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Tutkimus tarkastelee kunnan maankäytön suunnitelmien ja toteutuksen välistä kuilua suunnittelu-

prosessin näkökulmasta. Tutkimus käsittelee niitä syitä, jotka hidastavat kaupunkisuunnittelupro-

sesseja ja toisaalta keinoja ylittää hidasteet. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää keinoja kaupunki-

suunnitteluprosessien jouduttamiseen. Tarkastelun kohteena on Lempäälän kuntakeskuksen kehit-

tämisprosessi, joka alkoi 1980-luvulla ja on jatkunut 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 

ajan.  

Tutkielma on aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu 11 asiantuntijahaastat-

telusta ja suunnitteluasiakirjoista. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkielman teoreetti-

sena viitekehyksenä on suunnitteluparadigman muutos rationalistisesta suunnittelusta kohti kom-

munikatiivista suunnittelua. 

Tutkimuksesta selvisi, että Lempäälän tapauksessa suunnitelmien toteutumista ovat hankaloittaneet 

erityisesti hajanaiset maanomistusolosuhteet ja kunnan vähäinen maanomistus keskustassa sekä 

näiden aiheuttamat seuraukset. Myös valtionhallinnon ja maanomistajien hitaat käänteet liikkeis-

sään ovat viivästyttäneet suunnitelmien toteutusta. Sen sijaan kehittämiseen kannustavasti vaikutta-

neita tekijöitä on noussut niin paikallis-, seutu-, kuin globaalilta tasolta. Paikallistasolla liikekau-

punki Ideaparkin avautuminen vuonna 2006 Lempäälän keskustan ulkopuolelle nähtiin eräänä uh-

kana keskustan elinvoimaisuudelle, mikä toi yhden näkökulman keskustan kehittämisen tarpeelli-

suuteen. Seututasolla Tampereen kaupunkiseudun yhdessä ajamat tavoitteet lisäraiteen rakentami-

seksi nähtiin suunnitelman toteuttamisen kannalta myönteiseksi. Taustavaikuttajana keskustan ke-

hittämissuunnitelmiin puolestaan vaikutti myös maailmanlaajuisesti keskustelua herättänyt ilmas-

tonmuutos, jonka hillintään suunnitelmat osaltaan pyrkivät. Kuntakeskuksen suunnittelu ei ole näin 

ollen vain kunnan omaa itsenäistä toimintaa vaan suunnittelussa on mukana lukuisia eri toimijoita ja 

hallinnon tasoja. 

Vuorovaikutteinen lähestymistapa suunnittelussa on eräänä lähtökohtana uusimman keskustan ke-

hittämissuunnitelman toteuttamisessa. Vuorovaikutteisella uudella toimintamallilla haetaan vastaus-

ta maanomistuskysymysten ratkaisemiseen. Monipuolisten osallistamismenetelmien avulla on myös 

lähdetty tekemään uusimpia keskustan kehittämissuunnitelmia laadukkaan suunnitelman takaami-

seksi. Rauhallisella vuoropuhelulla maanomistajien ja muiden osallisten kanssa kunnassa pyritään 

suunnitelmien onnistuneeseen toteuttamiseen. Keskustan kehittämisessä viime vuosina käytetyt 

monipuoliset osallistamismenetelmät nähtiin haastatteluissa myönteisenä kehityksenä, mutta niiden 

jatkojalostamiseksi nousi vielä uusia ideoita.  

 

Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, maankäytön suunnittelu, kommunikatiivinen suunnittelu, kaa-

voitus, maankäyttö- ja rakennuslaki, Lempäälä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimustehtävä ja tavoitteet 

Kuntien keskustojen kehittäminen on keskeinen kaupunkisuunnittelun aihealue, koska keskusta luo 

kunnalle identiteetin ja useimmiten kunta tunnistetaan juuri keskustastaan. Kuntien keskustojen 

kehittämistä pidetään valtakunnallisesti tärkeänä asiana ja se on määritelty yhdeksi tavoitteeksi val-

takunnallisissa maankäyttötavoitteissa. Tällä hetkellä asia on ajankohtainen useissa Suomen kunnis-

sa, sillä vuonna 2011 kuntakeskustan kehittäminen oli agendalla esimerkiksi Jyväskylässä, Tampe-

reella, Heinolassa, Lahdessa, Oulussa ja Lempäälässä sekä monessa muussa kunnassa. Tämän tut-

kimuksen tehtävänä on tarkastella kunnan maankäytön suunnitelmien ja toteutuksen välistä kuilua 

suunnitteluprosessin näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisenä tarkastelukohteena on Lempäälän 

kuntakeskuksen kehittämisprosessi.  

Lempäälän kuntakeskustan kehittämistä on pohdittu jo 80-luvulta lähtien, mutta suunnitelmien to-

teutuminen ei ole edennyt aivan suunnitelmien mukaisesti. Lempäälän kuntakeskustan kehittämisen 

uusin vaihe käynnistyi vuonna 2005, jolloin Lempäälän keskustaa lähdettiin ideoimaan isolla osal-

listujajoukolla. Visiointiprosessia seurasi vuosina 2008–2011 Lempäälän keskustan osayleiskaavan 

laadintaprosessi, jonka tavoitteena oli viedä visioinnissa syntyneitä ideoita astetta lähemmäs toteu-

tusta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi kunnan aikaisemmat kehittämissuunnitelmat 

eivät ole tuottaneet toivottua tulosta ja kuinka toteutuksessa tällä kertaa voitaisiin onnistua parem-

min. Tutkimuksessa halutaan oppia menneistä kehityskuluista. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että kunnissa tehtävät toteutumattomat suunnitelmat vie-

vät turhaan voimavaroja ja hidastavat toivottujen suunnitelmien toteutumista. Näin ollen on hyödyl-

listä löytää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat suunnitelmien toteutumiseen haitallisesti, ja toisaalta 

keinoja hidasteiden ohittamiselle. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat asiat: 

 Mitkä tekijät ovat hidastaneet Lempäälän kuntakeskuksen kehittämistä tai heikentäneet lop-

putulosten laatua? 

 Mikä suunnitteluprosessissa on muuttunut sen uusimman, vuonna 2005 alkaneen, vaiheen 

kohdalla? 
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 Mitä keskustan kehittämisprosessin aiemmista vaiheista on opittu, ja kuinka nyt valmistelta-

vana oleva uusin suunnitelma saadaan vietyä toteutukseen asti? 

Kaupunkisuunnittelussa oleellinen tekijä on maankäytön suunnittelu, joten tutkimusongelman rat-

kaisussa kiinnitetään huomiota kunnan maapolitiikkaan. Nykyään vallalla olevan kommunikatiivi-

sen suunnittelukäsityksen valossa kaupunkisuunnittelussa on paljolti kyse myös suunnitteluproses-

sissa käydyn vuorovaikutuksen toimivuudesta. Siten keskustan kehittämisprosessia tarkastellaan 

myös vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on auttaa parantamaan kaupunkisuunnitteluprosessin hallinnointia. 

Paikallisilla ominaispiirteillä on tärkeä merkitys kaupunkisuunnittelussa, jolloin samat toimintatavat 

eivät toimi sellaisinaan kaikissa toimintaympäristöissä. Lempäälän tapauksesta nousevia vastauksia 

ei voi siten yleistää kaikkia kuntia koskevaksi, mutta Lempäälän tapaus antaa viitteitä siitä, mihin 

asioihin kannattaa kiinnittää huomiota vastaavanlaisissa kaupunkisuunnitteluprosesseissa. Tutki-

mustulokset voivatkin auttaa huomaamaan niitä syitä, jotka jarruttavat suunnitelmien toimeenpanoa. 

Kun syitä voidaan etukäteen tunnistaa, voidaan niihin puuttua ajoissa ja näin nopeuttaa seuraavia 

suunnitteluprosesseja. Tutkimuksessa avataan myös Lempäälän kokemuksia suunnitteluprosessissa 

mahdollisesti opituista hyvistä käytännöistä ja keinoista, joita Lempäälä ja muut kunnat sekä suun-

nittelutahot voivat myöhemmin hyödyntää. 

1.2 Tutkimuksen käytännön toteutus 

Tämä tutkimus nojautuu laadulliseen metodologiaan. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2003, 155) 

ovat koonneet laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä, jotka kuvaavat myös tätä tutkimusta 

laadullisen tutkimuksen edustajana: laadullisessa tutkimuksessa tiedonhankinta on kokonaisvaltaista 

ja siinä ihmiset ovat tärkeässä roolissa tiedon keruun kannalta. Teemahaastattelu on suositeltava 

tutkimusmetodi laadullisessa tutkimuksessa sen vuoksi, että tutkittavan ääni pääsee kuuluville. 

Haastateltavat tulee valita tarkoituksenmukaisesti satunnaisotannan sijasta. Tutkimuksen lähtökoh-

tana ei ole teorian testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tutkija 

ei voi määrätä sitä, mikä on tärkeää. (Hirsjärvi ym. 2003, 155) 

Tutkimusote tässä tutkimuksessa on induktiivinen, mikä tarkoittaa yksityisistä havainnoista pääty-

mistä yleisiin merkityksiin (Hirsjärvi ym. 2003, 246). Tutkimus on aineistolähtöinen ja sen aineisto 

koostuu kuntakeskuksen suunnitteluasiakirjoista sekä teemahaastatteluista. Tutkimuksen tutkimus-
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ongelma on luonteeltaan sekä kartoittava että tulkitseva. Tutkimus on sikäli kartoittava, että ennen 

kuin tärkeimpiin tutkimuskysymyksiin voi vastata, on hyvä olla käsitys siitä, mitä suunnitelmia 

Lempäälässä on tehty kuntakeskuksen kehittämiseksi ja miten suunnitelmat ovat edenneet. Kartoi-

tuksessa tärkeässä roolissa ovat aiemmin tehdyt suunnitteluasiakirjat. Ne myös auttavat jäsentämään 

tarkasteltavaa ilmiökenttää. Kuitenkin tutkimuksen pääpaino on tulkitsemisessa, koska tutkimuk-

sessa etsitään selitystä sille, mitkä seikat ovat hidastaneet kuntakeskuksen kehittämistä ja kuinka 

tulevaisuudessa näiltä hidasteilta voidaan välttyä. Haastatteluiden avulla pyritään ymmärtämään 

syvemmin pitkän suunnitteluprosessin käänteitä.  

Ennen haastatteluita tutkimuksen aihealueeseen perehtyminen tapahtui suunnitteluteorioiden hah-

mottamisella ja tutustumisella maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvään lainsäädäntöön. Näihin 

taustatietoihin tutustuminen tapahtui loppuvuodesta 2009 ja alkuvuodesta 2010. Haastattelut tehtiin 

helmi-elokuussa vuonna 2010. Vuoden 2010 syyslukukauden ajan tutkimus lepäsi koskemattomana 

ulkomaan vaihto-opiskelun takia. Tutkimuksen teko jatkui tauon jälkeen tammikuussa 2011, mutta 

tutkimuksen loppuun saattamista hidasti lopuksi vielä työelämään astuminen kesän kynnyksellä.   

