiluokkaiseksi asuntokantojen uudistus-

ten myötä, ja halvoista asunnoista oli kova kysyntä. Kuvaavaa uuden kaupungin-

osan luonteelle on, että kerrostalojen prosentuaalinen osuus Hervantaan valmis-

tuneista asuinhuoneistoista laski alle 90 % vasta vuonna 1980 (Roivainen 1993, 

36–37). Aina 1960-luvun loppuun asti aluetta kutsuttiin kuitenkin metsätaipaleek-

si tai Hervannan takamaaksi; asumaton alue oli muun muassa läheisen Hervan-

nanmaan kylän asukkaiden metsästys-, kalastus ja retkeilykäytössä (Pikkupeura 

2002, 7.) Vaikka Hervannan kaupunginosa saikin ensimmäiset asukkaansa vasta 

1970-luvulla, alueen historian voidaan nähdä ulottuvan kauemmaksi läheisen ky-

läasutuksen vuoksi. 

Hervanta jakoi mielipiteitä jo ennen rakentumistaan; Närhen (1993, 14) mu-

kaan ”kaikilla oli mielipide ’tulevaisuuden kaupungista’”. Ylönen (1997, 18) puoles-

taan toteaa, että vuonna 1970 käynnistyi kiivas Hervanta-keskustelu, jota käytiin 

lehtien palstoilla, järjestöjen kokouksissa ja paneelikeskusteluissa. Esimerkiksi 

opiskelijajärjestöt esittivät kritiikkiä Hervannan soveltuvuudesta asuin- ja opiske-

lupaikaksi. Hervannan alueen rakentamista kuitenkin puolsi kritiikistä huolimatta 

moni tekijä: maa-alue oli kokonaan kaupungin omistuksessa ja kohtalaisen lähellä 

keskusta; se oli myös kokonaan koskematon ja tarpeeksi suuri (Närhi 1993, 15). 

Valtakunnallinen, sävyltään kriittinen keskustelu antoi joka tapauksessa Ylösen 

(1997,18) mukaan vuosiksi kielteisen leiman Hervannan arkkitehtuurille, väestölle 

ja tulevaisuudelle. 



33 

Kritiikki sai sisältönsä ensinnäkin alueen arkkitehtuurista sekä sijainnista olemas-

sa olevan kaupunkirakenteen ulkopuolella ja liikenneväylien ulottumattomissa. 

(Ylönen 1997, 39). Hervannassa oli alkuaikoina myös sosiaalisia ongelmia, kuten 

ilkivaltaa ja jengiytymistä. Ongelmien osalta 1970- ja -80-lukujen vaihde oli kulmi-

naatiokohta, sillä silloin kielteiset ilmiöt lisääntyivät. Slummiutumisen mahdolli-

suus oli todellinen. (Ylönen 1997, 50–51). Hervantalaiset ryhtyivät vastatoimiin 

kielteistä kehitystä vastaan esimerkiksi siten, että ongelmallisten vuokratalojen 

asukkaat alkoivat yhdessä vahtia järjestystä ja rauhoittaa pihojaan ja talojaan 

(Ylönen 1997, 87). Hervanta onkin ajan myötä rauhoittunut, eikä slummiutumisen 

uhkaa enää ole. Päiväsen (2000, 50) mukaan on tavallista, että kaupunginosan 

asukkaiden ikääntyessä siellä parhaiten viihtyvät asukkaat ovat valikoituneet, 

paikkaan kuulumisen tuntu on vahvistunut ja – onnekkaissa tapauksissa – tämän 

vakiintumisen seurauksena alueen sosiaaliset olot ovat rauhoittuneet. 

Laihon (2003, 39) mukaan Hervannasta tahdottiin luoda ”täysin itsenäinen yksik-

kö palveluineen ja kaupunkimaisine toimintoineen”. Roivainen (1993, 32) puoles-

taan toteaa, että Hervannan rakentaminen poikkesi aiemmin rakennetuista lähiöis-

tä siten, että Hervanta rakennettiin täysin erilliselle alueelle ja siten irralleen nau-

hakaupunkirakenteesta. Hervannasta pyrittiinkin luomaan kaupunki kaupungin 

sisälle, viihtyisä asuinalue sekä vastakohta nukkumalähiölle. Tavoitteet eivät viih-

tyisyyden osalta kuitenkaan täysin toteutuneet, sillä taloudelliset tekijät ja uusi 

rakennustekniikka vaikuttivat toteutukseen. (Häikiö toim. 1997, 74.)  Laiho (emt.) 

esittää, että tänä päivänä Hervanta on kaupunginosa muiden joukossa ja että ty-

tärkaupungista puhumiselle on vaikea löytää perusteita. Samaten maantieteellinen 

erillisyys on kuroutunut umpeen kaupunkirakenteen levitessä. Kuitenkin vielä 

1998 julkaistussa ”Hervanta ja tulevaisuus” – teoksessa alueen selvärajaisuus ja 

erottuminen muusta kaupunkirakenteesta mainitaan yhdeksi syyksi tutkia Her-

vantaa. Tilanne on siis muuttunut selvästi verrattain lyhyessä ajassa. Muuttuvatko 

käsitykset alueesta ja alueen identiteetti kuitenkaan samassa tahdissa kuin tosiasi-

alliset muutokset tapahtuvat?   
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Tytärkaupungista puhumisen mielekkyys ei siis ole kiistatonta tänä päivänä, mutta 

se lienee selvää, että Hervannassa on piirteitä, jotka erottavat sen keskimääräises-

tä lähiöstä. Alueen historian lisäksi toinen ilmeinen syy Hervannan erottumiselle 

muista lähiöistä on asukasmäärä: Hervannassa on yhtä paljon asukkaita kuin kes-

kikokoisessa suomalaisessa kaupungissa. Vuonna 2007 asukasmäärä oli noin 

21 500 (Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2006–2007, 2008). Kau-

punginosa on myös verrattain itsenäinen kaupungin keskustan palvelutarjonnasta, 

sillä Hervannan keskustan päivittäistavarakaupat ovat palvelutarjonnaltaan katta-

via. Hervannasta ei siis palvelutarjonnan puolesta ole välttämätöntä liikkua usein 

kaupungin keskustaan. Muiden lähiöiden tapaan erikoisliikkeet kuitenkin puuttu-

vat myös Hervannasta lähes kokonaan. (Karjalainen ja Tirkkonen 2004, 44.) Her-

vantajärveä koskevan puhunnan perusteella ajatus Hervannasta omana yksikkö-

nään on joka tapauksessa jäänyt elämään. 

Myöskään termi ’tytärkaupunki’ ei ole jäänyt pois käytöstä, sillä esimerkiksi vuon-

na 2006 (4.2.) Hervannan Sanomien pääkirjoituksessa puhutaan yhä ”tytär-

kaupungin viittaa kantavasta Hervannasta”. Samoin ”Hervanta, vuorenpeikkojen 

maa” –kaupunginosahistoriikissa puhutaan Hervannasta tytärkaupunkina. Eräs 

varhaisempi osoitus tästä erillisyyden kokemuksesta on Hervanta-vaakuna, johon 

Hervannan Sanomissa (20.5.1992) viitataan ”kaupungin kieltämänä, mutta hervan-

talaisten hyväksymänä”. Myös hervantalainen politiikka on alueellistunutta: Jouni 

Häkli toteaa Hervannan Sanomien haastattelussa 31.1.2004, että Hervannassa on 

voimakkaasti hervantalaisiksi profiloituneita poliitikkoja, jotka saavat kannatusta 

yli puoluerajojen. Hervannan Sanomissa käsitelläänkin aina kunnallisvaalien ai-

kaan Kaakkois-Tampereen edustusta valtuustossa. Esimerkiksi vuonna 1996 to-

dettiin pääkirjoituksessa ”Kaakkois-Tampere kasvatti vaikutusvaltaansa - - asuk-

kaat äänestivät kotiseutunsa asiantuntijoita kiitettävästi” (Hervannan Sanomat 

23.10.1996). 

Tytärkaupunkiajattelun aatehistoriallinen tausta juontaa juurensa puutarhakau-

punkiajatteluun (Karppi 2004, 8). Hurmeen (1991, 13) mukaan Ebenezer Howar-

din puutarhakaupunkiaatteen perusajatuksena oli ”maaseudun ja kaupungin yh-

distäminen siten, että kummankin hyvät ominaisuudet tulisivat esille, mutta keh-
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not karsittaisiin pois”. Puutarhakaupunkiaate ei alun perin merkinnytkään ainoas-

taan sitä, että muuallakin kuin maaseudulla asuvat voisivat elää luonnonläheisessä 

ympäristössä. Howardin puutarhakaupunkiaatteeseen sisältyi myös ajatus kau-

pungin omavaraisuudesta sekä yhteiskunnallisia uudistuspyrkimyksiä esimerkiksi 

maanomistuksen osalta: puutarhakaupungissa maan tuli olla yhteisön kautta 

asukkaiden omistuksessa (Hurme 1991, 15–19). Suomalaiseen kaupunkisuunnitte-

luun puutarhakaupunkiajattelun toi Otto Meurman, joka käytti Howardin kehänä 

emäkaupunkia ympäröivistä puutarhakaupungeista Hervannallekin vakiintunutta 

nimitystä ’tytärkaupunki’. Meurman toi esille puutarhakaupunkien ominaisuuksis-

ta esimerkiksi luonnonläheisyyden sekä mahdollisimman suuren itsenäisyyden. 

(Hurme 1991, 78 – 79.) 

Puutarhakaupunkiaatteen synnyn taustalla voidaan Hurmeen (1991, 14) tavoin 

nähdä 1800-luvun epäviihtyisä Lontoo saasteineen ja tiheästi rakennettuine kort-

teleineen. Onkin kiinnostavaa, että Hervantaan kohdistuva kritiikki saa terävim-

män kärkensä juuri niistä asioista, joille ratkaisuksi puutarhakaupunkiaate syntyi: 

Hervantaa kritisoidaan liian tiheästi rakennetuksi, epäviihtyisäksi ja betoniseksi. 

Kuvaillun kaltaiset kielteiset mielikuvat esiintyvät esimerkiksi Hervannan Sanomi-

en lukijapalstalla, jossa Hervannan maine otetaan usein puheeksi. Vaikka Hervan-

taa siis kritisoidaan tiiviydestään, on kuitenkin huomattava, että tiiviydellä on ny-

kyään myös myönteinen merkityksensä kaupunkipuheessa.  Esimerkiksi Päivänen 

(2000, 13) toteaa, että urbaanin tiiviyden diskursiivista historiaa tarkastelemalla 

huomataan, että painotus on kääntynyt ”tappavasta tiiviydestä kannattavaan tii-

viyteen ja edelleen uhattuun tiiviyteen”. 

Miten osittain puutarhakaupunki-ideologian pohjalta suunnitellusta alueesta sitten 

tuli silhuetiltaan verrattain vähän puutarhamaiselta näyttävä? Irene Roivainen 

(1993, 34) toteaa Hurmeeseen (1991) viitaten, että suunnittelukilvan voittaneen 

Arno Ruusuvuoren suunnitelma perustui ajatukseen tiiviistä ja tehokkaasta kom-

paktikaupungista, joka voidaan nähdä vastakkaisena kaupunkisuunnittelun ideaa-

lina luonnonläheiselle ja väljälle lähiöasumiselle. Siten Hervannan suunnittelussa 

kohtasivat kaksi erilaista ideologiaa, minkä vuoksi Hervanta sai omaleimaiset piir-

teensä. Hervantaa on joka tapauksessa tiiviydestään huolimatta perusteltua pitää 
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luonnonläheisenä alueena, sillä rakennuskantaa ympäröivät laajat luonnontilaiset 

alueet. Karppi (2004, 8) toteaakin, että alkuperäisen suunnitelman keskeiset osat 

toteutuivat Hervannassa: alueella on asumista, koulutusta, tutkimusta ja teollista 

tuotantoa, minkä lisäksi taustalla on luonnontilainen ympäristö. Arkkitehti Eero 

Lahden haastattelussa (Hervannan Sanomat 15.3.2006) tiivistyy Hervannan ole-

muksen kaksijakoisuus: ”Eero Lahden mielestä Hervannan luomisen alkuvaiheessa 

on jätetty monia asioita ratkomatta - - Tavallaan ei ole ratkaistu sitä, onko Hervanta 

kaupunkimainen vai luontoon istuva. Nyt se ei ole kunnolla kumpaakaan”. 

Hervannan erottaakin perinteisestä lähiöstä myös Hermian osaamiskeskittymä; 

Pakarinen (2003, 4) onkin sitä mieltä, ettei Hervanta itse asiassa edes ole lähiö, 

vaan teknopolis. Myös Karppi (2004, 9) toteaa, ettei Hervantaa suunniteltu raken-

nettavaksi vain asumisen ja tuotantoläheisen teollisen kehityslogiikan jäsentämän 

lähiövarustuksen mukaan, vaan tehokas koulutusjärjestelmä oli esillä jo suunnitte-

luvaiheessa. Hervantajärveä koskevaa puhuntaa tarkasteltaessa teknopolisaspekti 

jää helposti vähälle huomiolle, sillä Hervannan rooli teknologiakeskittymänä ei 

kuvastu paikallisten kirjoituksista, vaikka monissa diskursseissa kiista sidotaan 

kaupunginosan luonteeseen ja paikallisiin erityispiirteisiin. Tämän selittänee osit-

tain se, ettei Hervannan teknologiakeskittymä ole merkittävässä asemassa kaikki-

en paikallisten päivittäisessä elämässä ja Hervanta-kuvassa. 