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla sen vuoksi, että vastausten suuntia oli vaikea ennus-

taa etukäteen ja siten informanteilla oli mahdollisuus lähestyä haastattelun teema-alueita monesta 

eri suunnasta. Tämä oli erityisen tärkeää sen vuoksi, että tietämykseni Lempäälän asioista ennen 

tutkimuksen tekemistä oli hyvin vähäistä, mikä toisaalta auttoi lähestymään keskustan kehittämistä 

ennakkoluulottomasti. Teemahaastattelut antoivat hyvin mahdollisuuden vastausten selventämiselle 

ja syventämiselle tarpeen vaatiessa.  

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, koska haastateltavat ovat työskennelleet suunnitelmien 

parissa eri aikajänteellä ja eri asemissa. Tutkimukseen haastateltiin yhtätoista Lempäälän kuntakes-

kustan kehittämisessä mukana ollutta henkilöä (lista haastatelluista liitteessä 1). Haastateltavista 

kymmenen oli joko jäsenenä tai muuten mukana osayleiskaavan uudistamisprojektin ohjaustyöryh-

mässä. Haastatelluista kolme oli kunnanvaltuutettuja ja seitsemän viranhaltijoita, jotka olivat kun-

nallishallinnossa töissä kahta Lempäälän Kehitys Oy:n palveluksessa ollutta henkilöä lukuun otta-

matta. Lisäksi haastateltiin yhtä suunnitteluprosessin varhaisemmissa vaiheissa mukana ollutta kon-

sulttia. Teemahaastatteluiden teemat painottuivat haastatteluissa hieman eri lailla haastateltavasta 

riippuen.  

Koska tutkimus tarkastelee maankäyttöä ja kaavoitusta ja siinä on hallinnollinen näkökulma, ei 

maanomistajia ja muita kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusprosesseihin osallistuvia tahoja, kuten 

kansalaisjärjestöjä ja yrittäjiä haastateltu. Heitä ei haastateltu myöskään siksi, että jokaisesta ryh-
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mästä olisi pitänyt haastatella useaa henkilöä, eikä se olisi ollut pro graduun käytettävien resurssien 

puitteissa mahdollista.  

Haastatteluita tehtiin kunnantalolla, Lahdesjärven ABC:n kahvilassa ja Lempäälän Kehitys Oy:n 

tiloissa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tunti 18 minuuttiin. Tyypillisimmin haastattelut kes-

tivät reilun 45 minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Litterointia ei kuiten-

kaan tehty sellaisista haastatteluiden osista, jotka eivät liittyneet varsinaiseen aiheeseen. Litteroitua 

aineistoa tuli 83 sivua rivivälillä 1 ja fontilla 12. Sanatarkka litterointi teki sitaattien käytön tutki-

muksessa mahdolliseksi. Sitaateista on kuitenkin jätetty pois täytesanoja ja kohtia, jotka voisivat 

paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden. Samasta syystä sitaateille ei ole myöskään mitään koode-

ja. Haastatteluissa puhuttiin välillä sen verran arkaluontoisista asioista, että haastateltujen anonymi-

teetin takaamiseksi sitaateista ei haluta antaa viitteitä siitä, kuka on sanonut mitäkin. 

Haastattelurunko, joka löytyy liitteestä 2, koostui neljästä teemasta. Haastattelut alkoivat haastatel-

tavien taustatietoja kysymällä. Varsinainen ensimmäinen teema koski ennen vuotta 2005 tehtyjä 

kuntakeskuksen suunnitelmia. Sen jälkeen kysyttiin menneisyydessä ilmenneistä keskustan kehit-

tämissuunnitelmia jarruttavista tekijöistä. Kolmanneksi kysyttiin vuoden 2005 jälkeen tehdyistä 

suunnitelmista ja siitä, mikä niissä on erilailla kuin ennen. Haastattelurunko noudatteli näin ollen 

suunnitteluprosessia pääpiirteissään aikajanallisesti. Lopuksi kysyttiin vielä yksittäinen kysymys 

maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen vaikutuksesta osallistumisen lisäämiseen. 

Litteroitu teksti analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä Jouni Tuomen ja Anneli Sarajär-

ven (2009, 109) mallin mukaisesti. Haastatteluiden sisältöön perehdyttiin lukemalla litteroidut haas-

tattelut kerran läpi tekemättä niihin merkintöjä, jotta haastatteluaineistosta syntyy yleiskäsitys. Toi-

sella lukukerralla tekstistä alleviivattiin oleellisia asioita tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta 

ja sivun reunoihin merkattiin yhteenvetoja tekstissä nousseista asioista, eli ilmauksia pelkistettiin. 

Tämän jälkeen näihin merkintöihin nojaten kirjoitettiin jokaisen haastateltavan puheesta tiivistelmä. 

Haastattelut luettiin vielä kolmannen kerran, jolloin tiivistelmiin tuli vielä muutama asia lisää. Tii-

vistelmistä kerättiin tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset teemoittain. Tässä vaiheessa teemoja olivat 

suunnittelun lähtökohdat, muutos suunnittelussa, ongelmat/hidastavat tekijät/haasteet, eri suunni-

telmien eteneminen, parannusehdotuksia/mitä on opittu/kriittiset onnistumisen tekijät, maapolitiik-

ka, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muut. Tämän jälkeen näiden teemojen sisällä pelkistettyjä 

ilmauksia yhdisteltiin ja niistä muodostettiin alaluokkia. Alaluokista muodostettiin sen jälkeen ylä-

luokkia ja lopulta abstrahoinnin tuloksena pääluokiksi muotoutuivat maapolitiikan ja maanomistus-

kysymysten aiheuttamat haasteet, hallinnon eri tasojen vaikutus keskustan kehittämiseen, sekä vuo-
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rovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun mahdollisuudet. Ennen pääluokkien muodostamista litte-

roidut haastattelut luettiin vielä kerran läpi. Jäsennyksessä käytettiin apuna myös miellekarttojen 

tekemistä. 

Pääluokkien teemat syntyivät sekä haastattelurungon valmiista teemoista että haastatteluista nous-

seista vastauksista. Haastatteluissa kysyttiin maanomistussuhteiden vaikutusta keskustan kehittämi-

seen, joten pääluokka maapolitiikan ja maanomistuskysymysten aiheuttamista haasteista muodostui 

haastattelurungon kysymyksen ympärille. Tiedossa oli etukäteen se, että uusimmassa keskustan 

kehittämisen suunnitelmassa osallistumista on lisätty, joten pääteema vuorovaikutteisen ja osallista-

van suunnittelun mahdollisuuksista oli odotettava ja osittain myös haastattelurungosta lähtöisin ole-

va teema. Sen sijaan eri hallinnon tasoista ei kysytty erikseen mitään, joten pääluokka hallinnon eri 

tasojen vaikutuksesta keskustan kehittämiseen nousi kokonaan haastatteluiden vastauksista.  

1.3 Tutkimuksen kulku 

Tutkimus etenee siten, että aluksi kerrotaan viime vuosikymmeninä vahvasti esillä olleista suunnit-

teluteorioista, jotka liittyvät kaupunkisuunnitteluprosesseihin. Tämän jälkeen luvussa kolme käy-

dään läpi yhdyskuntasuunnittelun kulmakivi eli kaavoitus, jossa painotus on erityisesti kaavaproses-

sissa ja osallistumisen näkökulmassa siinä. Luku neljä kertoo tiivistetysti Lempäälässä tehdyistä 

keskustan kehittämissuunnitelmista 1980-luvulta alkaen, viimeisimpänä keskustan osayleiskaavan 

muutos.  

Luvussa viisi kerrotaan maapolitiikkaan ja maanomistussuhteisiin liittyvistä haasteista. Luvussa 

keskitytään siihen, miten maapolitiikkaan ja maanomistussuhteisiin liittyvät syyt ovat hidastaneet 

keskustan kehittämistä ja toisaalta, miten ongelmien yli päästään, ja kuinka uusin keskustan kehit-

tämisprojekti saadaan vietyä onnistuneesti toteutukseen asti.  

Luvussa kuusi, joka käsittelee hallinnon eri tasojen vaikutusta keskustan kehittämiseen, kerrotaan 

näiltä tasoilta nousseista muutostekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet keskustan kehittämisen uuden 

tavan syntyyn. Hallinnon eri tasojen tarkastelussa kerrotaan myös niiden aiheuttamista kielteisistä ja 

myönteisistä vaikutuksista Lempäälän keskustan kehittämiseen.  

Luvussa seitsemän kerrotaan, mikä merkitys eri toimijoiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen li-

säämisellä on informanttien mukaan ollut Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisprojektissa. Luku 

lähtee eri osapuolien pyrkimyksestä yhteiseen visioon, mistä se jatkuu muutoksiin, joita osallistumi-

sen järjestämisessä on tapahtunut Lempäälässä. Luku painottuu osallisten kanssa käytyyn vuorovai-
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kutukseen, mutta vuorovaikutus laajennetaan koskemaan myös muita yhteistyösuhteita. Seitsemän-

nen luvun viimeisessä alaluvussa pohditaan Lempäälän kuntakeskustan suunnittelua kokonaisuu-

dessaan kommunikatiivisen suunnitteluteorian valossa. Tutkimuksen päätelmät päättävät tutkimuk-

sen luvussa kahdeksan. 
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2 SUUNNITTELUPARADIGMAN MUUTOS KOHTI KOMMUNIKATII-

VISTA SUUNNITTELUA 

Kaupunkien suunnitteluun ovat vaikuttaneet eri aikakausina erilaiset suunnitteluteoriat. Tässä lu-

vussa esitellään 1900-luvun puolivälin jälkeen syntyneitä suunnitteluteorioita: rationalistista suun-

nitteluteoriaa, asianajosuunnittelua, inkrementalismia ja lopuksi hieman perusteellisemmin uusinta 

ja tällä hetkellä vallitsevimmassa roolissa olevaa suunnitteluteoriaa eli kommunikatiivista suunnitte-

lua. Kommunikatiivinen suunnittelu liittyy kiinteästi erityisesti Lempäälän kuntakeskuksen suunnit-

telun uusimpaan vaiheeseen, minkä vuoksi painotus suunnitteluteorioista kerrottaessa on siinä. 

Kommunikatiivinen suunnittelu ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan se pohjautui sitä edeltävien 

suunnitteluteorioiden kritiikkiin. 

2.1 Rationalistinen suunnittelu yleisen edun toteuttamisprosessina 

Rationalistinen suunnittelu syntyi teollisuusmaissa 50- ja 60-luvuilla muodostuen aikakauden tär-

keimmäksi suunnitteluideologiaksi (Sairinen 1994, 40). Se lähti siitä olettamuksesta, että suunnitte-

lu on hyödyllistä ja itsessään tärkeää. Sen taustalla oli valistuksen ajalta periytyvä usko ihmisen 

kykyihin kehittää elämän laatua. Tätä on kutsuttu myös modernin suureksi projektiksi. (Puustinen 

2006, 180) Rationalistinen suunnitteluteoria perustuu positivistisen tiedon ja teknisen järjen ihan-

noimiseen. Teknisellä järjellä tarkoitetaan yhteiskunnan järjestämistä tavoitteellisesti järjen vaati-

musten mukaan. (Sairinen 1994, 40) 

Rationalistinen näkemys suunnitteluprosessista keskittyy suunnittelun sisällön tai lopputuloksen 

sijaan siihen, miten suunnittelussa pitäisi tehdä päätöksiä. Suunnittelu nähtiin rationaalisena toimin-

taprosessina, jossa ensin tunnistettiin tavoiteltavat päämäärät ja sitten valittiin tehokkaimmat ja ta-

loudellisimmat keinot näiden päämäärien toteuttamiseksi. (Taylor 1998, 77–81, Puustisen 2006, 

181 mukaan) Suunnittelu nähtiin yleisen edun toteuttamisprosessina, ja yleisen edun ajateltiin ole-

van tieteellisesti määriteltävissä. Suunnittelua ei pidetty poliittisena, vaan poliittisten päätösten 

”teknisenä ja tieteellisenä soveltamisena”. (Taylor 1998, 69–73, Puustisen 2006, 181 mukaan)  

Suuresta suosiostaan huolimatta rationalistinen suunnitteluteoria herätti kritiikkiä jo 1960-luvulla, 

koska suunnittelu ei tieteellisyydestään huolimatta johtanut monienkaan ihmisten kannalta miellyt-
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tävään lopputulokseen. Kritiikki osui pääosin modernistiseen suunnittelukäsitykseen, joka korosti 

traditiosta luopumista. Tämä näkyi sekä modernin arkkitehtuurin karussa ja paljaassa fyysisessä 

muodossa että utopistisuuden ja kokonaisvaltaisuuden ideassa: rakennettiin suuria uusia lähiöitä, 

joiden toteuttamisen mahdollisti modernin rakennustekniikan kehittyminen. Kritiikkiä herätti myös 

massiivinen ja ympäristöään tuhonnut liikenneväylien rakentaminen. (Taylor 1998, 75–76, Puusti-

sen 2006, 182 mukaan) 

Rationalistinen suunnittelu olisi edellyttänyt toimiakseen joka vaiheessa mahdollisimman täydellis-

tä tietoa ja asiantuntemusta päätöksenteon pohjaksi. Täydellisen tiedon saaminen isosta asiasta ker-

ralla osoittautui kuitenkin hankalaksi. (Taylor 1998, 70–73, Puustisen 2006, 182 mukaan) Rationa-

listisen suunnittelun kriisin myötä suunnitteluprosessien dynamiikka alettiin nähdä moniulotteisem-

pana tapahtumana kuin aiemmin. Suunnittelu ymmärrettiin yhä enemmän suunnittelijoiden, päätök-

sentekijöiden, yritysten ja kansalaisten välisenä vuorovaikutuksena. (Sairinen 1994, 51–52) 

2.2 Asianajosuunnittelu moniarvoisessa maailmassa 

Suunnittelijoiden arvot nousivat keskusteluun asianajosuunnittelussa. Raine Mäntysalon (2007, 74) 

mielestä Paul Davidoffin esittelemä asianajosuunnittelu oli askel eteenpäin kommunikatiivisen 

suunnittelun kehittämisessä. Davidoff oli Mäntysalon mukaan ensimmäisiä yleisen edun käsitteen 

kriitikoita. Davidoff esittää, että yleisen edun määritelmät ovat aina kiistanalaisia yhteiskunnissa, 

jotka koostuvat moninaisista intressiryhmistä (Davidoff 1973, 279, Mäntysalon 2007, 74 mukaan). 

Kaupunkisuunnittelun yleinen etu oli johtanut epätyydyttäviin tuloksiin: asuinalueet olivat sosiaali-

sesti ja psyykkisesti vieraannuttavia, esteettisesti yksipuolisia ja palvelutasoltaan alivarustettuja 

lähiöympäristöjä. (Mäntysalo 2007, 75–76)  

Davidoff (1973, 279) esitti Mäntysalon (2007, 76) mukaan, että suunnittelijoiden tulisi esittää julki 

ne arvot, joiden pohjalta he tekevät valintoja suunnitteluratkaisuissaan. Heidän tulisi myös suunnit-

telutyönsä kautta vahvistaa ajamiaan arvoja. Suunnittelu nähtiin asianajosuunnittelussa siten ar-

vosidonnaisena ja siksi poliittisena. Suunnittelijoiden tuli tunnustaa roolinsa poliittisina toimijoina. 

Moniarvoistuvan maailman piti muuttaa myös suunnittelu moniarvoiseksi. Suunnittelijoiden roolille 

Davidoff löysi vertailukohdan oikeusprosesseista ja asianajajien rooleista niissä. (Davidoff 1973, 

Mäntysalon 2007, 76–77 mukaan)  

Mäntysalon (2007, 78) mukaan Davidoff (1973, 282) kertoo asianajosuunnittelun saaneen nimensä 

siitä, että se perustuu vastakkainasettelulle eri suunnitteluratkaisuja puolustavien näkökantojen vä-
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lille oikeusprosessien tapaan. Mallilla pyritään valtaistamaan marginalisoituja ryhmittymiä suunnit-

telun kentällä. Samalla kuitenkin korostuu asetelma suunnittelusta intressien valtataisteluna. Mo-

niarvoisen ja vaihtoehtoisuutta sisältävän suunnittelun potentiaali uhkaa Mäntysalon mielestä jäädä 

näin poliittisen valtataistelun jalkoihin. (Mäntysalo 2007, 78) 

2.3 Inkrementalismin avulla sovintoon demokratian hengessä 

Asianajosuunnittelun ohella inkrementalismi oli askel eteenpäin kommunikatiivisen suunnitteluteo-

rian synnyssä. Inkrementalismi syntyi, koska rationalistisen suunnittelun kokonaisvaltainen suunnit-

telu ja vaade täydelliselle tiedolle päätöksenteon pohjaksi nähtiin vaikeaksi toteuttaa. Inkremetalistit 

ehdottavat, että kokonaisvaltaisesta suunnittelusta luovuttaisiin ja sen sijaan suunnittelussa edettäi-

siin pienin askelin. (Puustinen 2006, 182–183) 

Mäntysalon (2007, 79) mielestä amerikkalainen suunnitteluteoreetikko Charles E. Lindblom esitte-

lee vuonna 1965 julkaisemassa kirjassa (The Intelligence of Democracy) sellaisen intressejä yhteen 

sovittavan päätöksenteon mallin, joka on Davidoffin asianajosuunnittelun mallia edistyksellisempi. 

Lindblom ei tyytynyt huolehtimaan vain siitä, miten saada eri intressiryhmien tavoitteet suunnitte-

lun ja päätöksenteon agendalle, vaan oleellista oli myös huolehtia siitä, miten voidaan päästä sovin-

toon demokratian hengessä. Lindblomin vastaus oli intressien yhteensovittaminen suunnittelupää-

töksissä neuvottelujen ja kompromissien keinoin. (Mäntysalo 2007, 79) 

Lindblomin (1959) ajatus lähti Mäntysalon mukaan rajoittuneen rationaalisuuden teoriasta hänen 

väittäessään, että julkishallinnon suunnittelijoilla ei ole aikaa tai resursseja tehdä tarpeeksi kattavia 

selvityksiä pyrkiessään käsillä olevien suunnittelutehtävien tiedolliseen hallintaan. Heidän on pakko 

tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka perustuvat vaillinaiseen tietoperustaan. Lindblomin tavoite oli 

siten laatia realistinen suunnitteluteoria absoluuttiseen tietoon pyrkivän suunnitteluteorian sijaan. 

(Mäntysalo 2007, 79) Mäntysalon (2007, 80) mielestä ajatuksessa on järkeä, jos miettii esimerkkejä 

yleiskaavoituksessa, jossa kaavan laadintaprosessia hidastaneet raskaat selvitystyövaiheet ovat joh-

taneet kaavan vanhentumiseen jo ennen sen valmistumista. Inkrementalismissa puolestaan suunnit-

telulta vaaditaan sujuvuutta ja nopeutta. Toimenpiteet ovat luonteeltaan vähäisiin muutoksiin pyrki-

viä, mistä seuraa se, että saatuja kokemuksia voidaan ottaa huomioon nopeasti ja joustavasti, mutta 

toisaalta seurausten selvittäminen rajoittuu lyhyen aikavälin muutoksiin. (Sairinen 1994, 42) 

Perinteinen suunnittelukäsitys perustuu kommunikatiivisen suunnittelun teoreetikon Tore Sagerin 

(1994, 9) mielestä sille ajatukselle, että suunnittelijoilla on kaikkia muita toimijoita parempi tieto. 
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Perinteisessä suunnitteluprosessissa on vuorovaikutusta, mutta se on yksisuuntaista ja informoivaa. 

Tiedot, joita suunnitteluun tarvitaan, kerätään heti suunnitteluprosessin alussa, eikä vuorovaikutusta 

liiemmin tarvita prosessin edetessä. Inkrementalismin suhde vuorovaikutukseen ja tietoon on päin-

vastainen, koska siinä lähdetään liikkeelle epätäydellisen tiedon vallitessa ja sen vuoksi siinä on 

prosessin aikana tarve uudelle tiedolle, jota saadaan muilta ihmisiltä. Vuorovaikutuksen avulla 

suunnitteluprosessiin saadaan lisää tietoa, ymmärrystä ja sopimista, ja palautteen saaminen nähdään 

välttämättömäksi. Päämäärät eivät ole ylhäältä annettuja eikä niitä edes tiedetä. (Sager 1994, 9–10)  

Inkrementalismi on suunniteltu toimimaan pluralistisessa demokratiassa, jossa painetta päätöksen-

tekoon voi tulla eri puolilta. Moniarvoisessa maailmassa on sisäänrakennettu tarve vuorovaikutuk-

selle, jotta päästään sopimukseen. Sager kritisoi kuitenkin Lindblomin esittämää inkrementalismia, 

koska siinä vuorovaikutus ei muistuta aitoa dialogia, eli keskustelutilannetta, jossa yksikään keskus-

telun osapuolista ei dominoisi toista. (Sager 1994, 4, 11–12) Sager kertoo, että Jürgen Habermasin 

mukaan aito dialogi voi syntyä vain ideaalissa puhetilanteessa, jossa kaikilla keskustelukumppaneil-

la on sama mahdollisuus muodostaa ja asettaa argumentteja ja tasaveroiset mahdollisuudet saada ne 

hyväksytyksi, koska dominointia ei esiinny missään muodossa (Sager 1994, 5). 

Sager kritisoi inkrementalismia myös siitä, että siinä ei huomioida tarpeeksi sellaisia ryhmiä, jotka 

kannattavat suurta muutosta. Vain vallitsevaa politiikkaa lähellä olevat ajatukset saavat tukea ja 

voivat päästä agendalle. Näin inkrementalistinen suunnittelu voi ruokkia konfliktia, koska siinä 

huomioidaan vain suppea määrä vaihtoehtoja. Tietyillä osallisilla on lisäksi aina enemmän valtaa 

kuin toisilla, joten jotkut ryhmät tulevat suljetuiksi ulos suunnitteluprosessista. Inkrementalismin 

heikkoutena on lisäksi neuvotteluvaiheessa käytettävät voimakeinot, manipulaatio ja suostuttelu, 

jotka eivät sovi aidon dialogin kuvaukseen.  (Sager 1994, 160) 

Inkrementalismi muutti yhdyskuntasuunnittelua siten, että suunnittelun painotus siirtyi neuvottele-

miseen, sopimusten tekemiseen ja reagointiin ympärillä tapahtuviin muutoksiin. (Sairinen 1994, 43) 

Vision puute, kompromissien teko ja kehittymätön kommunikaatio osallisten välillä synnyttivät 

tarpeen kommunikatiiviselle suunnitteluteorialle. 