Karjalainen ja Tirkkonen (2004, 42–43) kertovat haastatteluista, joissa käsiteltiin 

paikallisten näkemyksiä erilaisista Hervantaa koskevista visioista: ”eräs haastatel-

tava totesi osuvasti Hermian ja TTY:n alueen näyttäytyvän tavalliselle Hervannan 

asukkaalle salaperäisenä ja kaukaisena paikkana, jonne ei helposti mennä”. Myös 

Kultalahti (2003, 16) toteaa, että etenkin teknillinen yliopisto, mutta myös Hermia 

ovat alueellisesti eristäytyneitä muun muassa erottavien tie- ja katuväylien vuoksi.  

Tämä on hänen (emt.) mukaansa saattanut estää näiden alueiden työntekijöiden ja 

muiden asukkaiden välisen luonnollisen vuorovaikutuksen. Osaamiskeskittymä on 

joka tapauksessa vaikuttanut myönteisesti alueen maineeseen; esimerkiksi Raken-

nuslehden (6.4.2000) artikkelissa se mainitaan tekijäksi, jonka avulla Hervanta on 

päässyt eroon ”Jakomäki-maineestaan”. On kuitenkin huomattava, että vanhin tut-



37 

kimusaineisto on 90-luvun alusta, jolloin Hervantaan liitetyt kielteiset mielikuvat 

olivat vahvempia kuin nykypäivänä. 

6.2 Hervantalaiset vaikuttajina 

Hervannassa on vahvat asukasosallistumisen perinteet. Hervantalaiset ovat kiin-

nostuneita siitä, mitä Hervannassa tapahtuu ja halukkaita vaikuttamaan kaupun-

ginosan asioihin. Koska Hervanta on osa Tamperetta, tämä vaikuttaminen edellyt-

tää yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa esimerkiksi maankäytön tapaukses-

sa. Kultalahti (2003, 17) toteaakin, ettei Hervannalla ole erilaisuudestaan huoli-

matta erikoisasemaa: se on osa Tampereen kaupunkia ja joutuu siksi tuomaan nä-

kökulmiaan koko kaupungin päättäjien tietoisuuteen. Hervannassa onkin aktiivisia 

ryhmiä, jotka Kultalahden (emt.) mukaan ovat osallistuneet kehittämistarpeiden 

kartoittamiseen ja onnistuneet tuomaan alueen näkökulmia esiin. Aktiivisuudesta 

Hervannan asioiden suhteen kertoo myös vilkas keskustelu Hervannan Sanomien 

sivuilla. 

Hervantaa lähiöuudistuksen tarpeisiin tutkinut Ylönen (Hervannan Sanomat 

16.6.1998) kirjoittaa, että asukkaat ja vireä kotiseutuhenki ovat Hervannan voima-

varoja. Hänen (emt.) mukaansa Hervanta selvisikin alkuvuosiensa ja 80-luvun vai-

keuksista paikallisten voimakastahtoisten ihmisten avulla; näin Hervantaan syntyi 

oma sosiaalinen järjestys. Asukkaat myös joutuivat jo varhain aktivoitumaan puo-

lustamaan Hervannan mainetta (Ylönen 1997, 10). Aktiivinen osallistuminen nä-

kyy yhä tänäkin päivänä muun muassa maankäytön kysymyksissä, sillä kuten Kar-

jalainen ja Tirkkonen (2004, 39) mainitsevat, Hervannassa on lyhyestä historias-

taan huolimatta varsin vahva kansalaisvaikuttamisen perinne; erityisen pontevaksi 

rakentamisen vastustaminen on yltynyt silloin, kun on ollut kyse luonto- ja virkis-

tysalueista. 

Asukkaat voivat vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin joko yksittäisinä henkilöinä 

tai taloyhtiöiden ja asukasyhdistysten kautta. Hervannassa maankäyttöön kantaa 

ottavia aktiivisia asukasyhdistyksiä ovat Hervanta-Seura sekä Tampereen Hervan-

talaiset ry. Asukasyhdistys Tampereen Hervantalaiset ry perustettiin vuonna 

1995: ”Asukkaat ovat päättäneet ryhtyä toimintaan asumisen ja Hervannan puolesta. 
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Enää ei vaan odoteta toisten hoitavat asioita haluamallaan tavalla. Asukkailla on 

tarvetta puhua, uusi asukasyhdistys haluaa antaa sellaiselle mahdollisuuden” (Her-

vannan Sanomat 8.1.1995). Hervanta-Seura puolestaan perustettiin jo vuonna 

1973. Yhdistyksen perustivat Tampereen ja Lempäälän raja-alueella sijainneen 

kylä- ja järviseudun asukkaat, jotka kokivat Hervannan kaupunginosan tulon uh-

kaksi alueensa vesistölle ja muulle ympäristölle. (Hervannan Sanomat 16.7.2003.) 

Häikiö (toim. 1997, 89) kuvailee Hervanta-Seuraa tyypilliseksi painostusjärjestöksi, 

joka ei tavoittele poliittista valtaa, mutta pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päätök-

sentekijöihin. 

Nimby-kiistoissa yleisesti ottaen on usein mukana useamman henkilön aktiivinen 

ryhmä, jossa on pari avainhenkilöä. Myös Hervannan Sanomien Hervantajärveä 

koskevaa puhuntaa tarkasteltaessa erottuu muutama keskimääräistä aktiivisempi 

- yhdistysten toiminnassa mukana oleva - avainhenkilö, jotka pitävät keskustelua 

yllä. Vuoreksen aluetta osallistumisen näkökulmasta tutkinut Leino (2001, 57) to-

teaa, että kansalaisten osallistuminen onkin Tampereella kanavoitunut pääasiassa 

erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen kautta osallistumiseksi. Suurin osa 

alueiden asukkaista on kuitenkin yleensä ”puolueettomia”, eivätkä he ota kantaa 

sijoittamisen puolesta tai sitä vastaan. Vastustajien ja puolueettomien asukkaiden 

lisäksi löytyy myös ”kannattajien” joukko, joka hyväksyy hankkeen ja on valmis 

tuomaan kantansa esiin. Heidän roolinsa jää helposti melko näkymättömäksi, sillä 

vastakkaisia näkemyksiä on hankala tuoda esiin jo naapurisovun vuoksi. Lisäksi 

tiedotusvälineet painottavat usein uutisoinnissaan kiistan piirteitä yhteisymmär-

ryksen sijaan (Kopomaa ja Peltonen 2008, 19.) 

Asukkaiden aktiivisuuden ja alueen erityisluonteen voidaan nähdä olevan kytkök-

sissä toisiinsa, sillä Kopomaa (2005, 25) esittää, että alueidentiteetin vahvuudella 

ja Nimby-toiminnalla on yhteys: paikallinen vastustus ilmentää aina alueen identi-

teettiä ja imagoa, ja joihinkin kaupunginosiin liittyy mielikuva aktiivisista asuk-

kaista. Ajatusta tukee viimeaikaisten maankäytön konfliktien tarkastelu: esimer-

kiksi Helsingissä Lauttasaaren ja Marjaniemen sekä juuri Hervannan maankäytön 

kysymyksissä on kohdattu asukasvastarintaa, josta käy ilmi asukkaiden alueelleen 

antamat erityismerkitykset sekä heidän asukasaktiivisuudelle antamansa arvo. 
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Kaikilla näillä alueilla voidaan nähdä olevan vahvat, muusta kaupungista erottuvat 

identiteetit ja kaikkien tapauksessa voidaan myös puhua verrattaisesta itsenäisyy-

destä – ainakin historian osalta - suhteessa muuhun kaupunkiin. 

Sen lisäksi, että vahvan asukasosallistumisen voidaan nähdä olevan osoitus alueen 

identiteetistä, asukkaiden yhteistoiminnan voidaan nähdä entisestään voimistavan 

sitä. Sihvolan (2008, 48) mukaan me-hengen syntyminen edellyttää ulkopuolista 

uhkaa. Hervannan tapauksessa ulkopuolisena uhkana voidaan pitää Tampereen 

kaupunkia, joka vastaa Hervannan kaavoituksesta. Myös Litmanen ja Peltonen 

(2008, 217) toteavat, että ”voimien yhdistäminen ulkopuolisen uhan edessä tem-

paa asukkaat liikkeeseen, jonka pyörteissä tarkistetaan asukkaiden paikalle, itsel-

leen ja yhteisölleen antamia merkityksiä”. Nimby-kamppailut saavat aikaan voi-

makasta me-henkeä ja erottumista muista (Litmanen ja Peltonen 2008, 216). Sih-

volan (2008, 48) mukaan tämä on nähtävissä myös hänen tutkimassaan Pajamäen 

tapauksessa, jossa asunnottomien miesten rakentamista kohtaan heräsi paikallista 

vastustusta.  Hän (2008, 48) toteaakin, että yhteinen rintama asuntolan rakentami-

sen sekä eräiden muidenkin suunnitelmien vastustamisessa vahvistivat alueen 

yhteishenkeä. 

Hervannan ja Pajamäen tapauksissa on kiinnostavana yhtäläisyytenä piirre, joka 

erottaa nämä monista muista aktiivista asukastoimintaa osoittaneista alueista: 

kumpikaan ei ole korkean profiilin asuinalue. Sihvola (2008, 48) toteaakin, että 

rakennushankkeiden paikallinen vastustus on yleisempää keskimääräistä parem-

min koulutettujen ja toimeentulevien asuinalueilla.  Hän (2008, 48) esittää syyksi 

pajamäkeläisten aktiivisuuteen alueen selvärajaisuutta ja yhtenäisyyttä. Hervanta-

kin on selvärajainen, mutta yhtenäisyydestä ei ole perusteltua puhua, sillä eri alu-

eet poikkeavat toisistaan merkittävästikin. Esimerkiksi Kultalahti (2003, 16) tote-

aa, että kaupunginosan sisällä on suuria eroja fyysisessä, sosiaalisessa, taloudelli-

sessa ja ympäristöllisessä rakenteessa. 

Myös Häikiön (toim. 1997, 75) mukaan Hervannan alueet poikkeavat toisistaan. 

Pohjois-Hervannassa on suhteessa eniten kerrostaloja, ja Etelä-Hervanta onkin 

rakennettu sitä väljemmin ja monimuotoisemmin. Itä-Hervanta puolestaan poik-
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keaa huomattavasti muusta Hervannasta, sillä siellä sijaitsee paljon kalliita omako-

titaloja. (Häikiö toim. emt.) Myös asukkaiden hyvinvoinnissa ja elämäntilanteessa 

on havaittu eroja. Työssä käyvä väestön  hyvinvoinnin taso on vähintään tyydyttä-

vä, kun taas työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien elämäntilanne on vai-

kea. (Häkli ym. 2002, 10.) Pajamäen kiistassa asukkaiden argumentointiin sisältyi 

myös herravihaa (Sihvola 2008, 37–38), jota on myös Hervantajärven kaavoitusta 

koskevassa puhunnassa. Korkean profiilin alueilla herraviha lienee harvinaisem-

paa, vaikka kritiikkiä voidaankin esittää päättäjiä kohtaan. 

Vaikka hervantalaisia ei voida pitää yhtenäisenä joukkona, eroja ei ainakaan aiheu-

ta se, että nuoressa kaupunginosassa olisi muualta muuttaneiden asukkaiden 

ohessa myös monien sukupolvien mittaisia asukasketjuja. Hervannan Sanomissa 

(21.5.1995) todetaan: ”ei kukaan ole niin ja niin monennen polven hervantalainen 

eikä kellään sen mukaan ole oikeutta julistaa olevansa oikea hervantalainen, kuten 

Tampereen vanhoissa kaupunginosissa usein julistetaan”. Yhdistävänä tekijänä voi-

daan nähdä myös kaupunginosan nimellä ainakin menneisyydessä ollut kielteinen 

kaiku: hervantalaiset joutuivat kohtaamaan ihmisten ennakkoluuloja asuinpaik-

kaansa kohtaan.  Esimerkiksi tutkija Ari Ylönen totesi Hervannan Sanomissa: ”edel-

lytyksiä sille, että Hervannan kehitys olisi lähtenyt huonompaan suuntaan, oli ja on 

siis edelleen olemassa. Tämä ei jäänyt ulkopuolisiltakaan huomaamatta ja hervanta-

laiset joutuivat vaikeuksien lisäksi kamppailemaan julkisuuskuvansa puolesta nega-

tiivista leimaamista vastaan” (Hervannan Sanomat 17.6.1998). Myös Häikiö (toim. 

1997, 87) toteaa, että hervantalaisuudesta ollaan ylpeitä, mutta että se vaatii lisä-

vakuuttelua, jotta kuulija uskoo sen. 

Asukkaiden näkemysten ja ulkoisen maineen välisissä ristiriidoissa on mielenkiin-

toista se, miten näkemykset voivat olla toisilleen vastakkaisia: maineen mukaan 

hervantalainen voi asua kivikylässä, kun taas tämä itse voi kokea asuvansa erityi-

sen luonnonläheisellä alueella.  Esimerkiksi Roivainen (1993, 134) kertoo teokses-

saan Lähiö ja sen asukkaat – lähiö ja sen asukkaat teollisuuden murroksessa, että 

hänen haastattelemansa hervantalaiset tuottivat Hervanta-lähiön useimmiten 

luontometaforan kautta. Maineen läsnäolon ja sitä vastaan puolustautumisen 

huomaa myös Hervantajärveä koskevasta puhunnasta, jossa Hervannan maine 
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betonilähiönä mainitaan usein. Mainetta peilataan ympäröiviin luontoalueisiin, ja 

Hervannan voittama ”viihtyisin lähiö” –palkinto toistuu useissa kirjoituksissa. 