2.4 Kommunikatiivinen suunnittelu – tavoitteena tasa-arvoinen vuorovai-

kutustilanne 

Suunnittelun uusi aalto on rakentanut suunnitteluteoriaa 1970-luvulta lähtien. Uutta aaltoa on kut-

suttu joko argumentoivaksi, kommunikatiiviseksi tai tulkitsevaksi suunnitteluteoriaksi. Suomessa 
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käytetään varsin yleisesti vuorovaikutteisen suunnittelun käsitettä, mutta teoreettisessa keskustelus-

sa suositaan kommunikatiivisen suunnittelun käsitettä. Kommunikatiivisen suunnittelun vähittäinen 

esiinnousu on liittynyt laajeneviin vaatimuksiin yhdyskuntasuunnittelijoiden roolimallin muutokses-

ta (Puustinen 2006, 183–184). Patsy Healey on yksi tunnetuimmista kommunikatiivisen suunnitte-

luteorian kehittäjistä. Healey (1997, 29–30) on koonnut suuntauksen pääpainotukset listaksi, jonka 

sisältö perustuu Bengt Flyvbjergin, John Foresterin, John Friedmannin, Charlie Hochin, Judy Inne-

sin ja Tore Sagerin ajatuksiin.  

Listan mukaan kommunikatiivinen suunnittelu perustuu ajatukselle siitä, että tieto rakentuu sosiaa-

lisesti. Ihmisten mielenkiintojen kohteet muuttuvat sosiaalisessa kontekstissa, eivätkä mielipiteet 

siten muovaudu itsenäisesti. Ihmiset oppivat uusia näkökulmia sosiaalisessa kontekstissa vuorovai-

kutuksen kautta. Vuorovaikutus ja tiedon kehittyminen voivat tapahtua useilla erilaisilla tavoilla, 

kuten rationaalisen systemaattisen analyysin avulla, tarinan kerronnalla tai millä tahansa sanojen, 

äänien ja kuvien käytön keinoilla. Nykymaailmassa ihmisillä on kuitenkin monipuolisesti kiinnos-

tuksen kohteita ja odotuksia.  Kommunikatiivisessa suunnittelussa pyritään siirtymään kilpailevien 

kiinnostuksen kohteiden kaupankäynnistä kohti yhteistoiminnallista konsensuksen rakentamista.  

(Healey 1997, 29–30) 

Healeyn mukaan Habermasilla (esim. 1984) on ollut tärkeä rooli uuden aallon ideoiden syntymisel-

le. Habermas puhui kommunikatiivisesta rationaalisuudesta, jonka mukaan demokraattisissa yhteis-

kunnissa, joissa päätöksenteko perustuu kompromisseille, tulee pyrkiä suunnittelun osallisten valta-

asemat paljastavaan puhetilanteeseen. Ideaaliin puhetilanteeseen pyrkimällä on mahdollista saavut-

taa yhteisymmärrys tekeillä olevan suunnitelman tavoitteista. (Healey 1996/2003, 239). Ideaali pu-

hetilanne edellyttää, että keskustelussa käsitellään vain rationaalisia ja puolustettavia arvoväittämiä. 

Keskustelijoiden rationaalisuutta puolestaan tarkastellaan arvioimalla heidän kykyään esittää tilan-

nekohtaisia ja kontekstiin sopivia argumentteja (Habermas 1984, 15–18 Tykkyläisen 2008 mukaan). 

Keskustelun osallistujia tai teemoja ei ole rajoitettu, vaan ainoa auktoriteetti puhetilanteessa on par-

haalla argumentilla. Kun tasa-arvoisessa ideaalissa puhetilanteessa päästään konsensukseen, on Ha-

bermasin mukaan löydetty yhteinen intressi eli rationaalinen tahto. (Habermas 1976, 107 Tykkyläi-

sen 2008 mukaan) Habermasin kommunikatiivinen rationaalisuus toteutuu, kun asiasta on molem-

minpuolinen ymmärrys ja keskustelun osapuolet pyrkivät ilman pakkoa yhteiseen sopimukseen 

(Sager 1994, 4). 

Koska Habermasin mielestä ihmisten mielipiteet ja ajatukset muodostuvat ihmisten välisissä suh-

teissa kommunikatiivisissa käytännöissä, niin siten myös arvot syntyvät yhteistoiminnassa muiden 
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ihmisten kanssa. Koska ihmisten tietoisuus on rakentunut sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten-

sa kanssa, täytyy ihmisten olla Habermasin mielestä kykeneviä myös kuuntelemaan ja ymmärtä-

mään toisiaan sekä oppimaan toisiltaan. Kuuntelemisen, oppimisen ja ymmärtämisen taidoilla ih-

misten pitäisi pystyä myös keskustelemaan julkisesti tärkeistä ja huolettavista asioista. Ihmisten 

pitäisi Habermasin mielestä arvostella julkista keskustelua rehellisyyden, totuuden ja laillisuuden 

periaatteiden mukaisesti. (Healey 1996/2003, 239).  

Filosofisessa keskustelussa kommunikatiivisen suunnittelun ajatukset keskittyvät tapoihin, joilla 

voidaan rakentaa uudelleen demokraattisen käytännön tarkoitus. Tähän pyritään osallistuvalla ar-

gumentoinnilla, jolla tarkoitetaan sellaista julkista pohdintaa, jossa hyväksytään kaikkien poliittisen 

yhteisön jäsenien osallistuminen ja kaikkien erilaiset näkökohdat. Tämä mahdollistaa monipuolisen 

asioiden käsittelyn. Kommunikatiivisessa suunnittelussa ei vain kerätä yhteen eri intressejä ja sitten 

sulauteta niitä yhteen, vaan eri intresseistä muodostetaan kokonaan uusia ideoita.  Healey sanoo, 

että Habermasin mukaan tällaisessa osallistavassa argumentaatiossa paremman argumentin valta on 

vastakkain valtion ja pääoman vallan kanssa. (Healey 1996/2003, 240) 

Kommunikatiivinen suunnitteluteoria keskittyy sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, paikkojen 

käytön ja arvotuksen monipuolisuuteen sekä siihen, kuinka ihmiset voivat ymmärtää ja arvottaa 

elinympäristöjensä ominaisuuksia. Kommunikatiivinen suunnitteluteoria tekee eroa välinerationaa-

lisuuteen siten, että siinä on tärkeää identifioida ongelmia strategisella otteella ja pohtia, kuinka 

tulisi menetellä ongelmien ratkaisemiseksi. Kommunikatiivisessa suunnitteluteoriassa lähtökohtana 

on huomata se, että ihmiset ovat monimuotoinen joukko ja he elävät monimutkaisissa taloudellisten 

ja sosiaalisten suhteiden verkoissa. Näin ollen ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja nähdä maailma ja 

identifioida kiinnostuksen kohteita sekä arvoja. (Healey 1996/2003, 239) 

Näistä lähtökohdista katsottuna herää kuitenkin kysymys, että jos kaikki katsovat maailmaa eri lail-

la, niin kuinka voidaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä yhteisesti koettuja ongelmia yhteis-

kunnassa on, ja kuinka ongelmat tulisi ratkaista. (Healey 1996/2003, 239) Tämä onkin hyvin haas-

teellista. John Foresterin mukaan laaja ja hyviin tuloksiin johtava osallistuminen kommunikatiivi-

sessa suunnitteluteoriassa onkin ideaali, minkä kommunikatiivisen suunnittelun teoreetikot tietävät 

hyvin. Suunnittelijat tarvitsevat suunnittelutilanteisiin kärsivällisyyttä ja taitavaa kuuntelutaitoa, 

jotta he kestävät eri osallistujien ristitulessa. Julkinen osallistuminen suunnitteluun voi olla pahim-

millaan sotkuista, epävarmaa ja vaikeata ennustaa. (Forester 2006, 447–448) 

Forester lähestyy osallistumisen haasteita hyvin konkreettisin esimerkein Mervi Ilmosen ja Lasse 

Peltosen (2004) tekemässä haastattelussa. Foresterin mielestä ihmisillä saattaa olla kommunikatiivi-
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sesta suunnittelusta liian pelkistetty ja suppea ymmärrys. Hän tarkoittaa kommunikatiivisen suun-

nittelun ymmärtämistä vain tavoitteena saada ihmiset yhteen keskustelemaan. Kommunikatiivinen 

suunnittelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmiset meluavat hetken toisilleen, eivät päätä mitään ja 

menevät sitten vihaisina kotiin. Forester valottaa esimerkkiä kuulemistilaisuudella, jossa ihmiset 

ovat vihaisia jostakin asiasta. Tilaisuudessa suunnitteluviranomaiset kuuntelevat, ja jokainen odot-

taa saadakseen puhua omat kolme minuuttiaan. Ihmiset päättävät etukäteen, mitä aikovat sanoa, 

kertovat asiansa ja asettuvat lopuksi puolustamaan sitä. Kenelläkään ei ole mahdollisuutta puhua 

toistensa kanssa eikä vastata toisilleen, eikä mitään yhteistä toimenpide-ehdotusta synny. Tällaisella 

toimintatavalla ei ole lähes mitään yhteyttä osallistumisen ja kommunikaation kanssa. (Ilmonen & 

Peltonen 2004, 113–115) 

Suunnittelussa ollaan Foresterin mielestä yleensä kiinnostuneita paitsi siitä, että ihmiset ymmärtävät 

toisiaan paremmin, niin myös siitä, että he kykenevät tekemään päätöksiä asuinaluettaan tai maan-

käyttöä koskien. Kommunikatiivinen suunnittelu auttaa ymmärtämään, miten suunnittelijat käyttä-

vät valtaa tehdessään valintoja siitä, mitä he sanovat ja kenelle, ja keitä on tai ei ole kutsuttu mu-

kaan. Neuvottelevassa sovittelussa yritetään luoda vaihtoehtoja, joista ihmiset voivat olla samaa 

mieltä ja toimia vaihtoehtojen mukaisesti. Myös kiistojen sovittelussa yritetään saada aikaan toimin-

taa, luoda vaihtoehtoja ja suunnitella. Mukaan suunnitteluun yritetään saada ne ihmiset, joita suun-

nittelu koskee ja jotka ovat sitoutuneet suunnitelmaan. Näiden ihmisten joukossa on oltava myös 

ministeriöiden ja viranomaisten edustajia eikä vain paikallisen asuinalueen väkeä. (Ilmonen & Pel-

tonen 2004, 114–115) 

Haasteellisuudesta huolimatta kommunikatiivisessa suunnittelussa keskitytään selvittämään sitä, 

kuinka asioita voi pohtia julkisessa maailmassa. Siinä kehitetään normatiivisia periaatteita, joita 

voidaan käyttää keskusteluiden arviointiin ja keskinäissuhteiden rakentamiseen ihmisten eroavai-

suuksista huolimatta. Tämä mahdollistaa strategisen konsensuksen rakentamisen, jonka avulla voi-

daan luoda kulttuurien välisesti herkkiä strategioita kaupunkialueiden tilojen yhteisten asioiden kä-

sittelemiseen. (Healey 1996/2003, 239) Konsensuksen rakentamisessa voidaan törmätä toimijoiden 

väliseen luottamuspulaan, joka hidastaa suunnitteluprosessia. Suunnittelussa joudutaan monesti 

aivan aluksi tunnistamaan, kokevatko osallistujat epäluottamusta julkisen vallan toimijoita ja suun-

nittelijoita kohtaan jostain historiassa tapahtuneesta asiasta johtuen, kuten toteuttamattomista lupa-

uksista johtuen. Tällaisen epäluottamuksen yli pitää aluksi päästä. Yhtä hyvin osallistujat voivat 

kokea toisiaan kohtaan eripuraa, minkä yli myös pitää päästä. Suunnittelijan pitää tämän vuoksi olla 

taitava sovittelija, jotta päästään toisten syyttelystä yhteisten asioiden käsittelyyn. Yhteisten asioi-
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den käsittelyssä tavoitteena on löytää yksittäisten huutelujen sijasta yhteisiä intressejä. (Forester 

2006, 454) 

Omat haasteensa kommunikatiivisessa suunnittelussa syntyvät siinä vaiheessa suunnittelua, kun 

keskustelun kautta on saatu ihmisten ajatukset kuuluville ja kun nämä näkemykset pitäisi kääntää 

tekniikan, kuten paikkatietojärjestelmän, kielelle. Tässä kohdassa karrikoitu ajatus rationalistisesta 

suunnittelijasta on taipuvainen elämään edelleen. Rationalistisella suunnittelijalla Healey tarkoittaa 

tässä sellaista suunnittelijaa, jolla on positivistinen näkemys tiedosta ja joka ajattelee tekniikan ole-

van neutraali asia. (Healey 1999, 546) Saman haasteen voidaan ajatella ilmenevän myös siinä tilan-

teessa, kun maankäytön suunnittelussa suunnitteluprosessiin osallistuvien tavallisten kansalaisten 

ajatukset pitäisi kääntää kaavoituksen kielelle. 

Healey haluaa tehdä eroa rationalistisen ja kommunikatiivisen suunnitteluteorian välille myös laa-

jemmassa mittasuhteessa. Hän myöntää lähestymistapansa tilan suunnittelusta muistuttavan jossain 

määrin rationalistista suunnitteluteoriaa. Molemmissa suunnitteluteorioissa tehdään katsaus ongel-

mista ja kysymyksistä, jaotellaan löydökset, tutkitaan vaikutuksien suhdetta arvoihin, kehitetään 

uusia ideoita ja tehdään jatkuvaa arviointia. Healeyn lähestymistavassa näitä kohtia lähestytään kui-

tenkin aivan eri lähtökohdista kuin rationalistisessa suunnitteluteoriassa. Kysymyksiä ratkotaan 

vuorovaikutteisesti ja lähestymistapa mahdollistaa lisäksi moraalisen ja tunteikkaan keskustelun. 

Näin lähestymistapa menee instrumentaalista rationaalisuutta pidemmälle. Healeyn lähestymistapa 

on ehdotus siitä, kuinka strateginen spatiaalinen suunnittelu voidaan tehdä paremmin. Healey pai-

nottaa kuitenkin sitä, että jokaisessa suunnittelutilanteessa on kontekstisidonnaiset valtasuhteet, 

jotka pitää kohdata ja joita tulee vähentää kommunikatiivisten käytäntöjen kehittämisellä. Suunnit-

telutilanteet ovat siten välttämättä paikallisesti erityisiä prosesseja. (Healey 1996/2003, 251–253) 

Healey kokoaa yhteen viisi kohtaa, jotka tulisi käydä läpi ennen strategisen suunnittelun aloittamis-

ta. Ensimmäinen kohta käsittelee sitä, mitä foorumeita ja areenoita keskusteluiden käymiseen käyte-

tään. Toinen kohta keskittyy tyyliin, jolla keskustelu käydään. Keskustelun tyylin pitäisi olla sellai-

nen, että jokainen pääsee sisälle keskusteluun. Toisessa kohdassa otetaan selville se, mistä asiasta 

aiotaan puhua. Kolmas kohta kysyy, miten keskusteluissa nousseiden ideoiden ja perusteluiden se-

kamelska voidaan erotella ja hoitaa. Neljäs kohta kysyy, kuinka voidaan luoda sellainen strategia, 

josta tulee uusi diskurssi spatiaalisen ja ympäristön muuttamisen järjestämisestä kaupunkialueilla. 

Viidennessä kohdassa keskitytään siihen, kuinka poliittinen yhteisö saadaan olemaan yhtä mieltä 

strategiasta ja säilyttämään strategia samalla, kun se kuitenkin altistetaan jatkuvasti kritiikille. (Hea-

ley 1996/2003, 243) 
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Listan ensimmäinen ja toinen kohta liittyvät siihen, ettei suunnitteluprosessi jättäisi ketään osallis-

tumisen ulkopuolelle. Marginaaliryhmien erityinen huomioiminen onkin tyypillistä Healeyn tulkin-

nassa kommunikatiivisesta suunnittelusta. Healeyn (1999, 546) mielestä suunnittelussa täytyy kiin-

nittää erityistä huomiota niihin tapoihin, joilla kaupunkien paikallishallinto käytännöissään tekee 

tietyt etniset ryhmät näkymättömiksi ja työntää ne marginaaliin, niin kaupungissa kuin politiikassa-

kin. Tämä vaatii lisää työtä niin tutkimuksessa kuin suunnittelemisen opettamisessa luokkahuoneis-

sa. Healey neuvoo pohtimaan Foucault’n esittelemää ”poliittisen sorron arkeologiaa”, joka on ra-

kentunut moniin suunnittelukäytäntöjen rutiineihin. (Healey 1999, 546)  

2.5 Kommunikatiivisen suunnittelun kritiikkiä 

Kuten muutkin suunnitteluteoriat, on myös kommunikatiivinen suunnittelu saanut osakseen kritiik-

kiä. Philip Allmendinger ja Mark Tewdwr-Jones (2002) tarkastelevat artikkelissaan kriittisesti 

kommunikatiivista suunnitteluteoriaa. Heidän mielestään kommunikatiivinen suunnittelu on muut-

tumassa ”vahvaksi ohjelmaksi”, joka perustuu empiirisiin ja rationaalisiin argumentteihin. He näke-

vät tässä vaarana sen, että syvällä olevat normatiiviset arvot peittyvät ja samalla toisenlainen ajatte-

lu ja tekeminen estyvät. Lisäksi heidän mielestään kommunikatiivisen suunnittelun kannattajat ovat 

edelleen kiinni siinä modernistisessa ajattelussa, että edistystä tapahtuu, kun tietoa kerätään yhä 

enemmän. (Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002, 13) 

Allmendinger ja Tewdwr-Jones kritisoivat lisäksi sitä kommunikatiivisen näkemyksen oletusta, että 

demokratian ongelmat ratkaistaan argumentoinnilla. Argumentointi vaatii yhteistä päätöksentekoa, 

jossa lähestymistavan pitää olla mieluummin mukautuva ja muuttuva kuin eri asiat vain yhteen ke-

räävä. Tämä näkökulma ei ole kuitenkaan universaalisti parhaana pidetty mahdollisuus (Tewdwr-

Jones & Allmendinger 1998, em., 2002, 13–14 mukaan), vaan yhteistoiminnallisen toiminnan muita 

tapoja pohdiskelevan keskustelun ohella ovat edelleen kaupankäynti ja äänestys. Niin pohdiskele-

vaa keskustelua, äänestämistä kuin kaupankäyntiäkin kohtaan on esitetty argumentteja vastaan ja 

puolesta aina tilanteesta riippuen. Esimerkiksi äänestystä pidetään hyvänä vaihtoehtona, jos aikaa 

on rajoitetusti. Allmendingerin ja Tewdwr-Jonesin mielestä se, miksi pohdiskelevan keskustelun 

kannatus suunnittelun päätöksenteossa on parempi kuin muut vaihtoehdot, kaipaa lisää parempia 

perusteluja. (Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002, 13–14) 

Osa kommunikatiivisen suunnittelun kritiikistä osuu Habermasin ideaalin puhetilanteeseen. Ideaalia 

puhetilannetta on kritisoinut Allmendingerin ja Tewdwr-Jonesin (2002, 15–16) mukaan muun mu-

assa Diego Gambetta (1998, 20), joka väittää, että paikalliset erot käyttäytymisessä horjuttavat tyy-
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tyväisyyttä ideaaliin puhetilanteeseen. Kommunikatiivinen suunnittelu luottaa perustavanlaatuiseen 

yhteistyöhön. Jos ihmiset tulevat tapaamisiin myöhässä, eivät kiinnitä huomiota toistensa puheeseen 

tai huutavat, kun eivät osaa perustella, ei keskustelulle ole edellytyksiä. (Allmendinger & Tewdwr-

Jones 2002, 15–16) Kaikissa kulttuureissa ei edes pyritä hedelmälliseen demokraattiseen keskuste-

luun. Ihmisillä voi myös olla vaikeuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa, eikä puhetilanne etene siksi 

ideaalilla tavalla. Gambetta (1998) ja Albert Hirschman (1986) esittävät Allmendingerin ja 

Tewdwr-Jonesin (2002, 15–16) mukaan Latinalaisen Amerikan ja Välimeren maiden kulttuurien 

olevan sellaisia, että siellä ihmisillä on vahvoja mielipiteitä jokaisesta asiasta, mutta toisten kuunte-

lemista ja toisilta oppimista ei pidetä yhtä tärkeänä kuin toisten argumenttien voittamista omilla 

ajatuksilla. Hirschmanin mukaan tällaiset kulttuurit johtavat pikemminkin autoritaariseen kuin de-

mokraattiseen politiikkaan. Gambetta puolestaan uskoo, että tällä tavalla etenevässä tilanteessa kau-

pankäynti saa suuremman painoarvon kuin keskustelu. (Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002, 15–

16) 

Vielä Allmendinger ja Tewdwr-Jones kritisoivat suunnittelijan roolia kommunikatiivisessa teorias-

sa. Heidän mielestään Healey korostaa sitä, että suunnittelijoiden ja osallisten välillä pitää olla in-

teraktiivisempi suhde, kun taas Forester näkee suunnittelijan roolin kriittisen ystävän roolina. All-

mendinger ja Tewdwr-Jones näkevät tämän lähestymistavan ongelmallisena. He ihmettelevät, miksi 

suunnittelijoiden pitäisi käyttäytyä tällä tavalla, koska kansa on vain yksi osapuoli monista, jotka 

liittyvät kaupunkisuunnitteluun. Heidän mielestään ei ole selkeää, miksi yhden ryhmän etu pitäisi 

nostaa muiden ryhmien edun edelle, varsinkin kun tavallisten kansalaisten edut voivat olla hyvin 

erilaisia keskenään. (Emt., 17) 

Kritiikistä huolimatta kommunikatiivisen suunnittelun vaikutusvaltaisuutta osoittaa Vivi Niemen-

maan (2005, 50) mukaan se, että suunnitteluteoriaa muista lähtökohdista kirjoittavat peilaavat usein 

näkökulmaansa kommunikatiiviseen suunnitteluun. Kommunikatiiviselle suunnittelulle uskolliset 

ajatukset ovat päässeet Jouni Häklin (2000) mukaan myös suomalaiseen maankäyttö- ja rakennus-

lakiin.  
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3 KAAVOITUSTA JA YHDYSKUNTASUUNNITTELUA OHJAAVAT 

SÄÄDÖKSET JA KAAVAJÄRJESTELMÄ 

Kaupunkisuunnittelu ja kunnan maankäytön järjestäminen perustuvat kaavoitukseen. Tässä luvussa 

kerrotaan lyhyesti maankäytön suunnittelujärjestelmästä ja kaavaprosessin vaiheista sekä maankäy-

tön suunnittelua säätelevästä lainsäädännöstä.  