Vilkkaaltakaan vaikuttava asukasosallistuminen ei kuitenkaan välttämättä merkit-

se sitä, että läheskään kaikki asukkaat olisivat kiinnostuneita maankäytön kysy-

myksistä. Keskustelun sävyä voi määrittää verrattain pienikin joukko, jolloin näi-

den toimijoiden näkemykset saatetaan yleistää koskemaan todellista suurempaa 

ihmisjoukkoa. Myös osallisryhmiin voi valikoitua homogeeninen joukko ihmisiä, 

kun julkiset toimijat hankkivat osallistujat järjestäytyneestä toiminnasta. Järjestöi-

hin kuuluvat ihmiset voivat ajatella keskenään samoin asioista, mutta näkemykset 

eivät välttämättä kuitenkaan edusta laajempaa yleistä mielipidettä. (Mann ja 

Jeanneaux 2009, 123.) Siten erilaisten osallisryhmien perustaminen ei vielä takaa 

sitä, että ryhmän jäseniä kuulemalla päästäisiin tietoisiksi käsityksistä, jotka ovat 

laajasti jaettuja. 

Kehitysvammaisten asuntoloiden rakentamiseen kohdistunutta vastustusta Mar-

janiemessä tutkinut Kuparinen (2008, 59) sai haastattelututkimuksella selville, 

että julkisuuden luoma kuva laajasta paikallisesta vastustuksesta oli väärä; enem-

mistö marjaniemeläisistä ei vastustanutkaan hanketta - - oli siis käynyt niin, että 

äänekäs vähemmistö oli saanut leijonanosan julkisuudesta ja sen mukana kaikki 

marjaniemeläiset leimautuivat vastustajiksi. Myöskään Hervannan tapauksessa ei 

olekaan mahdollista tehdä kaikkia hervantalaisia koskevia yleistyksiä lehtiaineis-

ton perusteella, joskin diskurssien taustalla olevat käsitykset voivat olla yleisempiä 

kuin spesifimmät näkemykset alueen parhaasta käyttötarkoituksesta. Aineistossa 

on myös tekstejä, joiden sisältönä on se, että kirjoittaja ihmettelee sitä, miten suu-

ren vastustusryöpyn Hervantajärven kaavoittaminen on saanut osakseen.  
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7 Paikallisen näkökulman rakennusainekset 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, Hervantajärvestä käytävässä määrittelykamppai-

lussa on kyse paljon muustakin kuin vain siitä, rakennetaanko Hervantajärven alu-

eelle asuinrakennuksia vai ei. Kamppailulle annetaan merkityksiä, jotka kumpua-

vat muun muassa alueen erityispiirteistä ja historiasta. Tässä luvussa alueen kaa-

voituksesta käytävä keskustelu on jaoteltu teemoittain kolmeen eri diskurssiin. Eri 

diskursseissa Hervantajärven aluetta ja siitä käytävää kiistaa tarkastellaan eri nä-

kökulmista, ja kussakin diskurssissa keskusteluun liitetään erilaisia aineksia. Dis-

kurssit kuitenkin myös täydentävät toisiaan, ja niissä on myös päällekkäistä aines-

ta, joka saa erilaisen merkityksen eri diskursseissa. On myös huomattava, etteivät 

diskurssit ole sisäisesti täysin yhtenäisiä, vaan kunkin diskurssin sisällä on myös 

kapeampia narratiiveja. 

Ensimmäinen diskurssi käsittelee Hervantajärven alueen luonnon - ja luonnon yli-

päänsä – merkitystä Hervannassa ja hervantalaisille. Tämä diskurssi on ensiaskel 

sen ymmärtämiseen, miksi Hervantajärven tilannetta koskeviin uutisiin on reagoi-

tu vahvasti  kahden vuosikymmenen ajan. Toisessa diskurssissa näkökulmana on 

Hervannan luonne lähiönä. Hervantajärven tulevaisuutta peilataan tässä diskurs-

sissa Hervannan ominaispiirteisiin ja siihen, millaista Hervantaa tämän päivän rat-

kaisuilla ollaan luomassa. Kolmas diskurssi puolestaan on toimijakeskeisempi. Sii-

nä Hervantajärveä tarkastellaan osana Tampereen kaupunkia ja toisaalta Hervan-

nan asukkaiden suhdetta kaupungin kehityksestä vastaaviin tahoihin. 

7.1 Metsien ympäröimä Hervanta 

Hervantajärven maankäytön konfliktille on leimallista, että kaavoittaminen koh-

distuu asukkaiden arvostamalle, luonnontilaiselle alueelle. Tapauksen voidaan kat-

soa olevan jatkumoa jo aiemmin alkaneelle puhunnalle Hervannan luontoalueiden 

tulevaisuudesta, sillä luonnontilaisten alueiden kaavoittaminen on herättänyt Her-

vannassa keskustelua jo ennen ensimmäisiä Hervantajärveä koskevia suunnitelmia. 

Hervannan lähiömäisen luonteen vuoksi luonto on väistämättä yksi alueen omi-

naispiirteistä: kaupunginosa on rakennettu kaupunkirakenteesta irralleen ja siten 
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metsien ympäröimäksi. Luonnonläheisyyttä pidetään yhtenä Hervannan vetovoi-

maisimmista puolista, ja se on ollut sitä Hervannan alkuajoista lähtien. Luonto on 

ollut tekijä, joka on houkutellut asukkaita Hervantaan. Luontodiskurssissa käsitel-

lään sitä, miksi luonnonläheisyys ja virkistysalueet ovat hervantalaisille ja hervan-

talaisessa kontekstissa niin merkittäviä asioita, että Hervantajärven luonnontilai-

suudesta on tahdottu pitää kiinni. 

Luontoalueiden tärkeyttä perustellaan ensinnäkin Hervannan luonteella tiiviisti 

rakennettuna kaupunginosana. Lähellä olevan luonnontilaisen alueen nähdään 

tasapainottavan sitä, että rakennuskanta on tiivistä: ”Hervantaa suunniteltaessa on 

lähdetty siitä, että metsät ovat Hervannan puistoja. Yli 20 000 asukkaan kaupungis-

sa ei olekaan ympäröivien metsien lisäksi perinteisiä puistoja riittävästi alueen ko-

koon nähden.” (Hervannan Sanomat 20.3.1994). Hervannan rakennuskantaa on 

edellisen lukijapalstan kirjoituksen jälkeen tiivistetty entisestään. Monista myö-

hemmistä puheenvuoroista käy ilmi käsitys, jonka mukaan rakennuskannan tiivis-

täminen nähdään vaihtoehtona luontoalueille rakentamiselle: ”moni luonnon ystä-

vä toivoo keskustan rakentamisen olevan vaihtoehto Hervantajärven pohjoisrannan 

rakentamiselle” (15.11.2000). Siten esimerkiksi keskustan uudisrakentamisen hy-

väksymistä pidetään kompromissina, jolla taataan luontoalueiden koskematto-

muus. ”Tämän kaiken kivikyläsuunnittelun toteutuessa vaadimme viimeiseen asti 

virkistysalueidemme säilyttämistä.” todettiin Hervannan Sanomissa vuonna 1999 

(1.12.1999). Tästä on huomattavissa, ettei Hervantajärven tapausta nähdä ainoas-

taan erillisenä tapauksena, vaan se limittyy myös muuhun Hervantaa koskevaan 

suunnitteluun. Samalla kun Hervantaan kohoaa lisää rakennuksia, luonnontilaisten 

alueiden merkitys kasvaa entisestään. 

Koska alueen erityispiirteet ovat olennaisia alueellisissa identiteeteissä, lienevät 

näitä piirteitä koskevat uhat voimakkaimmin koettuja. Luonnonmaisemat ovat 

monien alueiden tunnistettavin ja arvostetuin piirre, mikä vaikuttaa omalta osal-

taan täydennysrakentamiseen. Karjalainen ja Tirkkonen (2004, 39) toteavatkin, 

että viheralueiden kaventaminen johtaa helposti konflikteihin Hervannan kaltaisil-

la alueilla, joiden vahvuutena pidetään luonnonläheisyyttä ja vihreyttä. Hervanta-

laisia haastatelleen Roivaisen (1993, 134) mukaan Hervanta tuotettiinkin hänen 
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tekemissään haastatteluissa useimmiten luontometaforan kautta: ”Hervanta ku-

vattiin metsäiseksi lähiöksi, joka tarjoaa paitsi rauhallisen ja puhtaan asuinympä-

ristön, myös hyvät maastot lenkkeilyyn ja jopa marjastukseen”. Hervannan keskus-

tan tiivistäminen ei ole herättänyt samanlaista vastustamista kuin asutuksen levit-

täminen luonnontilaisille alueille, mikä voi omalta osaltaan liittyä juuri siihen, ettei 

Hervannan keskustaa tai rakennuskantaa ylipäänsä pidetä Hervannan parhaana 

puolena. 

Sen lisäksi, että lähivirkistysalueiden merkitystä perustellaan Hervannan tiiviydel-

lä, sitä perustellaan myös Hervannan asukkaiden sosioekonomisella asemalla.  

Kaupunginosan  fyysisten piirteiden lisäksi merkityksiä ammennetaan siis myös 

sosiaalisesta todellisuudesta. Vuonna 2006 Hervannan Sanomien lukijapalstalla 

kirjoitettiin: ”Hervannassa on keskimääräistä enemmän opiskelijoita, maahanmuut-

tajia, työttömiä, ikäihmisiä ja yksinhuoltajaperheitä, joilla ei ole omaa autoa. Suuren 

lähiön viimeiset luonnontilaiset lähimetsät marjoineen ja sienineen ovat asukkaille 

korvaamattomat” (6.5.2006). Monissa kirjoituksissa perustellaan lähivirkistysalu-

eiden tarvetta myös sillä, ettei suurella osalla hervantalaisista ole kesämökkiä tai 

autoa, jolla pääsisi kulkemaan kauempana sijaitseville virkistysalueille: esimerkik-

si vuonna 1996 todettiin, että ”suurimmalla osalla hervantalaisista ei liene kak-

kosasuntoa maaseudulla eikä välttämättä halua matkustaa bussilla telttaretkelle 

päästäkseen vastaavaan kosketukseen ja luontoelämykseen kuin mitä Hervantajär-

ven ympäristö on” (Hervannan Sanomat 10.1.1996). Vuonna 1994 julkaistussa 

tekstissä puolestaan yhdistyvät sekä Hervannan tiivis asuminen että asukkaiden 

vaihtoehtojen vähäisyys perusteluina lähivirkistysalueiden tärkeydelle: ”Hervan-

nassa on tuhansia asukkaita, joilla ei ole omaa kesämökkiä, eikä oikein mitään paik-

kaa mihin mennä välillä pois kerrostalon meluisasta ja stressaavasta betonilokerosta, 

käryistä ja pakokaasuista” (Hervannan Sanomat 27.4.1994). Hervantajärven alueen 

merkitystä siis lisää se, että lähiluonnon ei nähdä olevan ainoastaan mukavuusteki-

jä, vaan sen nähdään olevan monille asukkaille ainoa tapa päästä nauttimaan luon-

nosta. 

Asukkaiden sosioekonomista asemaa perustellaan tarpeen lisäksi myös oikeu-

denmukaisuudella: kaikilla tulisi olla yhtäläinen oikeus alueen kauneimpiin luon-
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toalueisiin. Vuonna 1993 kirjoitettiin Hervannan Sanomissa ”Hervannassa 25.000 

asukasta menettää tärkeän virkistysalueen, jotta muutama sata perhettä saa oma-

kotitalon tai rivitaloasunnon Hervannan parhailta paikoilta” (13.6.1993). Vuonna 

1995 puolestaan kirjoitettiin: ”Pohjois-Hervantaprojektin yhteydessä julistetaan, 

että Hervannasta tehdään ’viihtyisä ja haluttava asuinpaikka’. Kenelle, keille? – 100 

omakotitalotontin lunastavalle, n. 300 asukkaalle järvinäkymin tornikansan nykyi-

sellä virkistysalueella?” (31.12.1995).  Näin ollen kiista Hervantajärvestä saa merki-

tyksensä myös asukkaiden välisen oikeudenmukaisuuden kannalta.  

Baumanin (1997) ajatuksen mukaisesti nykyiset hervantalaiset voidaan nähdä 

sisäryhmäläisinä ja muut toimijat - myös tulevat hervantalaiset - ulkoryhmäläisinä. 

Hervantalaiset eivät ole sosioekonomisesti yhtenäinen ryhmä, mutta ulkoryhmän 

olemassaolo mahdollistaa sisäryhmän olemassaolon. Ulkoryhmän olemassaolo 

puolestaan vahvistaa sisäryhmän yhtenäisyyttä ja keskinäistä solidaarisuutta 

(Bauman 1997, 74). Monet kirjoitukset luovatkin kuvaa kaupunginosan asukkai-

den keskinäisestä solidaarisuudesta, sillä harvat kirjoittavat itse tarvitsevansa lähi-

luontoa esimerkiksi siksi, etteivät omista autoa tai kesämökkiä. Sitä vastoin esite-

tään huoli niistä, joilla sellainen tilanne on. 