3.1 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavaprosessi 

Kaavoitusta ja yhdyskuntasuunnittelua on ohjannut vuodesta 2000 lähtien maankäyttö- ja rakennus-

laki (MRL), joka korvasi vuodesta 1958 lähtien rakentamista ohjanneen rakennuslain. Maankäytön 

suunnittelujärjestelmässä suunnitelmat täsmentyvät siirryttäessä kaavajärjestelmän yleispiirteisem-

mästä kaavasta yksityiskohtaisempaan kaavaan. Tätä kutsutaan kaavahierarkiaksi. (Jääskeläinen & 

Syrjänen 2003, 18) 

Yleispiirteisin kaava on maakuntakaava, joka esittää maakunnan tasolla alueiden käytön ja yhdys-

kuntarakenteen periaatteet. Sen laatii maakunnan liitto ja hyväksyy liiton ylin päättävä toimielin. 

Maakuntakaava on ainoa kaava, joka täytyy nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vahvis-

taa ministeriössä. (L 132/1999, 25–28 §, 31 §) Aikaisemman rakennuslain mukaan niin yleis- ja 

asemakaava kuin maakuntakaavan tilalla ollut seutukaava piti vahvistaa ministeriössä. (L 370/1958, 

24 §, 29 §, 38 §)  

Yleiskaava on maakuntakaavaa tarkempi ja sen tulee olla maakuntakaavan mukainen. Se ohjaa 

yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ja siinä osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet 

kuntatasolla. Sen laatii ja hyväksyy kunnanvaltuusto. (L 132/1999, 35–37 §, 42 §) Yleiskaava puo-

lestaan ohjaa asemakaavan laatimista. Asemakaava ohjaa alueidenkäytön yksityiskohtaista järjes-

tämistä, kehittämistä ja rakentamista. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunnanvaltuusto. (L 

132/1999, 50–52 §) Lempäälän keskustan uusimaan vaiheen eli osayleiskaavan muutoksen laadin-

nan vaiheet on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen vaiheet. (Mukailtu versio osayleiskaavan 

aikataulusta 2011)   

 

Asemakaavat ovat perinteisesti olleet yleisin ratkaisu suunnitella kuntia. Yleiskaavojen ja maakun-

takaavojen merkitys on Suomessa kunnolla ymmärretty vasta 1980-luvulla, jolloin niiden tekemi-

nen kunnissa on yleistynyt. Yksityiskohtaiset kaavat laadittiin pitkään pieninä palasina, ”postimerk-

kikaavoina”. Kaavahierarkia on alkanut toimia kunnolla vasta yleispiirteisten kaavojen vakiinnutet-

tua asemansa kuntien maankäytön suunnittelussa. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 30) 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Lainsäädännön ohella kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden avulla 

valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet liitty-

vät alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, elinympäristön laatuun, yhteysverkostoihin, energiahuoltoon, 

luonto- ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen käyttöön. Kuntien kaavoituksen, kuten myös 

maakuntien suunnittelun ja viranomaistoiminnan, tulee edistää ja ottaa huomioon tavoitteet. (Aluei-
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denkäyttötavoitteet 2009, 4) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavahierarkia on havainnol-

listettu kuvassa 2. 

Kuva 2. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä ja kaavahierarkia. (Mukailtu versio teoksesta Jääs-

keläinen & Syrjänen 2003, 78.) 

Alueidenkäyttötavoitteet tarkistettiin vuonna 2008 jotta ne vastaisivat paremmin alueidenkäytön 

uusiin haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutosta pitää tavoitteiden mukaan hil-

litä liikennemäärien vähentämisellä, johon pyritään yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä. Tavoit-

teissa painotetaan myös joukkoliikenteen lisäämisen sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien luo-

misen tärkeyttä. Varsinkin kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikennettä vähentävä 

liikennejärjestelmä. Liikennejärjestelmien tulee käsittää eri liikennemuodot ja niiden tulee palvella 

sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovi-

tetaan yhteen siten, että parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedel-

lytyksiä. (Alueidenkäyttötavoitteet 2009, 7, 10, 13) 

Tavoitteissa toimivaa aluerakennetta tavoitellaan kehittämällä alueita monikeskuksisina ja verkottu-

vina. Kaupunkiseutuja kehitetään tukeutumalla olemassa oleviin keskuksiin. Varsinkin keskuksien 

keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 
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Alueidenkäytöllä tulee lisäksi edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä 

niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. (Emt., 9–12) 

3.3 Lainsäädännön vuorovaikutteisuutta korostava ulottuvuus 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus kytkeytyy kommunikatiivisen suunnittelun läpimurtoon. Se 

painottaa suunnittelun vuorovaikutteisuutta kaavojen suunnittelussa. MRL:n ohella myös perustus-, 

julkisuus- ja kuntalaki sisältävät selkeitä ilmaisuja ja velvoitteen turvata jokaiselle osallistumismah-

dollisuus itseään koskevien asioiden valmisteluun. Tärkeitä lähtökohtia laeille ovat myös suunnitte-

lun laadun, asiantuntemuksen monipuolisuuden ja avoimen tiedottamisen turvaaminen. Nämä läh-

tökohdat aiheuttavat jännitteitä kuntalaisten, virkamiesten ja kunnallisten päättäjien kesken. Sen 

vuoksi on tärkeää, että kunnan suunnittelukulttuurilla ja kunnallishallinnolla on tahtoa omaksua 

osallistuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 50) 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (L 132/1999, 63 

§), joka on laadittava aina, kun mikä tahansa kaava laaditaan. Se on suunnitelma osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunni-

telmalla varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, 

suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. (L 132/1999, 63 §) Osallisia 

ovat lain mukaan alueen maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa vaikuttaa huomattavasti. Lisäksi sellaiset viranomaiset ja yhteisöt, joiden toi-

mialaa suunnittelussa käsitellään, ovat osallisia. (L 132/1999, 62 §) 

Kaavaehdotuksen ollessa valmis on se asetettava julkisesti nähtäville. Kunnan jäsenet ja osalliset 

saavat esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta eli tehdä muistutuksen. Muistutukseen on vastattava 

kunnan perusteltu kannanotto, jos muistutuksen tehnyt on ilmoittanut osoitteensa. (L 132/1999, 65 

§) Mielipiteen saa esittää joko kirjallisesti, suullisesti tai kaavaa koskevassa tilaisuudessa, kunhan 

muistutus on tehty määräajassa (L 132/1999, 30 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on ainakin hengeltään kommunikatiivista suunnittelua tukeva, koska 

siinä korostetaan vuorovaikutteisuutta. Osallistumismahdollisuus on annettu laajalle osallistujamää-

rälle. Vuorovaikutuksen muodot voivat olla lisäksi aiempaa lainsäädäntöä joustavampia (Jääskeläi-

nen & Syrjänen 2003, 45). Vaikka lain henki olisikin vuorovaikutteisuutta tukeva ja osallistuminen 

olisi mahdollistettu laajasti, voivat osallisten vaikutusmahdollisuudet silti jäädä muiden vallankäyt-

täjien jalkoihin. Sari Puustisen väitöskirjatutkimuksen mukaan kaavoittajilla ja viranhaltijoilla on 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6-%20ja%20rakennuslaki#a132-1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6-%20ja%20rakennuslaki#a132-1999
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yleensä arvioitu olevan melko runsaasti valtaa maankäytön suunnittelussa. Sama ilmiö on havaittu 

myös kansainvälisissä tutkimuksissa ja kaavoittajat ovat itse olleet tätä mieltä. Kaavoittajien jälkeen 

runsaasti valtaa nähtiin olevan kaavoituksesta vastaavalla lautakunnalla sekä valtuustolla ja halli-

tuksella. Vaikutusvaltaisina pidettiin myös liikennesuunnittelijoita, muita viranomaisia sekä maan-

omistajia ja rakennusliikkeitä. (Puustinen 2006, 275–276)  

  



22 

 

 

4 LEMPÄÄLÄN KUNTAKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT 

1980-LUVULTA LÄHTIEN 

Tässä luvussa kerrotaan tiivistetysti niistä keskustan kehittämisen suunnitteluvaiheista, jotka nousi-

vat haastatteluissa eniten esiin. Esiteltävien suunnitelmien lisäksi keskusta-alueelle on tehty muita-

kin suunnitelmia, kuten esimerkiksi kaavamuutoksia ja niistä kirjallisina dokumentteina myös kaa-

vaselostuksia. Kaikkien suunnitelmien esitteleminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska 

tutkimus keskittyy pääasiallisesti keskustan kehittämisen prosessiin. Tämä luku antaa kuitenkin 

pääpiirteissään käsityksen siitä, minkälaisia suunnitelmia Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisek-

si on tehty 1980-luvulta lähtien tähän päivään asti, jotta itse prosessia voidaan ymmärtää paremmin. 

Tämä luku koostuu pääasiassa kirjallisista suunnitteludokumenteista löytyvistä tiedoista, koska tar-

kat päivämäärät ja suunnitteluvaiheiden faktat ovat niissä luotettavimmin dokumentoituina. Myös 

haastatteluissa sivuttiin suunnitelmien sisältöjä ja vaiheittaista etenemistä, mutta niissä pääpaino oli 

suunnitteluprosessissa eikä niinkään vanhojen suunnitelmien sisällöissä. 

4.1 Lempo-projekti 

Ajatus Lempäälän keskustan kehittämisestä alkoi jo 1980-luvulla, kun huomattiin, että keskusta-

toimintojen kannalta parhaimmat laajentumisalueet sijaitsivat vanhalla paperinjalostustehdas Piippo 

Oy:n teollisuusalueella ratapihan itäpuolella (ks. Piipon ja muutaman muun tässä mainittavan koh-

teen sijainti kartalla kuvassa 3.) 1950-luvulla siellä oli toiminut yli 500 ihmisen työyhteisö, joka oli 

pienentynyt alle sataan muutamassa vuosikymmenessä. Tälle keskeiselle, mutta vajaakäyttöiselle 

alueelle haluttiin luoda uusia käyttömahdollisuuksia. (Kilpinen 1999, 1) Suunnittelu lähti liikkeelle, 

kun kunnan johdon ja Piippo Oy:n välillä syntyi keskustelua alueen kehittämisestä 1980-luvun puo-

livälissä. Järjestelmällinen kunnan ja alueen maanomistajien välinen yhteistoiminta alkoi helmi-

kuussa 1987, kun Lempäälän kunnanhallitus asetti työryhmän kehittämään elinkeinopoliittista pro-

jektia Ryynikän alueelle. (Jorki Oy 1993) Syksyllä vuonna 1993 Lempäälän kunnanhallitus asetti 

kunnan ja alueen muiden maanomistajien edustajista koostuvan johtoryhmän ohjaamaan alueen 

kehittämistä. Alueen kehittämisprojektia alettiin pian kutsua Ryynikkä-projektin sijasta Lempo-

projektiksi. Johtoryhmä valitsi Lempo-projektin vetäjäksi Jorki Oy:n, jonka vastuuhenkilönä toimi 

Jorma Kilpinen (Lempo-projekti 1994). Varsinainen suunnittelutyö alkoi vasta vuonna 1995, kun 
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maanomistajien välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin. Sopimuksessa sovittiin siitä menet-

telytavasta, jota noudattaen alueen maankäytön suunnitelmat muutettaisiin vastaamaan rakentamis-

tarpeita. (Kilpinen 1999, 1) 

Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi vuonna 1994 Lempo-projektin ensimmäisen vision, ”Lempo 

2010”. Tämän jälkeen projektin johtoryhmä ajanmukaisti vision vuonna 1996, osaksi sen vuoksi, 

että yhteistoimintasopimuksessa Lempon alue pieneni 16,26 hehtaarista 11,16 hehtaariin. Osa 

maanomistajista oli vetäytynyt suunnitteluprosessista, minkä vuoksi suunnittelun alainen maa-alue 

pieneni. Viimeisin Lempo-projektin visio vuodelle 2010 valmistui vuonna 1999. (Lempo-projekti 

2000, 1) Visioissa määriteltiin tavoitteet alueen yritystoiminnalle, työpaikoille, asuntokannalle ja 

liikenneverkolle. Yritystoiminnan kannalta oleellisin kehitettävä asia oli pienyrityskeskus, kun taas 

muita työpaikkoja synnytettäisiin teollisuuden, tietotekniikan ja kaupan aloille. Asutuksen oli määrä 

sijoittua vision mukaan kerrostaloihin. Oleellisena liikenteellisenä uudistuksena pidettiin ratapihan 

alittavaa tunnelia. (Kilpinen 1999, 1–2) Visioissa kiinnitettiin myös huomiota Lempon alueen mer-

kitykseen Lempäälän kuntakuvan kehittämisen kannalta (Lempo-projekti 1999). 

Lempo-projektista syntyi kaavamuutoksia, joiden mukaan Lempon aluetta lähdettiin rakentamaan. 

Vuoteen 2000 mennessä Lempo-projektista oli toteutunut Valkeakoskentien kiertoliittymä ja Halko-

lantien jatkeeksi rakennettu kevyen liikenteen alikulkutunneli, Lemponkatu ratapihan alituksineen, 

Superspar Lempäälä, Lempäälän S-Market, Makasiinitie ja Makasiininpuistoon rakennettavista 

kolmesta kerrostaloista yksi. Myös kaksi muuta Makasiininpuiston kerrostaloa oli rakenteilla. 

(Lempo-projekti 2000, 1) Haastatteluista nousi lisäksi esiin se, että Lempo-projektin ansioista junat 

saatiin pysähtymään Lempäälän keskustassa useammin. Pienyrityskeskuksen perustaminen erkani 

omaksi erillisprojektikseen kesällä 1997, minkä jälkeen sen toiminta vakiintui ja siitä syntyi kevääl-

lä 1999 Lempotek Oy (Kilpinen 1999). 

Nykyään Lempotek toimii nimellä Lempäälän Kehitys Oy, joka on yritysten, yksityishenkilöiden ja 

Lempäälän kunnan perustama osakeyhtiö. Sen tärkeimpänä tehtävänä on parantaa olemassa olevaa 

toimintaympäristöä ja luoda edellytyksiä lempääläisten, pirkanmaalaisten ja suomalaisen yrittäjyy-

den menestymiselle. Lempäälän Kehitys Oy tuottaa elinkeino- ja yrityspalveluja Lempäälän kunnal-

le ja kehittää Marjamäen yritysaluetta. (Lempäälän Kehitys 2011)  

Vuonna 1999 nähtiin, että kuntakeskuksen kehittäminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä myös alkupe-

räisen Lempon alueen ulkopuolella. Tähän vaikutti se, että pian keskustan läheisyyteen oli valmis-

tumassa moottoritie, joka siirtäisi ohikulkuliikenteen kuntakeskuksen ulkopuolelle, mikä puolestaan 

vähentäisi satunnaisten asiakkaiden käymistä kaupan ja palveluelinkeinon toimipisteissä. Jotta pal-
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veluiden kehittäminen jatkuisi toiveiden mukaisena, Lempäälän keskustan asukasmäärään oli saata-

va nopeasti suuri lisäys. (Kilpinen 1999, 2) 

Keskustaan oli tässä vaiheessa alettu suunnitella myös matkakeskusta, jonka toiminnan onnistumi-

nen vaatisi lisää asukkaita ja käyttäjiä. Suuri asukkaiden lisäys puolestaan vaatisi kokonaisvaltaista 

yhdyskunnan ja elinkeinotoimintojen suunnittelua. Asukkaiden houkuttelemiseen Lempäälän näh-

tiin tarvitsevan vetovoimatekijöitä. Tampereen läheisyyden ja hyvien peruspalveluiden ohella kes-

kusta-alue tulisi muuttaa asukkaiden ympäristötoiveiden mukaiseksi. Erityisenä kehittämisen pai-

nopisteenä nähtiin rantojen käytön lisääminen ja Havaslahteen rakennettava varustettu venesatama. 

(Kilpinen 1999, 3) Toistaiseksi matkakeskus ja Havaslahden satama eivät ole toteutuneet.  

4.2 Lempäälän asemanseudun ideasuunnitelma 

Osaksi päällekkäin Lempo-projektin kanssa vuonna 1999 syntyi asemanseutuihin keskittyvä suun-

nitteluvaihe, kun Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan liitot käynnistivät yhdessä Helsinki–

Hämeenlinna–Tampere -vyöhykkeellä projektin, joka keskittyi vyöhykkeen asemanseutujen liiken-

teelliseen, toiminnalliseen ja ympäristölliseen kehittämiseen. Tämän HHT–Lyyli-projektin mukaan 

asemanseutujen ympäristöt vaativat huolellista suunnittelua, koska asemanseudut antavat monelle 

ensimmäisen kuvan kunnasta, johon ovat saapuneet. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen avulla kat-

sottiin paikalle voitavan luoda omintakeinen identiteetti ja paikan henki. (Palokoski 2000) 

Lempäälän osalta HHT–Lyyli-projekti merkitsi Lempäälän aseman ja sen lähiympäristön ideasuun-

nitelman tekemistä yhteistyössä Lempäälän kunnan viranhaltijoiden kanssa. Lempäälän asemanseu-

dun ideasuunnitelman kantavina teemoina olivat uuden matkakeskuksen ja torin rakentaminen rau-

tatien itäpuolelle, Lempon yritystoiminnan ja asumisen alueelle. Suunnitelmassa korostettiin selkei-

den näkymä- ja kevyenliikenteenakselien muodostamista samalla, kun historialliset ja taajamaku-

valliset seikat huomioidaan. Suunnitelmaan kuului myös radan yli kulkeva katettu ylikulkusilta. 

(Palokoski 2000) Lempo-projektin ja HHT–Lyyli-projektin suunnitelmia vertaamalla voidaan huo-

mata, että ne eivät ole täysin irrallisia toisistaan, koska yhteisenä nimittäjänä niissä on esimerkiksi 

matkakeskuksen perustaminen. Lyyli nosti kuitenkin myös uusia kehittämisnäkökulmia esiin. 

HHT–Lyyli-projekti oli ideasuunnitelma, eikä siitä siten tehty kaavaa. Sellaisenaan projektin ideat 

eivät ole toteutuneet, mutta suuri osa ideasuunnitelman ehdotuksista on jatkanut elämistään uusim-

massa kuntakeskustan kehittämisvaiheessa eli osayleiskaavan suunnittelussa. Tähän vaikuttanee 

osaltaan se, että ideasuunnitelman tekijä on mukana keskustan osayleiskaavan uudistamisessa. Eri-
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tyisesti asemanseudun tärkeys, toriakseli ja matkakeskus ovat sellaisia sisältötekijöitä, jotka ovat 

olleet esillä myös uusimmassa suunnitteluvaiheessa.  

4.3 2000-luvun alun kuntakeskuksen kehittämislinjauksia 

2000-luvulla kuntakeskuksen kehittäminen jatkui Lyylin jälkeen huhtikuussa vuonna 2002 kirjatuil-

la kuntakeskuksen kehittämislinjauksilla ja marraskuussa samana vuonna pidetyssä kuntakeskustan 

kehittämisseminaarissa. Kehittämislinjausten mukaan kehittämistarpeina nähtiin paljon samoja 

seikkoja, mitä oli jo aiemmissa suunnitelmissa noussut esiin, ja yksi toimenpide-ehdotus olikin 

Lempo-projektin laatiman vision toteuttaminen. Uutena huomiona esitettiin, että palveluala tulee 

kasvamaan keskustassa teollisuuden painottuessa Marjamäkeen. Kehittämisseminaarissa puolestaan 

pohdittiin tavoitteita ja niiden saavuttamisessa auttavia vetovoimatekijöitä asukkaiden ja asumis-

muotojen, yritysrakenteen ja yksityisten palvelumuotojen, julkishallinnon ja julkisten palvelutoi-

mintojen sekä keskustan ulkoisen ilmeen kannalta. (Lempäälän kuntakeskustan kehittämisprosessin 

taustaa 2006) 

4.4 Visiointia vuosina 2005–2006 

Vuonna 2005 Lempäälän kaupunkirakenteesta ja kaupunkikuvasta tuotettiin selvitys, ja samana 

vuonna toteutetussa ideariihessä terävöitettiin käsitystä Lempäälän kuntakeskuksen muotoutumi-

seen vaikuttavista asioista. Ideariihessä eri poliittisten ja muiden keskeisten ryhmittymien edustajat 

miettivät, kenelle ja millaisille toiminnoille Lempäälän keskustan tulisi olla vetovoimainen yli 

kymmenen vuoden kuluttua (Karppi & Henriksson 2008, 6). Tavoitteeksi ideariihessä tulevalle 

suunnitteluprosessille asetettiin luova ja osallistava lähestymistapa ja tekniseen toteutettavuuteen 

johtava kehittämisprosessi. Ideariihen motto oli ”Lempäälän keskusta 2015 – autoilta ja asfaltilta 

ihmisille ja elämälle”. Ideariihessä ajateltiin, että Lempäälän kuntakeskus voitaisiin mieltää elämän-

laatukeskukseksi, jota leimaavina ominaispiirteinä pitäisi korostaa inhimillistä mittakaavaa, eheäksi 

ja toiminnalliseksi muotoiltavaa yhdyskuntarakennetta sekä luontoarvojen ja kulttuuristen kerros-

tumien keskinäistä nivoutumista. Tärkeänä pidettiin myös erinomaista saavutettavuutta kaupunki-

seudun osaamisintensiivisimpiin työpaikkoihin ja merkittävimpiin kaupallisiin keskittymiin. (Lem-

päälän kuntakeskustan kehittämisprosessin taustaa 2006) 