Rantamaisemien siirtyminen yksityiskäyttöön nähdään siis osoituksena eriarvois-

tumisesta, jonka vaikutuksesta monet nykyiset hervantalaiset olisivat huonom-

massa asemassa kuin rantatonttien omistajat, jotka kuvataan kirjoituksissa vau-

raiksi. ”Liian tiheästi rakennettu Hervanta onkin yllättäen turhan väljä, pitää olla 

kaupunkimaisempaa: talot kiinni kaduissa. Siispä tiivistetään, ladotaan lisää asuk-

kaita sardiinipurkkeihin, säästyy rantametsät parempiosaisten ökyasuntoja varten” 

(Hervannan Sanomat 22.1.1997). Hervantalaisittain on suhteellisen uutta, että alu-

eelle esitetään rakennettavaksi kalliita asuntoja. Roivainen (1993, 37) toteaakin, 

että alkuvuosina Hervanta oli sosioekonomisesti hyvin yhtenäinen, sillä alueen 

rakentaminen aloitettiin vuokra- ja aravatalotuotannolla. 

Paikallinen vastustus uusia maankäyttöhankkeita kohtaan on yleensä suurinta 

korkean profiilin alueilla. Niillä vastustuksessa kyse voi olla siitä, ettei tahdota sa-

malle alueelle asumaan epätoivottua väkeä: ”naapuriksi ei kelpuuteta alkoholistia 
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eikä narkomaania, ei rikosrekisterin hankkinutta eikä tunne-elämältään tasapaino-

tonta” (Kopomaa ja Peltonen 2008, 12). Hervantajärven tapauksessa Hervantajär-

ven alueen uusia asuttajia sinällään ei esitetä epätoivottavina tulokkaina. Heidät 

kuitenkin esitetään ”parempiosaisina”, jolloin kiista alueen kohtalosta saa merki-

tyksensä perustavanlaatuisista oikeudenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.  

Luontodiskurssissa erottuu ajattelutapa, jonka mukaan hervantalaiset ovat an-

sainneet kaupunginosansa luonnonläheisyyden Hervannan alkuaikojen perusteella. 

Vuonna 1990 todettiin Hervannan Sanomien lukijapalstalla: ”Hervantalaiset ovat 

nurisematta asuttaneet tiheään rakennetun kotiseutunsa niinä aikoina jolloin kau-

pungin kasvupaineet olivat vieläkin suuremmat. Nyt voi olla oikeus nauttia rauhalli-

sesta ja valmiista kaupungista ja tyytyä luonnolliseen kehitykseen” (8.3.1990). Uu-

teen kaupunginosaan muuttaneiden asukkaiden merkityksestä muistutetaan myös 

alueen nykytilaan peilaten: ”Olisiko korkeakoulu rakennettu korpeen yksinään ilman 

asutusta ja palveluita, vai tekikö Hervannan asuttaminen mahdolliseksi myös kor-

keakoulun rakentamisen ja myöhemmin kaikki Hermia-Nokiat? - - Tämän kaiken 

kivikylä-suunnittelun toteutuessa vaadimme viimeiseen asti virkistysalueidemme 

säilyttämistä.” (Hervannan Sanomat 1.12.1999). Alueen asuttaneet hervantalaiset 

ovat tämän logiikan mukaan tehneet Tampereen kaupungille aikoinaan palveluk-

sen, joka tulisi muistaa tänäkin päivänä alueen kehittämistä suunniteltaessa. 

Roivaisen (1993, 22) mukaan lähiöiden rakentaminen olikin kaupunkien vasta-

us ’suuren muuton’ väestöpaineeseen. Hänen (1993, 27) mukaansa Hervannan 

tapauksessa oli poikkeuksellista se, että valtaosa asukkaista ei ollut maalta kau-

punkiin muuttajia, vaan keskikaupungin saneerattavilta työväen alueilta muuttajia. 

Kiista saa merkityksensä sen kautta, että hervantalaisille on syntynyt oikeus naut-

tia luontoalueistaan: uuden kaupunginosan asuttajat olivat edellytys sille, että 

kaupunki sai toteutettua kasvun kanavoimiseen liittyvät pyrkimyksensä. Siten 

Hervantajärven alueelle rakentaminen ja alueen riisuminen valttikortistaan olisi 

asukkaiden pettämistä. Tällöin kaavoituksen kohteena olevalle Hervantajärven 

alueelle annettu merkitys ei perustu ainoastaan siihen, millainen sen arvo on tänä 

päivänä, vaan merkitykset pohjautuvat myös kaupunginosan historiaan. Onkin 

tyypillistä, ettei konfliktia tai kaavoitustapausta nähdä yksittäisenä tapauksena, 



47 

vaan yhtenä osana laajemmassa ketjussa. Wall ja Callister (1995, 518) esimerkiksi 

listaavat aiemmat kokemukset toisesta osapuolesta yhdeksi konflikteja aiheutta-

vaksi syyksi. Se, mitä esimerkiksi aiemmissa kaavoitustapauksissa on tapahtunut, 

vaikuttaa omalta osaltaan uudelle tapaukselle annettaviin merkityksiin. 

Suurin osa keskusteluun osallistuvista asukkaista ei kuitenkaan ole muuttanut 

Hervantaan sen alkuaikoina, joten - kuten jäljempänä havainnollistetaan - oikeu-

den luonnonläheisyyteen nähdään muodostuvan muutenkin kuin edellisten laina-

uksien mukaisesti uutta kaupunginosaa aikoinaan asuttamalla.  Monissa kirjoituk-

sissa toistuu ajatus siitä, että pysyvyyteen - tässä tapauksessa luontoalueiden osal-

ta - on voitava luottaa. Vuonna 1993 todettiin Hervannan Sanomissa: ”Alkuperäi-

nen Hervanta on nyt rakennettu täyteen. Me asukkaat olemme uskoneet Hervannan 

pysyvän suunnitellulla alueella, suunnitellun kokoisena. Koemme tulleemme kaupun-

gin puolelta petetyiksi, jos aluetta laajennetaan. Olemme muuttaneet Hervantaan 

osittain luonnon houkuttelemina (1.8.1993)”. Suunnitelma yksilön elinympäristöä 

koskevista muutoksista onkin aina häiriö. Elinympäristö on elämän konteksti, eikä 

ominaisuuksien, joihin sitoutuminen perustuu, tahdota katoavan. Muutokset vies-

tivät myös urbaanin asukkaan torppariudesta ja ovat emotionaalisia loukkauksia. 

(Lapintie 2002, 168.) 

Toinen kirjoittaja puolestaan muistaa vielä vanhan mainos-sloganinkin: ”´Vihreä 

Hervanta – ihanteellinen niin isolle kuin pienellekin ihmiselle´ on iskulause 25 vuoden 

takaa uusia asukkaita houkuttelevasta esitteestä - - Hervannan suunnittelun alkupe-

räinen tarkoitus on ollut tiivis rakentaminen ja suuret metsäalueet. Tampereen 

käynnistämä Vuores-hanke ja Hervantajärven pohjoispuolen kaavasuunnitelmat 

tuhoavat luonnonläheisen Hervannan idean. Tällöin voidaan perustellusti todeta: 

onko hervantalaisia petetty?” (Hervannan Sanomat 27.1.1999). Näissä kirjoituksis-

sa oikeuden luontoalueisiin nähdään siis syntyneen muuttohetkellä vallinneen ti-

lanteen perusteella, ja samalla katsotaan, että olisi väärin asukkaita kohtaan tinkiä 

asiasta, joka alueelle on houkutellut. Kiistassa ei nähdäkään olevan kyse ainoastaan 

erimielisyyksistä parhaan käyttötarkoituksen suhteen, vaan asukkaat kokevat, että 

heiltä ollaan viemässä jotakin heille kuuluvaa: ”loppuu metsät, järvenrannat / 

asukkailta ryöstetyt / heille kerran myönnetyt” (Hervannan Sanomat 9.2.2000). 
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Hervantalaisten aluetietoisuudessa alueen historiallinen kehitys on kiinnostava 

piirre, sillä Hervannan historia on niin lyhyt, että osa asukkaista on voinut henkilö-

kohtaisesti kokea kaikki Hervannan kehitysvaiheet. Hervannan vaakunan julkis-

tamistilaisuudessa mainittiin Hervannan historian osalta, että ”Hervannalla ei ole 

historiallista symboliikkaa, kuten perinteisessä kotiseututyössä on. Hervantalaiset 

ovat aivan oikein ryhtyneet luomaan omaa symboliikkaa nyt julkistetulla vaakunalla” 

(Hervannan Sanomat 25.9.1990). Pitkän historian korvannee ainakin osittain Her-

vannan erikoislaatuinen historia, joka antaa aineksia muusta kaupungista erottu-

miseen. 

Lisäksi hervantalaista identiteettiä ammennetaan myös ajoilta, joina Hervannan 

kaupunginosaa ei ollut vielä olemassakaan. Hervantajärvi ja Hervannanmaa ovat 

Pikkupeuran (2002, 9) mukaan kantaneet nimiään jo ainakin 600 vuotta. Vanhojen 

tarujen mukaan Hervannanmaalla eli vuorenpeikkoja. ”Viitastenperän seutu kertoo 

sanattomasti hervantalaisille kulkijoille millaiseen maaperään alue on rakennettu - - 

perimätiedon mukaan Hervannan metsäiset kukkulat tunnettiin satojen vuosien ai-

kana messukyläläisten ja Satakunnasta Sisä-Suomeen Messukylän läpi kulkevien ih-

misten puheissa Vuorenpeikkojen maana”. (Hervannan Sanomat 11.4.1998.) Mikko 

Närhen vuonna 1993 julkaistu kaupunginosahistoriikki on sekin nimeltään ”Her-

vanta, vuorenpeikkojen maa”. Joissakin Hervantajärveä koskevissa kirjoituksissa 

myös vedotaan alueen pitkään historiaan: ”Hervantajärven osayleiskaava tulee ra-

kentamisellaan hävittämään käytännössä viimeisenkin palan alkuperäisen Hervan-

nan kaltaista vedenjakajan luontoympäristöä ja sen jääkaudenjälkeisiä luonnon-

muodostelmia, toistuvia kallioita, kuruja, porrassoita sekä monin paikoin vanhaa, yli 

vuosisataan koskematonta metsää”. (Hervannan Sanomat 21.10.2006.) 

Luontodiskurssissa on kiinnostavaa, millaiseksi Hervannan identiteetti rakentuu 

kirjoituksissa. Tavanomaisesti Hervannassa puolustetaan omaa kaupunginosaa 

kriittisiä näkemyksiä vastaan, mutta luontodiskurssissa kielteistä Hervanta-

puhetta käytetään ikään kuin perusteluna luontopuheen merkityksellisyydelle. 

Samalla pohjustetaan näkemyksiä siitä, miten hervantalaisilla on oikeutus kaupun-

ginosaa ympäröiviin luonnontilaisiin alueisiin. Luontoalueiden tärkeydestä puhut-

taessa korostetaankin Hervannan kielteisinä pidettyjä erityispiirteitä: tiheää ra-
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kennuskantaa ja betonisia talojättiläisiä. Kirjoituksissa myös kiinnitetään huomio 

siihen, miten Hervannassa on suuri ryhmä asukkaita, joille sosiaaliekonomisista 

syistä lähiluonto on erityisen tärkeää. Samalla Hervanta kuitenkin näyttäytyy kir-

joituksissa alueena, johon asukkaat ovat nykyisellään tyytyväisiä: huonot puolet 

tiedostetaan, mutta esimerkiksi juuri luonnonläheisyyden vuoksi Hervanta on silti 

hyvä paikka asua. 

7.2 Luonnonläheisestä lähiöstä betonikolossiksi? 

Lähiödiskurssissa kamppailua Hervantajärvestä peilataan lähiöpuheeseen. Tällöin 

Hervannan luonne lähiönä värittää keskustelua alueen viheralueiden ja koko kau-

punginosan tulevaisuudesta. Pakarisen (2003, 48) mukaan lähiöllä tarkoite-

taan ”asumisen perusyksikköä, jossa on tarjolla peruspalvelut kauppoineen, kou-

luineen ja terveyspalveluineen”. Roivainen (1993) on todennut lähiöpuhunnasta, 

että lähiö pelkistetään helposti joko ongelmaiseksi betonikolossiksi tai luonnonlä-

heiseksi asuinalueeksi. Siten lähiöstä voidaan puhua sekä myönteiseen että kieltei-

seen sävyyn. Lähiön käsite ei olekaan yksiselitteinen ja luonnollinen, vaan kuten 

Roivainen (1993, 127) toteaa, se on sosiaalinen konstruktio. Kuten Nimby-

käsitettä tarkasteltaessa on todettu, samaa käsitettä käyttämällä voidaan pyrkiä eri 

tavoitteisiin, jolloin käsitteen sisältökin määrittyy eri tavalla. Myös Hervantajärveä 

koskevasta lähiöpuhunnasta on löydettävissä sekä ajatus ongelmaisesta betoniko-

lossista että viihtyisästä asuinalueesta; näitä mielikuvia käytetään eri tarkoituksis-

sa. Siten lähiödiskurssin voidaan katsoa olevan kaksijakoinen. 

Lähiödiskurssissa keskeistä on sen tarkastelu, millaisen tulevaisuuden Hervannan 

tänä päivänä tehtävät ratkaisut luovat. Millaisena näyttäytyy hervantalainen lähiö, 

jos luontoalueille kaavoitetaan asutusta? Entä millaiseksi se kuvataan nykytilas-

saan? Diskurssi poikkeaakin luontodiskurssista siinä mielessä, että siinä missä 

luontodiskurssissa käsitellään Hervantajärven merkitystä hervantalaisten kannal-

ta, lähiödiskurssissa tarkastellaan kaavoituksen vaikutuksia Hervannan kaupun-

ginosaan. Nämä kaksi puolta luonnollisesti limittyvät toisiinsa, sillä viihtyisä lähiö 

merkitsee asukkaiden viihtymistä. Lähtökohdallisten erojen vuoksi niitä on kui-

tenkin mielekästä tarkastella myös toisistaan erillisinä. 
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Tulevaisuus on läsnä suuressa osassa diskursseja, sillä kaavoittamiskysymyksissä 

on kyse juuri tulevien muutosten suunnittelusta; esimerkiksi asuinalueen kaavoi-

tuksen vastustajat esittävät usein olevansa huolissaan alueen tulevaisuudesta. Täs-

sä diskurssissa erilaiset tulevaisuuskuvat ja niihin liittyvät pelot kuitenkin artiku-

loidaan selvästi: mitä oikeastaan pelätään ja mitä muutokset merkitsevät Hervan-

nan kannalta? Kiista Hervantajärvestä nähdään samalla osana yhtä kaavoitustapa-

usta laajempaa kehityskulkua. Pitkään jatkuneella Hervantajärven kiistalla on dis-

kurssissa symbolista merkitystä; tapauksen ratkaisu esitetään monissa kirjoituk-

sissa leimalliseksi koko kaupunginosan tulevaisuudelle ja sille, millaiseksi kaupun-

ginosan luonne muotoutuu. 

Hervannan kulloisestakin nykytilanteesta puhuttaessa läsnä ovat sekä myönteinen 

että kielteinen lähiöpuhe. Tutkimuksen aikavälillä yleinen puhunta ei missään koh-

taa muutu sellaiseksi, että hervantalaiset voimakkaasti kritisoisivat kaupungin-

osansa sen hetkistä tilannetta. Osassa kirjoituksista Hervanta kuvataan yksin-

omaan myönteisessä valossa, mutta osassa tuodaan esille myös kielteiset puolet. 

Lähiödiskurssissa on tyypillistä, että vaikka Hervannan nykytilanteesta puhuttai-

siinkin myönteiseen sävyyn, samassa kirjoituksessa tuodaan esille myös uhka eri-

laisesta tulevaisuudesta. Tämä onkin järkeenkäypää, kun otetaan huomioon, että 

kirjoitukset liittyvät Hervantajärveä koskevaan puhuntaan: mikäli asukas on tyy-

tyväinen nykytilanteeseen, eikä näe uhkakuvia myöskään uusien kaavoitusratkai-

sujen myötä, hänellä ei ole samanlaista kimmoketta kirjoittaa lukijapalstalle kuin 

huolestuneilla. 

Vuonna 1994 Hervannan asukas totesi Hervannan Sanomien sivuilla: ”monet tam-

perelaiset moittivat Hervantaa kivikyläksi. Se onkin tiiviisti rakennettu, mutta her-

vantalaiset itse ovat kotiseutuunsa tyytyväisiä mm. lähellä olevan luonnon vuoksi. 

Siitä syystä ympäröivän metsäalueen säilyttämisellä on koko Hervannan viihtyisyy-

den kannalta oleellinen merkitys”. (Hervannan Sanomat 20.3.1994.) Tässäkään lai-

nauksessa Hervantaa ei kuvata täydelliseksi asuinpaikaksi, mutta asukkaiden viih-

tyminen tuodaan ilmi. Yleiseen Hervantaa koskevaan kritiikkiin vastataan tuomalla 

esille kaupunginosan luonnonläheisyys viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. Samalla 

käy ilmi, miten keskeisellä sijalla luontoalueet ovat kirjoittajan näkemyksen mu-
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kaan tässä viihtymisessä. Vuonna 1994 julkaistussa kirjoituksessa puolestaan mai-

nitaan asukkaiden tyytyväisyys Hervantaan, mutta sanan ”vielä” käyttö paljastaa, 

että tulevaisuuden suhteen on epävarmuutta: ”Hervantalaiset ovat tyytyväisiä 

asuinpaikkaansa nykyisessä muodossa. Metsät ovat hervantalaisten puistoja, nykyi-

sin ne ovat vielä riittävän lähellä” (6.3.1994). Myös tässä kirjoituksessa asukkaiden 

tyytyväisyys yhdistetään lähellä sijaitseviin luontoalueisiin. 

Alkuaikojen Hervanta ei ollut hyvän asuinalueen maineessa, mikä näkyy myös 

Hervannan Sanomien kirjoituksissa. Yleisen kielteisen lähiöpuhunnan vastaisesti 

Hervannan Sanomien kirjoituksissa puhutaan Hervannasta myönteiseen sävyyn, ja 

usein tuodaan ilmi sen hyviä puolia. Esimerkiksi vuonna 1994 lukijapalstalla kirjoi-

tettiin näin: ”Toiset sättivät heitä, kuinka te sinne Jumalan selän taakse menette, 

mutta sättijät eivät ilmeisesti tienneet, miten päin Jumala seisoo.” (Hervannan Sa-

nomat 20.3.1994). Vuonna 2000 puolestaan kirjoitettiin lukijapalstalla: ”Vielä 

kymmenkunta vuotta sitten katsottiin pitkään, jos kertoi asuvansa Hervannassa, nyt 

on huomattu että täältä löytyykin ihanteellisia omakotitalotontteja järven lähellä” 

(4.10.2000). Hervannan Sanomien kirjoituksista välittyykin kuva, jossa hervanta-

laiset itse ovat aina pitäneet alueestaan, mutta muut ovat huomanneet sen arvon 

vasta myöhemmin. Häikiö (toim. 1997, 87) totesi hieman yli kymmenen vuotta 

sitten, että hervantalaiset erottaa muista tamperelaisista ainakin suhtautuminen 

Hervantaan: ”kun Hervanta tuntuu herättävän muissa negatiivisia tuntemuksia, 

niin hervantalaiset puhuvat – ainakin ulkopuolisille – lähiöstään myönteiseen sä-

vyyn.” 

Lähiöpuheen konstruoitumista sanomalehdessä tutkinut Roivainen (1999, 96) to-

teaa, että lähiöasukkaiden mielipidekirjoituksissa on tavanomaista, että kirjoittajat 

tuovat esille mielipahansa siitä, miten ulkopuoliset leimaavat kotilähiön ja lähiö-

elämäntavan. Samalla vedotaan omakohtaisiin kokemuksiin vastalauseena esimer-

kiksi tutkijoiden asiantuntijalausunnoille. Myös Ylönen (1997, 19 - 20) kirjoittaa, 

että Hervantaa koskevista kirjoituksista ja tutkimuksista käy ilmi kaksinaisuus: 

ulkopuoliset ovat kritiikissään osin armottomia, kun taas kysely- ja haastattelutut-

kimuksissa on dokumentoitu hervantalaisten tyytyväisyys. Hervantaa viihtyisänä 

lähiönä kuvaavien tekstien taustalta onkin huomattavissa kielteisen lähiöpuheen 
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kaiku. Luonnonläheisyyttä korostamalla ikään kuin vastataan ”epäviihtyisä betoni-

lähiö” –kritiikkiin, ja monissa kirjoituksissa luonnonläheisyys esitetään nimen-

omaan tiiviin rakennuskannan rinnalla.  Samaan liittynee myös se, että Hervannan 

voittama ”Suomen paras lähiö” –palkinto otetaan monissa yhteyksissä esille Her-

vannan Sanomien sivuilla. Sitä voidaan pitää ulkopuolisen tahon antamana vahvis-

tuksena sille, minkä hervantalaiset jo tietävät: ”osittain juuri tällaisten [luon-

non]ilmiöiden vuoksi Hervanta valittiin kolmisen vuotta sitten Suomen parhaimmak-

si lähiöksi, jonka luontoa ja metsiä kannattaa puolustaa” (15.12.2007). 

Hervannan tapauksessa onkin leimallista, että asukkaiden näkemys alueestaan ja 

toisaalta ulkopuolisten mielikuvat poikkeavat toisistaan. Myös Kultalahti (2003, 17) 

mainitsee teoksessa Hervanta – kasvun vaihtoehdot, että hervantalaisten ja ulko-

puolisten käsitykset alueesta poikkeavat toisistaan jyrkästi. Ulkopuolisten käsityk-

siin hän (emt.) esittää mahdolliseksi syyksi sen, että Hervannan imago vaikuttaa 

vieraalta ja siksi pelottavalta; tämä on omiaan synnyttämään kielteisiä suhtautu-

mistapoja. Hervantalaisten suhtautumisesta alueeseensa hän (emt.) puolestaan 

toteaa, että haastattelu- ja postikyselytutkimukset paljastavat voimakkaan kotiseu-

tutunteen ja -identiteetin, mikä kuvastuu myös Hervannan sisäisen muuttoliikkeen 

suosiona. Hervannan identiteetin subjektiivinen, eli asukkaiden ja ulkopuolisten 

näkemyksiin perustuva osa ei olekaan yhtenäinen. Osittain jopa vastakkaistenkin 

näkemysten olemassa olo aikaansaa sen, ettei Hervannan identiteetti kokonaisuu-

tenakaan ole yksiselitteinen. Koska identiteetti rakentuu osittain kielteisestä pu-

hunnasta, tämä aiheuttanee omalta osaltaan sen, että myönteisen Hervanta-

näkemyksen tukipilareista tahdotaan pitää kiinni. 

Siinä missä Hervannan toteutunutta tilannetta kuvataan ainakin osittain myöntei-

sen lähiöpuhunnan mukaisena, kaavoitussuunnitelmia kommentoitaessa Hervan-

nan tulevaisuutta ei nähdä valoisana. Uhkakuva siitä, millainen tulevaisuuden Her-

vanta voi olla, on yhtäläinen kielteisen lähiöpuhunnan ja samalla Hervannan ai-

emman huonon maineen kanssa. Joissakin kirjoituksissa uhkakuvan Hervannasta 

maineensa kaltaisena artikuloidaan suoraan. Esimerkiksi 1.8.1993 Hervannan Sa-

nomien mielipidepalstalla kirjoitettiin näin: ” - jos uudet suunnitelmat toteutuvat, 

Hervannasta tulee sen takavuosien asumista pahasti masentaneen maineensa veroi-
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nen betonikylä, jossa luonto pilkottaa asfaltin raoista”. Myös vuonna 2006 argumen-

toitiin suoraan kielteisen lähiöpuhunnan kautta: ”Asukasyhdistyksen pelko koskee 

Hervannan tulevaisuudennäkymää täyteen rakennettuna jättilähiönä. Hervantalai-

set arvostavat miltei poikkeuksetta alueen luontoa ja ulkoilumaastoja. Ne ovat mo-

nelle henkireikä kerrostalojen keskellä” (26.7.2006.) 

Joissakin kirjoituksissa tulevaisuuden uhkakuvat epäviihtyisästä lähiöstä sisältävät 

fyysisen rakenteen lisäksi myös sosiaalisen puolen. Esimerkiksi 19.10.1996 Her-

vannan Sanomissa kirjoitetaan: ”[Kaavoituksessa] ratkaistaan, asummeko tulevai-

suudessa slummissa vai viihtyisässä lähiössä. Slummiutuminen on salaa hiipivä ilmiö. 

Jos asumisviihtyvyys laskee, muuttavat hyväosaiset muualle ja asunnot täytetään 

syrjäytyneillä sekä elämän uloslyömillä ihmisillä.  - - Slummiutumisen estämiseksi 

kaavoittaessa on vältettävä liian tiheää rakentamista - - ” (19.10.1996). Vuonna 

1998 puolestaan oltiin huolissaan levottomuuksien paluusta, mikäli kaupungin-

osaa tiivistetään: ”Jos näin pienelle alueelle yritetään mahduttaa vielä lisää asukkai-

ta, tulevat monet asiat varmasti kärjistymään. Odotettavissa on, että esimerkiksi le-

vottomuudet, saasteet, melu ja liikenneruuhkat lisääntyvät, kun ihmisille niin vält-

tämättömät viheralueet, liikkumisen vapaus ja tietty rauhallisuus, jota vielä Hervan-

nasta löytyy, katoavat” (4.11.1998). 

Tulevaisuuden uhkakuvia maalaileville kirjoituksille yhteistä on se, että niissä kai-

kissa kaavoitusta pidetään ratkaisevana tekijänä sen suhteen, kääntyykö Hervan-

nan kehitys huonompaan suuntaan. Kehitystä ei siis tarkastella luontoalueiden 

osalta erikseen, vaan niiden nähdään olevan elimellinen osa Hervantaa. Sen lisäksi, 

että asuinalueen kaavoittaminen Hervantajärvelle pienentäisi lähiseudun luonnon-

tilaisia alueita, se myös vaikuttaisi osaltaan koko kaupunginosan luonteen muu-

tokseen. Siten Hervantajärvi osana Hervannan luontoalueita saa merkityksen, joka 

on laaja-alaisempi kuin kiistan kohde itsessään. Koska Hervantajärven kaavoitus-

ratkaisuilla nähdään oireelliseksi koko alueen luonteen muutokselle, se kertoo sii-

tä, että tämän diskurssin sisäisen logiikan mukaan luonnontilaiset alueet ovat kes-

keinen kaupunginosan tulevaisuutta määrittävä tekijä. 
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Osassa kirjoituksista luontoalueiden keskeinen merkitys Hervannassa argumen-

toidaan suoraan. Vuonna 2006 Hervannan Sanomissa Hervanta-Seura toivoo kaa-

voituksen lykkäämistä; se nähtäisiin lahjana tulevaisuuden hervantalaisille, koska 

silloin ”Hervannan tärkeimmät tunnustusta saaneet arvostukset, yhteisöllisyys ja 

luonnonläheisyys, voidaan säilyttää” (Hervannan Sanomat 25.3.2006). Näin tässä-

kin kirjoituksessa luonnontilaisten alueiden merkittävyys tulevaisuuden kannalta 

perustellaan sillä, että luonnonläheisyys on toinen merkittävimmistä Hervantaa 

myönteisesti määrittävistä ja siten sen identiteetin kannalta keskeisistä asioista. 

Samana vuonna myös toinen kirjoittaja jakaa käsityksensä siitä, että luonnonlähei-

syys on Hervannan viihtyisyyden edellytys, ja että sen kadotessa Hervannan luon-

ne muuttuu: ”Olen aina kehunut Hervannan luonnonläheisyyttä ja viihtyisyyttä. Koh-

ta sitä ei voi enää tehdä. Suomen parhaaksi lähiöksi valittu Hervanta ei taida seu-

raavassa kilpailussa enää kärkisijoilla olla” (1.3.2006).   

Myös Hervanta-barometrin vastauksissa alueen voimavarana nähdään luonto- ja 

virkistysalueiden läheisyys ja helppo saatavuus. Muina voimavaroina pidetään hy-

vää palvelurakennetta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. (Häkli ym. 2002, 57.) 

Luonnonympäristön merkittävyyden on todennut myös Roivainen (1993, 135) 

tekemiensä haastatteluiden perusteella, sillä niissä Hervannan hyvyys asuinaluee-

na määrittyi luonnonympäristön kautta, eikä rakennetun ympäristön kautta. Her-

vannan kaikista keskeisimpinä hyvinä puolina esitetään siis näkökulmasta riippu-

en hieman erilaisia asioita, mutta kiinnostavaa on se, että luonnonläheisyyttä ja 

virkistysalueita ei näissä listauksissa juuri sivuuteta. 

Luontoalueen säilymiselle annettua painoarvoa perustellaan osaltaan myös sillä, 

että tulevaisuuden hervantalaisilla on oikeus lähiluontoon: ” - - taustalla on aito 

huoli siitä, että tulevillekin sukupolville jäisi lähiympäristöön edes pieni kappale 

puhdasta, koskematonta luontoa henkireiäksi” (Hervannan Sanomat 16.5.1998). 

Uhkakuvana on siis kaupunginosa, jossa ei ole luonnontilaisia alueita täyttämään 

asukkaiden tarpeita, jolloin entistä suurempi joukko ihmisiä asuu entistä epäviih-

tyisämmällä alueella. Kaupunginosan asukasmäärän kasvua pidetään ilmeisenä 

kehityskulkuna, minkä nähdään entisestään lisäävän kasvun suuntaamisen merki-

tystä: ”Kun Hervantaan muuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän asukkaita, myös ul-
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koilualueiden tarve lisääntyy. Säilyttämällä yhteisiä ulkoilualueita HJ:llä tehdään 

myös tulevaisuutta ajatellen järkeviä päätöksiä” (22.11.2008). Kun ajallista per-

spektiiviä laajennetaan, samalla kasvatetaan myös sitä ihmisjoukkoa, jota kaavoi-

tusratkaisut ja siten omat kirjoitukset ja huolenaiheet koskettavat. 

Tässä diskurssissa alueen kaavoittamista ei lähestytäkään antamalla alueelle esi-

merkiksi omasta arjesta kumpuavia merkityksiä, vaan tarkastelun mittakaava on 

yhtä henkilöä suurempi. Tällöin myös alueelle ja sen tulevaisuudelle annetut mer-

kitykset ovat laaja-alaisempia. Vuonna 2000 (10.5.) puolestaan perspektiivi laa-

jennettiin maantieteellisestä Hervantaa suuremmaksi: ”Toivon, että metsät ovat 

tulevaisuudessakin ihmisille tuttuja muutenkin kuin saduista. Metsiä on Etelä-

Suomessa enää aika vähän, ja nekin on jo monet rakennettu täyteen taloja.”. 

7.3 Hervanta osana kaupunkia 

Tässä diskurssissa keskiössä on Hervannan luonne tytärkaupungiksi rakennettuna 

kaupunginosana. Diskurssin tarkastelussa käy ilmi, millaisena Hervannan kaupun-

ginosan rooli osana kaupunkikokonaisuutta ja siten alueen identiteetti tältä osin 

näyttäytyy keskustelussa. Sen lisäksi, että diskurssissa puhutaan Hervannasta osa-

na Tampereen kaupunkikokonaisuutta, diskurssiin sisältyy myös toimijakeskei-

sempi näkökulma, joka tuo ilmi näkemyksiä hervantalaisten asukkaiden sekä 

Tampereen kaupungin suunnittelijoiden ja päättäjien välisestä suhteesta. 

Maankäyttöä koskevissa konflikteissa eri osapuolten välinen suhde onkin keskei-

sellä sijalla, sillä jo konfliktin määritelmään sisältyy ajatus toimijoiden välisistä, 

kärjistyneistä ristiriidoista. Nämä kaksi puolta liittyvät toisiinsa, sillä esimerkiksi 

se, miten erillisenä Hervanta nähdään muusta kaupungista, vaikuttaa siihen, mil-

lainen työnjako kaavoitusasioissa nähdään mielekkääksi. Hervantajärven kaavoit-

taminen ei tässä diskurssissa olekaan vain yksi ajankohtainen kaavoitusasia, vaan 

se saa osaltaan merkityksensä siitä, että se kuvastaa Hervannan kaupunginosan ja 

Tampereen kaupungin välistä suhdetta yleisemmälläkin tasolla. Voidaankin sanoa, 

että luonto- ja lähiödiskurssiin verrattuna tämä diskurssi keskittyy kaikista vähi-

ten juuri Hervantajärveen. Siinä missä aiemmissa diskursseissa on perusteltu luon-

toalueiden merkitystä esimerkiksi asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupunginosan tu-
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levaisuuden kannalta, tässä diskurssissa näkökulma irtoaa välillä jopa maankäy-

töstä. Sitä vastoin Hervantajärven tapaus nähdään ilmentymä esimerkiksi siitä, 

miten Hervantaan suhtaudutaan ja miten Hervantaa koskeva päätöksenteko hoide-

taan. 

Tiedonpolitiikka on keskeisellä sijalla maankäytön konflikteissa, sillä näkemykset 

parhaasta maankäyttötavasta perustellaan yleensä jonkin tiedon muodon avulla. 

Hervannan kaupunginosan ja Tampereen kaupungin välistä suhdetta lähestytään-

kin useissa kirjoituksissa asiantuntijuuden kautta. Keillä on päätöksentekoon tar-

vittava tieto ja ymmärrys? Kuka pystyy sanomaan, millaisia ja kuinka merkittäviä 

vaikutuksia erilaisilla kaavoitusratkaisuilla on Hervantaan? Tämän lähestymista-

van kiteyttää toteamus ”Hervannan muutosten parhaita asiantuntijoita ovat var-

masti hervantalaiset” (Hervannan Sanomat 22.2.2003). Paikallisten asukkaiden 

asiantuntemusta rakennetaan antamalla vastinpariksi etäinen päättäjä tai kaavoit-

taja. Vuonna 1993 (5.9.) kirjoitettiin Hervannan Sanomien lukijapalstalla ”lauta-

kunnan jäsenet asuvat muualla, eivätkä tunne Hervantaa”. Samansävyinen on myös 

esimerkiksi 20.3.1994 esitetty toivomus: ”toivottavasti muualla asuvat valtuutetut 

tutustuvat vielä ennen päätöstä Hervannan luontoon ja asuinalueen luonteeseen”.  

Myöhemmin samana vuonna todettiin myös: ”minusta niillä valtuutetuilla, jotka 

eivät ole näissä metsissä käyneet, ei ole oikeutta ryhtyä niitä kaatamaan” (Hervan-

nan Sanomat 24.1.1996). 

Hervantaan suunniteltiin 2000-luvun alussa perusteltavaksi kaupunginosavaltuus-

toa, mihin liittyen silloinen Tampereen Hervantalaiset ry:n puheenjohtaja tote-

si: ”päätökset ovat syvällisempiä, kun itse elää siinä ympäristössä, jota ne koskevat. 

Intressit ovat kokonaan toiset, kun päättäjä ei ole koskaan paikassa käynytkään”. 

(Hervannan Sanomat 22.2.2003.) Lähtökohtana on silloin oletus siitä, että Hervan-

ta on muusta kaupungista erottuva, erillinen ja oman identiteetin omaava alue, 

jonka erityistuntemus on alueen asukkailla. Monissa kirjoituksissa puhutaankin 

esimerkiksi Hervannan luonteesta. Hervantalaiset ovat järjestäneet erilaisia tilai-

suuksia, joissa ovat esitelleet luontoalueita sekä ajatuksiaan niistä kaavoituksen 

toisille osapuolille. Esimerkiksi tammikuussa 1998 Tampereen Hervantalaiset ry 

kutsui kaupunginvaltuutetut kuulemaan asukkaiden ajatuksia Hervannan lähimet-
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sien ja erityisesti Hervantajärven pohjoisrannan luonnonvaraisuuden säilyttämi-

sen tärkeydestä (Hervannan Sanomat 14.1.1998). Se, että on tamperelainen, ei siis 

takaa sitä, että tuntisi tämän kaupunginosan hengen. Samalla kirjoituksissa myös 

tehdään ero hervantalaisen ja tamperelaisen välille. Vuonna 1990 (Hervannan Sa-

nomat 25.9.) Hervannan vaakunan julkistanut kulttuuritoimenjohtaja totesi: ”meil-

lä kaikilla on tamperelainen kattoidentiteetti, mutta se ei riitä, koska Tampere on 

ihmisen asuinympäristöönsä juurtumisen kannalta liian suuri. Ihmiset tarvitsevat 

jotakin pienempää ja jotakin omaa, kuten nyt on Hervannalle saatu”. 

Diskurssissa asetetaan vastakkain hervantalaisten jokapäiväisestä elämästä raken-

tuva tuntemus ja kaavoituksesta päättävien toimijoiden asiantuntemus; edellisen 

merkitystä korostetaan. Samalla asetetaan vastakkain perinteinen asiantuntijatieto 

sekä maallikkotieto. Edelliset lainaukset viestivät myös ajatusta siitä, että muualla 

kuin Hervannassa asuvan täytyy erikseen ottaa asiakseen alueeseen ja sen omi-

naispiirteisiin tutustuminen, jotta Hervantaa koskeva päätöksenteko olisi luotetta-

valla pohjalla. Tässä näkyykin se, että varsinkin aiempina vuosina Hervanta oli 

muusta kaupunkirakenteesta irrallaan, minkä vuoksi ei ollut itsestään selvää, että 

Tampereella asuva liikkuisi myös Hervannassa. Sihvolan (2008, 49) mukaan Paja-

mäen tapauksessa aluetta pidettiin ”omana ja hallinnollisesti lähes autonomisena 

yksikkönä, jonka asioiden hoitoon ei ulkopuolisten tarvitsisi puuttua”. 

Osassa kirjoituksista puhutaan yleiseen sävyyn siitä, että alueeseen pitää tutustua, 

jotta sitä koskevia päätöksiä on mielekästä tehdä. Tällöin ei vielä käy ilmi, että kir-

joittajat ajattelisivat Hervannan olevan erityisasemassa tutustumisen tärkeyden 

kannalta esimerkiksi joidenkin ominaispiirteidensä vuoksi. Tutustumisen tärkey-

destä puhutaan tällöin vain sen suhteen, että Hervanta on - joskin nykyään yhä 

vähenemässä määrin – erillään muusta kaupungista. Luontoalue on nähtävä, jotta 

sen arvon voisi ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, etteivät-

kö nämäkin kirjoittajat pitäisi Hervantaa jonkinlaisena erityistapauksena kaupun-

ginosien joukossa muutoinkin kuin sijainnin osalta. Erityisluonne on vaikeasti arti-

kuloitavissa, minkä lisäksi on huomioitava se, että Hervannan Sanomien sivuilla 

hervantalaiset puhuvat hervantalaisille. Kirjoittajat voivat olettaa, että lukijat tie-

tävät sen, minkä kirjoittajakin. Toisaalta jo puhuminen syrjässä sijaitsevasta kau-
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punginosasta, jossa päättäjät eivät välttämättä käy, kertoo kilometrien lisäksi myös 

henkisestä etäisyydestä. 

Osassa kirjoituksista ajatuskulkua alueen erillisluonteesta jatketaankin siten, että 

koska päättäjät tekevät päätöksiä alueesta, jota eivät tunne tai johon heillä ei ole 

henkilökohtaisia sidoksia, näiden nähdään suhtautuvan ulkokohtaisesti Hervan-

nassa tapahtuviin muutoksiin. Tästä kertovat esimerkiksi lainaukset ”nykyään 

kaikki kaupungin päätökset tuntuvat olevan kasvottomia. Joku on vaan jossain näin 

päättänyt ja niin tehdään. Tuskin esim nämä Hervannan kaavoituksesta päättävät 

henkilöt haluavat itse asua betonilähiössä” (Hervannan Sanomat 1.3.2006) se-

kä ”Mikä onkaan helpompaa kuin antaa äänensä rakentamiselle, jos asuu itse toisel-

la puolella kaupunkia” (Hervannan Sanomat 4.2.1998). Monissa kirjoituksissa 

myös luodaan kuva Hervannasta reservaattina, joka muuttuu tärkeäksi niinä ai-

koina, kun esimerkiksi juuri tonttimaalle syntyy kysyntää, johon ei voida vastata 

muualla kuin Hervannassa. Esimerkiksi vuonna 1997 todettiin näin: ”olen jo aikai-

semmin todennut, että Hervanta ja sen metsät merkitsevät kaupungille vain varas-

toitua tonttimaata. Asukkaiden viihtyvyydellä ei ole väliä.” (Hervannan Sanomat 

22.1.1997.) Samansävyinen on esimerkiksi myös lainaus ”Nyt Hervannan luontoäiti 

on muuttunut kaavoittajien ajatuksissa neliöiksi ja helpoksi rakennusmaaksi” (Her-

vannan Sanomat 22.2.2003 ja 8.3.1990). 

Tässä diskurssissa Hervanta näyttäytyy osittain siis alueena, jota koskevia päätök-

siä tehdään ulkokohtaisesti kaupungin keskitetyssä hallinnossa. Osa kirjoittajista 

on sitä mieltä, että Hervannan roolina on vain vastata Tampereen kaupungin mah-

dollisiin tarpeisiin, eikä kaupunginosalla itsessään tai sen asukkaiden näkemyksillä 

ole merkitystä. Hervantajärven tapaus nähdään yhtenä osoituksena tästä. Samalla 

Hervanta näyttäytyy alueena, joka ei saa ansaitsemaansa arvostusta muutoin kuin 

alueen kauniina pidettyjen ranta-alueiden osalta. Koska päättäjiä ja suunnittelijoita 

pidetään Hervantaan ulkokohtaisesti suhtautuvina, on luonnollista, että keskustelu 

Hervantajärven kohtalosta laajentuu koskemaan myös hervantalaisten osallistu-

mista Hervantaa koskevaan päätöksentekoon. Samalla keskustelu Hervantajärven 

ja muiden viheralueiden kohtalosta saa merkityksiä myös laajemmasta osallistu-

misproblematiikasta. Osallistumispuhe ei ole yhtenäistä, vaan se voidaan jakaa 
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kahteen osaan, joista toinen on sävyltään vaativa ja toinen sovittelevampi. Mo-

lemmissa on taustalla ajatus, jonka mukaan hervantalaisilla on tahtoa olla mukana 

suunnitteluprosesseissa; ”aktiivista hervantalaista” voidaan pitää omana diskurs-

sinaan, joka limittyy myös puhuntaan Hervantajärvestä. 

Osallistumispuheen voidaan ensinnäkin nähdä koostuvan kommenteista, joissa 

hervantalaisten aktiivisesta osallistumisesta puhutaan joko neutraaliin tai myön-

teiseen sävyyn. Monet suhtautuvat siihen faktana, ja sitä pidetään myös paikallise-

na ylpeydenaiheena. Ajatus asukkaiden aktiivisuudesta värittää myös mielikuvaa 

Hervannasta. Toisaalta on myös kirjoituksia, joissa mainitaan, että aktiivisesti Her-

vantaa koskeviin asioihin ottaa kantaa vain pieni vähemmistö. Esimerkiksi Her-

vannan Sanomien pääkirjoituksessa kirjoitettiin vuonna 2008 kaupunkisuunnitte-

lusta näin: ”mitä sanoo hiljainen enemmistö? Aktiivisesti suunnitteluun osallistuvien 

ja kantaa ottavien kansalaisten joukko on suhteellisen pieni. Valtava enemmistö ei 

niissä ole mukana, mikä on ymmärrettävää, sillä se veisi runsaasti aikaa”. (Hervan-

nan Sanomat 2.2.2008.)  Useat hervantalaisten aktiivisuuden mainitsevat kirjoitta-

jat tahtovat painottaa sitä, etteivät hervantalaiset ole kategorisesti kaikkia Hervan-

taa koskevia suunnitelmia vastaan. Tällöin voidaan viitata esimerkiksi siihen, ett-

eivät hervantalaiset ole juurikaan vastustaneet kaupunginosan keskustan tiivistä-

mistä. 

Osa kirjoittajista puolestaan kritisoi voimakkaasti hervantalaisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa asioihin. Osallistumispuhe on tällöin monessa tapauksessa uhmakasta, ja 

hervantalaisten viestitään puolustavan alueitaan väsymättä. Samalla esitetään 

usein myös epäluottamuslauseita Tampereen kaupunkia kohtaan. Vuonna 2000 

kirjoitettiin lukijapalstalla: ”olisimme täysin tyytyväisiä nykyiseen olotilaam-

me, mutta ’aktiivisilla hervantalaisilla’ ei tunnu olevan minkäänlaista perustuslain 

mukaista oikeusturvaa, mikä takaisi asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa asu-

misympäristöään koskeviin päätöksiin. Vielä kymmenkunta vuotta sitten katsottiin 

pitkään, jos kertoi asuvansa Hervannassa, nyt on huomattu että täältä löytyykin 

ihanteellisia omakotitalotontteja järven lähellä”. (Hervannan Sanomat 4.10.2000.) 

Tässä kirjoituksessa vaikutusmahdollisuuksien kritiikkiin yhdistyy myös jo aiem-

min ensimmäisessä diskurssissa esitetty ajatus siitä, miten parjatusta kaupungin-
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osasta onkin yhtäkkiä tullut houkutteleva paikka uudelle asumiselle. Samalla kau-

punginosassa jo aiemmin viihtyneiden mahdollisuudet vaikuttaa muutoksiin näh-

dään huonoina. 

Osassa kirjoituksista vaikuttamismahdollisuuksia kuvataan näennäiseksi, vaikka 

puitteet osallistumiselle ovatkin olemassa. Esimerkiksi vuonna 1999 kirjoitet-

tiin ”Asukkaita pitää lain mukaan kuunnella. Kuunneltu tosin on, mutta siihen se 

jääkin. Kaikki tekemämme muistutukset ja valitukset on todettu perusteettomiksi.  

Kaupunginhallitus on antanut niistä vastineen”. (Hervannan Sanomat 13.2.1999.) 

Kirjoitukset luovat kuvan, jonka mukaan asukkaat ovat päässeet esittämään näke-

myksensä, mutta eivät koe, että sillä olisi ollut vaikutusta prosessiin. Näin Hervan-

tajärven tapaus linkittyy osallistumisproblematiikkaan ja saa merkityksen osana 

kunnallista päätöksentekoa.   

Epäluottamus ja kritiikki Tampereen kaupunkia kohtaan ulottuu myös osallistu-

mismahdollisuuksien kritisoimista pidemmälle. Hervantajärven tapaus näyttäytyy 

tällöin yhtenä esimerkkinä siitä, miten hervantalaiset kokevat tulleensa kaltoin 

kohdelluiksi. Epäluottamuksesta on osoituksena myös esimerkiksi reaktio Tampe-

reen kaupungin tekemiin hakkuisiin vuonna 2001. Tampereen kaupunki ilmoitti 

korjaavansa myrskytuhoja, mutta osa hervantalaisista uskoi, että hakkuiden taka-

na on muitakin motiiveja: ”olen varma, että huonokuntoisten puiden mukana menee 

nurin myös tervettä metsää. Ja luontokohteiden tuhoamisen jälkeen iskee kaavoittaja 

ja Nokian insinöörit pääsevät rakentamaan talojaan rantamaisemiin- - ”mielestäni 

metsäsuunnitelma on vain kaavoituksen esiaste”. (Hervannan Sanomat 2.2.2002.) 

Puhunnassa on ajoittain käytetty jopa sotasanastoa: on puhuttu metsäsodasta, tais-

teluvoitoista ja sotasuunnitelmasta. Vuonna 2006 Hervannan Sanomissa kirjoitet-

tiin, miten Tampereen Hervantalaiset ry:n puheenjohtaja aikoisi ”kaivaa esiin järe-

ät aseet ja johdattaa joukkonsa puolustamaan luontoa” (Hervannan Sanomat 

20.5.2006). 

On siis selvää, että kirjoituksista käy ilmi vastakkainasettelu hervantalaisten ja toi-

saalta kaupungin suunnittelusta vastaavien välillä. Kirjoituksissa on olemassa 'me', 

eli hervantalaiset, jotka tahtoisivat päästä päättämään Hervantaa koskevista asi-
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oista. Vastakohtana 'meille' ovat 'muut', ja muut pyrkivät päättämään 'meidän' asi-

oista. Vastakkainasettelun kärjistyessä vuorovaikutus vaikeutuu, ja monista kirjoi-

tuksista onkin nähtävissä se, miten viranomaisten puheita ja tekoja on tulkittu epä-

luuloisesti. Kätkettyjä motiiveita epäillään esimerkiksi tässä kirjoituksessa: ”olisi-

kin hyvä tietää kenen tahdosta nyt ollaan väkisin viemässä tätä virkistysaluetta her-

vantalaisilta. Jotainhan siellä taustalla täytyy olla, kun suuretkaan kampanjat ja ni-

mienkeruut eivät toivottua ja pysyvää tulosta tuota” (Hervannan Sanomat 4.2.1998). 

On kuitenkin huomattava, ettei epäluottamus Tampereen kaupunkia kohtaan ole 

yleistettävissä koskemaan määrittelykamppailuun osallistuneita hervantalaisia. 

Kärkevimmät kannanotot ovat pienen joukon esittämiä näkemyksiä, joskin aktiivi-

suutensa vuoksi tämä joukko on näkyvä osa julkista keskustelua. On nähtävissä, 

että mitä yksityiskohtaisemmalle, kaavoituksen toteuttamiseen liittyvälle tasolle 

puhe yltää, sitä vähemmän ihmisiä on puhetta tuottamassa.  Yleisluontoisesti tai 

omien kokemusten sävyttämästi Hervantajärven merkityksestä luonto- ja virkis-

tysalueena puhuvien joukko on merkittävästi suurempi. Tutkimuksessa käytettä-

vän aineiston perusteella onkin mahdotonta sanoa, kuinka suuri osa hervantalai-

sista on samaa mieltä Tampereen kaupunkia kohtaan esitetystä kritiikistä.  
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8 Määrittelykamppailu Hervantajärvestä 

Hervantajärven tapauksesta on löydettävissä kaikki maankäytön konfliktin piirteet. 

Maa-alan parhaasta käyttötavasta on erimielisyyttä, sillä eri osapuolten näkemyk-

sissä alueen arvo perustuu eri asioihin – tai eri tekijät vähintäänkin painottuvat eri 

tavalla. Tampereen kaupunki näkee Hervantajärven alueen osaratkaisuna kasva-

van kaupungin leviämistarpeeseen. Alueen suunnitteluun kantaa ottavat paikalli-

set asukkaat puolestaan painottavat kannanotoissaan ympäristö- ja virkistysarvoja 

sekä vihreiden alueiden merkitystä kaupunginosan kokonaiskuvalle. On kuitenkin 

huomattava, että paikallistasollakin keskustelu on moniäänistä, eikä tapausta ole-

kaan mielekästä pelkistää kiistaksi, jota käydään kahden eri toimijan - Tampereen 

kaupungin ja hervantalaisten – esittämien kahden eri näkemyksen välillä. Tampe-

reen kaupungin ja paikallisten toimijoiden välillä on ollut ristiriitoja, kuten konflik-

tin luonteeseen kuuluu. Oman lisävärinsä tapaukseen tuo se, että kaavoitustilanne 

on elänyt kahden vuosikymmenen aikana paljon. Asuinalueiden kaavoittamista 

edistävät käänteet ovat aina aiheuttaneet vastalauseryöpyn Hervannan Sanomien 

sivuilla. 

Hervantajärven tapauksen lähtökohtana on kysymys siitä, rakennetaanko paikal-

listen suosimalle ulkoilualueelle asutusta vai jätetäänkö alue luonnontilaan. Tapa-

uksella on myös Nimby-ilmiön piirteitä: lisärakentamisen tarve kaupunkitasolla 

tunnustetaan, mutta sitä ei tahdota tapahtuvan oman kaupunginosan viihtyisyyden 

kustannuksella. Paikallista keskustelua tarkastelemalla on kuitenkin huomattavis-

sa, että Hervantajärven luonnontilaisuuden puolustaminen ilmentää myös laajem-

pia, paikallisia ajattelumalleja. Kuhunkin analyysissä esiteltyyn diskurssiin liittyy 

omanlaisensa kytkökset Hervantaan ja hervantalaisuuteen, sillä ajattelumallit saa-

vat sisältönsä Hervannan historiasta ja ominaispiirteistä. Hervantajärveä koskevat 

diskurssit kuvastavat Hervantaa ja hervantalaisuutta, ja siten myös alueen identi-

teettiä. Muusta kaupungista erottuvana kaupunginosana Hervanta onkin mielekäs 

tarkastelukohde paikalliselle puhunnalle. 

Kun jonkin alueen parhaasta käyttötarkoituksesta kiistellään, osapuolet pyrkivät 

samalla merkitsemään alueen joksikin tai jonkinlaiseksi. Samalla myös kiistalle 
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itsessään voidaan antaa merkityksiä. Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymykse-

nä on tarkastella paikallisen puhunnan perusteella sitä, millaisesta määrittely-

kamppailusta Hervantajärven tapauksessa on kyse. Aineiston perusteella käy ilmi, 

että kamppailua käydään ensinnäkin siitä, mikä on Hervantajärven alueen merki-

tys Hervannalle. Kirjoituksissa luonnontilainen alue linkitetään osaksi ympäröivää 

kaupunginosaa, eikä sitä nähdä ainoastaan yksittäisenä luontoalueena. Siten mää-

rittelykamppailussa on keskeistä se, millainen rooli Hervantajärven alueella on 

nykyisellään osana Hervantaa, ja mitä muutokset merkitsisivät Hervannalle ja her-

vantalaisille. Määrittelykamppailussa keskeistä on myös se, miten kiista Hervanta-

järvestä merkitään ilmentämään Hervannan kaupunginosan ja Tampereen kau-

pungin välistä suhdetta. Tällöin merkityksiä ammennetaan Hervannan kaupungin-

osan historiasta sekä aiemmista vastaavanlaisista tapauksista. 

Hervannan Sanomien sivuilla käytävästä keskustelusta on tutkimuksessa löydetty 

kolme eri diskurssia: luontodiskurssi, lähiödiskurssi sekä sisältönsä Hervannan 

roolista osana Tamperetta saava diskurssi. Kukin diskurssi osoittaa omalta osal-

taan, millaisista asioista Hervantajärven tapauksessa on kyse, ja samalla kertoo 

myös määrittelykamppailun luonteesta. Yhteistä näille kaikille diskursseille on se, 

että ne merkitsevät Hervantajärven tapauksen paikallisista lähtökohdista käsin. 

Näkemykset parhaasta käyttötarkoituksesta tai alueen merkityksestä eivät siis 

rakennu Tampereen kaupunkikokonaisuuden ominaisuuksien ja tarpeiden varaan. 

Hervantajärvi näyttäytyykin nimenomaan hervantalaisena luontoalueena, ja myös 

sanapari ”Hervannan metsät” toistuu teksteissä usein. 

On ilmeistä, että asukkaat pitävät Hervantajärven luonnonympäristöä arvossa. 

Tästä kertoo jo se, että alueesta on käyty keskustelua aina ensimmäisestä kaavoi-

tussunnitelmasta lähtien; asukkaiden puheenvuorot ovat osoittaneet, miten arvos-

tus kumpuaa paikallisista lähtökohdista. Hervanta on alun perin rakennettu etäälle 

muusta kaupunkirakenteesta; tiivistä rakennuskantaa ovat ympäröineet metsät ja 

järvet. Hervannan Sanomien kirjoituksista käy ilmi, että ympäröivien luontoaluei-

den merkitystä kasvattaa ensinnäkin se ilmeinen tekijä, ettei lähekkäin sijaitsevien 

rakennusten väleihin juuri mahdu luontoalueita. Lyhyen etäisyyden päässä olevat 

metsäalueet kuitenkin tasapainottavat tiiviyttä, ja ovat kaikkien hervantalaisten 
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saavutettavissa. Hervantajärven alue osana luontoa saa siis merkityksensä kau-

punginosaan leimallisesti yhdistetyn huonon puolen, betonisuuden, tasapainotta-

jana ja siten asumisviihtyisyyden kasvattajana. Monet mainitsevatkin luontoalueet 

syyksi, joka on alun perin houkutellut asumaan Hervantaan. Alueen kuitenkin pelä-

tään muuttuvan uusien maankäyttösuunnitelmien toteutuessa epäviihtyisämmäksi. 

Rakennusaikeiden aiheuttamaa vastustusta on lisännyt myös se, että Hervantajär-

ven alueen luonnontilaisuutta on pidetty pysyvänä tilana. Asukkaat kokevat tul-

leensa petetyiksi, kun alueen valttikorttiin kajotaan.   

Se, että Hervantaa kaupunginosana kuvattaessa metsät ja luonnonläheisyys nouse-

vat vahvasti esille, kertoo myös siitä, että niillä on tärkeä sija alueen identiteetin 

rakennusaineksina. Hervantajärven luontoalue ja eritoten Viitastenperä ovat luon-

nonympäristöä, joiden perusteella Hervanta erottuu muusta kaupungista. Siinä 

missä rakennuskannan tiiviys kasvattaa luontoalueiden merkitystä yksittäisen 

asukkaan kannalta, se kasvattaa luontoalueiden tärkeyttä myös Hervannan identi-

teetin kannalta. 

Hervannan fyysisen rakenteen ohessa myös sosioekonomisilla tekijöillä on vaiku-

tusta siihen, miten hervantalaisessa kontekstissa suhtaudutaan kaavoitussuunni-

telmiin. Kirjoituksissa tuodaan ilmi, miten osalle hervantalaisista mahdollisuus 

lähiluonnosta nauttimiseen on korvaamaton virkistyksen lähde. Tätä perustellaan 

esimerkiksi sillä, ettei monilla ole kesämökkiä tai autoa, jolla matkustaa kauempa-

na sijaitseville luontoalueille. Tällöin Hervantajärven alue saa merkityksen asuk-

kaiden elämänlaadun kohentajana. Samalla tapaus merkitään myös kysymykseksi 

oikeudenmukaisuudesta: keillä on oikeus nauttia esimerkiksi kauneimmista ranta-

alueista? Vastakohdaksi hervantalaiselle asukkaalle esitetään varakas, alueelle 

muuttava ranta-asuja. Tällöin puheissa on nähtävissä kaksi ryhmää: nykyisistä 

hervantalaista koostuva sisäryhmä sekä ulkoryhmä, johon kuuluvat muut toimijat. 

Sisäryhmä ei ole homogeeninen, mutta ulkoryhmän olemassaolo mahdollistaa 

myös sen olemassaolon. 

Sen lisäksi, että monien hervantalaisten koetaan tarvitsevan lähiluontoa, hervanta-

laisten myös koetaan ansainneen lähiluontonsa. Tässä kontekstissa tapaus merki-
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tään sen kautta, että hervantalaisilta ollaan viemässä jotakin näille kuuluvaa. Osas-

sa kirjoituksista tähän ajatukseen liittyy käsitys siitä, että Hervanta toimii eräänlai-

sena vapaan tilan reservaattina kaupunkikokonaisuudelle. Se rakennettiin metsän 

keskelle vastaamaan asuntotarpeeseen, eikä sitä vieläkään nähdä pidettävän ar-

vossa. Ulkopuolisten näkemys Hervannasta – olkoonkin, että se on osittain muut-

tunut ajan saatossa myönteisemmäksi - sävyttää omalta osaltaan Hervannan iden-

titeettiä. Hervanta ei varsinkaan varhaisempia aikoinaan ollutkaan viihtyisän 

asuinalueen maineessa, mutta alueen asukkaat ovat kuitenkin löytäneet viihtyi-

syyden muun muassa luontoalueista. 

Kirjoituksissa tuodaan esille, miten Hervannan arvo asuinpaikkana tunnustetaan 

vasta, kun tila käy vähiin muualta. Samalla alueeseen jo aiemmin kiintyneet asuk-

kaat kokevat menettävänsä palan asuinseudustaan. Oikeuden luonnontilaisiin alu-

eisiin nähdään rakentuvan esimerkiksi muuttoajankohtana vallinneesta tilanteesta 

tai pitkäaikaisesta alueella asumisesta. Voidaankin sanoa, että paikallisten asuk-

kaiden ja ulkopuolisten toimijoiden näkemysten eroavaisuudet Hervannan luon-

teen osalta ovat merkittävä tekijä kiistan sekä myös Hervannan identiteetin ym-

märtämisen kannalta. Osassa kirjoituksista myös Tampereen kaupunkiorganisaa-

tio nähdään ulkopuoliseksi toimijaksi, joka kiinnostuu Hervannasta silloin, kun 

tarvitaan tilaa rakentamiselle. Paikallisten puheista voidaan juontaa käsitys siitä, 

miten Hervanta on väärin perustein leimattu kaupunginosa: ihmisten käsitys pe-

rustuu mielikuviin esimerkiksi ahtaudesta ja betonisuudesta, kun taas paikallisten 

näkemyksissä keskustan tiiviydelle on tasapainottavia tekijöitä. Hervantalaiset 

ovatkin saaneet puolustella kokokaupunginosan olemassa olon ajan asuinpaik-

kaansa.  

Tapaus siis merkitään myös vanhan asukkaan oikeuksien kannalta: kuinka paljon 

asukkailla pitäisi olla sananvaltaa siihen, mitä näiden asuinympäristössä tapahtuu? 

Keskustelu Hervantajärven tapauksesta saa merkityksiä myös osallistumisproble-

matiikasta. Tapaus nähdään ilmentymänä nykyisestä osallistumiskäytännöstä ja 

samalla se nähdään osana vastaavien kaavoitustapausten ketjua. Siihen ei siis suh-

tauduta erillisenä tapauksena, vaan kaupunginosan kehityksen tuntevat kirjoittajat 

peilaavat tapausta aiempaan kaavoitukseen ja siten antavat merkityksiä. Hervanta-
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järven alueen kaavoitus on ollut niin pitkä prosessi, että myös sen rinnalla on ta-

pahtunut lähialueiden maankäyttöön liittyviä uudistuksia. Esimerkiksi keskustelu 

Vuoreksen alueen rakentamisesta on osittain limittynyt Hervantajärven tapauk-

seen.  

Osallistumiskeskusteluun liittyy keskeisesti kysymys siitä, keillä on tarvittava tieto 

ja ymmärrys Hervannan kehittämiseksi. Hervannan – ajan saatossa vähentynyt – 

erillisyys muusta kaupungista näyttäytyy selvästi osallistumiskeskustelussa. Kir-

joittajat tuovat esille, miten päättäjillä ei ole riittävästi paikallistuntemusta Her-

vannasta. Samalla luodaan usein kuva sekä fyysisestä ja henkisestä etäisyydestä 

Hervannan ja muun kaupungin välillä. Erillisyyteen liittyy myös ajatus siitä, ettei 

monille päättäjille ole merkitystäkään sillä, millaiseksi Hervanta maankäytön muu-

tosten myötä muotoutuu, koska nämä asuvat toisaalla, eivätkä vietä aikaa Hervan-

nassa. Myös sosioekonomiset tekijät sisältyvät osittain tähän keskusteluun, sillä 

siinä missä osa hervantalaisista kuvataan niukalla toimeentulolla eläviksi, päättäjät 

niputetaan hyväosaisiksi siinä missä uudet alueelle muuttajatkin. Päättäjät eivät 

tunne Hervantaa, koska nämä eivät asu tiiviillä kerrostaloalueilla. 

Keskusteluun Hervantajärvestä liittyykin keskeisesti myös Hervannan rooli lähiö-

nä. Lähiö voidaan nähdä myönteisessä valossa luonnonläheisenä asuinalueena, 

mutta se voidaan myös nähdä harmaana ja epäviihtyisänä betonikompleksina. Pu-

heeseen Hervannasta on varsinkin sen varhaisempina aikoina liitetty enemmän 

kielteistä puhuntaa. Hervannan Sanomien keskusteluissa on nähtävissä vasta-

argumentointia ”epäviihtyisä betoniviidakko” -puhetta vastaan; tällöin hervanta-

laiset kirjoittavat siitä, miten Hervannassa itse asiassa on kauniita metsäalueita 

lähellä ja miten se on ristiriidassa yleistä mielikuvaa vastaan. Luontoalueet ovat 

siis olleet tekijä, jolla on voitu puolustautua kritiikkiä vastaan. Suunnitelmat Her-

vantajärven alueen kaavoittamisesta onkin nähty merkiksi siitä, että Hervanta on 

muuttuva kielteisen maineensa kaltaiseksi. Yleisesti tunnettua kielteistä mieliku-

vaa pidetään uhkakuvana siitä, miltä todellisuus voi tulevaisuudessa näyttää, ja 

Hervannan Sanomien sivuilla kysytäänkin, eikö puhunnasta ole opittu mitään. 
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Hervantajärven alueesta käytävää keskustelua tarkasteltaessa käy ilmeiseksi, että 

Hervantajärvellä osana ympäröiviä luontoalueita on keskeinen merkitys Hervan-

nan identiteetin kannalta. Tästä kertoo se, että kirjoituksissa kaavoitustapausta 

kuvataan ratkaisevaksi Hervannan kehityksen kannalta. Hervantajärvi ei ole ainoa 

luonnontilainen alue Hervannan läheisyydessä, mutta pitkittyessään tapaus on 

alettu itseisarvonsa lisäksi nähdä myös symbolina laajemmalle kehitykselle: jos 

Hervantajärvelle rakennetaan paikallisesta vastustuksesta huolimatta, mikä estää 

laajentamasta rakennuskantaa edelleen muille luonnontilaisille alueille? Lähiluon-

non nähdään tekevän alueesta viihtyisän, ja vehreys myös erottaa Hervannan kiel-

teisestä lähiömielikuvasta. Vaikka Hervannasta on monia mielipiteitä, Hervannan 

Sanomien sivuille kirjoittavat asukkaat ovat lähestulkoon yksimielisiä siitä, että 

pitävät alueestaan juuri sellaisena kuin se nyt on.  
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