Tämän hankkeen muoto täsmentyi kesään 2006 mennessä. Hankkeen toteuttavaan konsortioon kuu-

luivat Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos, arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy ja tutki-
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muspalveluyritys ShopIn Research Oy. Hankkeen etenemisestä raportoitiin ohjausryhmälle, johon 

kuuluivat kunnanjohtaja, edustus kaikista valtuustoryhmistä sekä keskeiset kunnan yhdyskunta-

suunnittelua koskevia päätöksiä valmistelevat viranhaltijat. (Karppi & Henriksson 2008, 8) 

Tässä projektissa toivottiin, että kuntalaiset osallistuisivat oman kuntansa tulevaisuuden suunnitte-

luun. Kuntalaiset saivat monipuolisten menetelmien avulla ottaa kantaa kuntakeskuksen fyysisen 

ilmeen tuleviin kehittämistarpeisiin. Työvälineinä käytettiin erilaisia menetelmiä, joita ei samalla 

tapaa ole käytetty muualla. Ensin kuntalaiset vastasivat kaksivaiheiseen internet-pohjaiseen kyse-

lyyn keskustan kehittämisen toivotuista suunnista. Sen jälkeen saatujen vastausten perusteella jär-

jestettiin fokusryhmäkeskustelut, joihin kutsuttiin kuntalaisten ohella myös muun muassa poliittisia 

päätöksentekijöitä ja edustajia eri alojen järjestöistä. Kehittämistyön tarkoituksena ei ollut tuottaa 

kaavaehdotusta, vaan ymmärtää sitä, minkälaisia vaihtoehtoja Lempäälän keskustan kehittämisessä 

on. (Karppi & Henriksson 2008, 4–5) 

Internet-pohjaisessa laadullisessa kyselyssä eli nettipaneelissa oli mukana kaksi Tilatakomo Oy:n 

luomaa visualisontia Lempäälän keskustasta. Myös Lempäälän koululaisia pyydettiin tuottamaan 

lyhyt tarina elämästä Lempäälän ihannekeskustassa ja havainnollistamaan sitä piirustuksen avulla. 

Fokusryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 37 ihmistä, jotka kuuluivat johonkin kuudesta ryh-

mästä: päätöksentekijät, asukasryhmät 1–3, rakennetun ympäristön muovaajat, toimijat (kuten yrit-

täjät), nuorisovaltuuston edustajat ja seniorineuvoston edustajat. Fokusryhmähaastatteluita seurasi 

marraskuussa vuonna 2006 Lempäälän kunnanvaltuutettujen ja ohjausryhmän brainstorming. 

(Karppi & Henriksson 2008, 14, 16–18) 

Tiivistäen voidaan sanoa, että osallistumisprosessin tuloksena kuntakeskustalta halutaan seuraavia 

ominaisuuksia: Keskustan halutaan olevan ihmisten kohtaamispaikka, vähän kuin kuntalaisten olo-

huone. Sinne tarvitaan kahviloita, ravintoloita ja erilaisia mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa. 

Luonnonläheisyyttä kaivataan lisäämällä puistoja ja näkymiä vesistölle. Keskeisenä suunnittelun 

kohteena pidettiin kirkon seutua, jonka yhdistämistä torialueeseen pidettiin tärkeänä. Keskustan 

halutaan olevan helposti saavutettavissa millä tahansa kulkuvälineellä, ja toimintojen sekoittamista 

pidetään tärkeänä, jotta ei syntyisi alueita pelkästään asumiselle tai palveluille. Tavoitteena on saada 

aikaan tiivis ja eheä kaupunkirakenne, joka edellyttää vanhan hajanaisen rakenteen purkamista. 

(Karppi & Henriksson 2008, 28–29) 

Osallistumisprosessissa syntyneiden johtopäätösten mukaiset linjaukset luovat perustan kuntakes-

kustan osayleiskaavan valmistelulle, kiinteistöjen kehittämiselle ja muulle infrastruktuurin rakenta-

miselle. Myös toiminnallisen ja palveluihin liittyvän ympäristön kehittämisessä huomioidaan esite-
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tyt tarpeet ja linjaukset. Jatkotoimenpiteiden tarkoituksena on kehittää Lempäälän kuntakeskusta 

sovittujen tavoitteiden mukaisesti. (Lempäälän kuntakeskusta 2020, 2010) 

4.5 Keskustan osayleiskaavan uudistaminen vuosina 2008–2011 

Osallistumisprosessin jälkeen seuraava vaihe kuntakeskuksen kehittämiseksi oli Lempäälän keskus-

tan osayleiskaavan muutoksen laatiminen, mikä aloitettiin vuonna 2008. (Kaava-alue nähtävissä 

kuvassa 3.) Keskustan osayleiskaavan ensisijaisena tavoitteena oli löytää kaavalliset periaatteet yli 

30 000 asukkaan kunnan keskuksen kehittämiselle vetovoimaisena kaupallisen, kulttuurisen ja sosi-

aalisen elämän keskuksena. Kaavan tavoitteena oli mahdollistaa keskustan kaupallisten ja kunnallis-

ten palvelujen monipuolinen kehittäminen alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Kaavalla pyrit-

tiin myös varmistamaan keskustan liikenteen sujuvuus, jossa huomioidaan joukkoliikenne, yhtenä 

pääasiana paikallisjunaliikenteen parempi hyödyntäminen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena kaavassa on 

ollut lisätä asumista Lempäälän aseman lähivaikutusalueella. (Lempäälän kunta, keskustan kehittä-

minen 2011) Osayleiskaavassa tehtävillä ratkaisuilla on pyritty panostamaan keskustan puistomai-

suuteen, kevyen liikenteen yhteyksiin sekä asuinalueiden houkuttelevuuteen (Lempäälän keskustan 

osayleiskaavan muutoksen selostus 2010, 3). Idealuonnoksissa esitetään monipuolisia ja luovia 

asumisratkaisuja muun muassa Lempäälän vesistöjen äärelle (Emt., 17). Suunnitelman mukaan kun-

takeskustan osayleiskaavan oli tarkoitus valmistua vuonna 2011
 
(Lempäälän kunta, keskustan kehit-

täminen 2011). Näin myös tapahtui, sillä Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutos hyväksyttiin 

Lempäälän kunnanvaltuustossa 7.9.2011. 

Myös tämä suunnittelun vaihe on toteutettu aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. 

Osalliset saivat heti aloitusvaiheessa osallistua keskustakävelylle ja mielikuvakartan laatimiseen. 

Yleisötilaisuudet ovat saaneet paljon osallistujia: parhaimmillaan yleisötilaisuudessa on käynyt run-

saat sata osallistujaa. (Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen selostus 2010, 9)  
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Kuva 3. Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen kaava-alue. (Lempäälän keskustan 

osayleiskaavan muutoksen selostus 2011, 6. Kuva: Sito Oy. Tekstit lisätty itse.) 

4.6 Yhteenveto suunnitelmien muutoksesta 

Suunnitteludokumenttien ohella myös haastatteluista kävi ilmi, että pääpiirteissään Lempäälän kun-

takeskuksen suunnittelun lähtökohdat ja motiivit ovat säilyneet samoina 1980-luvun suunnitelmista 

tähän päivään asti. Tavoitteena on aina ollut saada Lempäälään vireä kuntakeskus sekä lisää asuk-
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kaita ja yrityksiä. Myös viihtyisyyteen ja kuntakeskuksen parempaan ulkonäköön on pyritty siinä 

kuitenkaan täysin onnistumatta. Suunnittelulla on pyritty lisäämään väestöpohjaa keskustassa, mikä 

puolestaan edesauttaisi uusien palvelujen saamista ja keskustassa jo olevien palvelujen säilymistä 

Lempäälässä. Väestönlisäystä onkin tapahtunut ja Lempäälä oli osayleiskaavan laadinnan aikaan 

yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista (Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen 

selostus 2010, 3). 

Hyvin keskeinen asia suunnittelussa on ollut alusta asti Lempäälää halkovan radanvarren kehittämi-

nen ja raideliikenteeseen panostaminen. 1980- ja 90-luvuilla pyrittiin poistamaan ensisijaisesti ra-

dan estevaikutus rakentamalla alikulkutunneleita radan alitse, mikä helpotti radan itäpuolen kehit-

tämistä. Nykyään junaradan kohdalla keskitytään erityisesti lähijunaliikenteen lisäämiseen. Mahdol-

lisimman moni junavuoro olisi saatava pysähtymään Lempäälän keskustassa, koska muuten radasta 

on pelkästään haittaa.  

Keskustan kehittämisessä on syntynyt paljon ideoita, joista osa on toteutunut kerrostalojen, radan 

alitusten ja kauppojen rakentamisena. Tästä huolimatta moni ideoista on jäänyt myös toteutumatta. 

Suunnittelua on vaikeuttanut Lempäälän kuntakeskuksen haasteellinen maantieteellinen sijainti, 

sillä se sijaitsee kapealla saarella, sitä halkoo valtakunnan pääjunarata ja se on aivan Lempäälän 

nauhataajaman eteläpäässä.  
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5 KUNNAN MAAPOLITIIKKA JA MAANOMISTUSKYSYMYSTEN 

HAASTEET KESKUSTAN KEHITTÄMISELLE 

Useimmat tätä tutkimusta varten haastatellut informantit olivat sitä mieltä, että keskustan kehittämi-

nen on ollut hidasta ja jäänyt voimattomaksi. Tässä luvussa kerrotaan, mitkä tekijät ovat vaikutta-

neet suunnitelmien toteutumisen hitauteen maankäyttökysymyksissä. Hidastavien tekijöiden ohella 

tässä luvussa etsitään vastausta myös siihen, miksi toteutuneet asiat eivät ole toteutuneet aivan sillä 

tavalla, kuin alun perin oli tarkoitus. 

Lähes kaikissa haastatteluissa tärkeäksi syyksi suunnitelmien hitaaseen toteutukseen liittyivät taval-

la tai toisella maanomistussuhteet. Koska maanomistussuhteet liittyvät kiinteästi maapolitiikkaan, 

käydään aluksi tiivistäen läpi kuntien maapolitiikkaan liittyvää tietoa kirjallisuudesta. Tämän jäl-

keen kerrotaan haastatteluaineistoa avaten, millaista maapolitiikkaa Lempäälässä on ollut ja mitä 

siitä on opittu.  

5.1 Maapolitiikka kaavoitusta edeltävänä toimintana  

Kunnat vastaavat MRL:n 4 §:n ja 20 §:n mukaan maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvol-

lisuutta sanotaan kunnan kaavoitusmonopoliksi. (Kuntaliitto, maapolitiikan opas 2007) Hyvän 

elinympäristön luominen edellyttää kunnalta tehokasta maapolitiikkaa. Maapolitiikalla tarkoitetaan 

kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä toimia. Onnistuneella maapolitiikalla 

kunta voi kilpailla paremmin asukkaista ja työpaikoista sekä hallita väestömäärän muutosta siten, 

että kuntatalous ei vaarannu. Kunnan maanomistus tukee kunnan hallittua kehitystä ja kuntataloutta. 

Pitkäjänteinen ja oikein ajoitettu maanhankinta on hyvin hoidetun maapolitiikan perusta. Hankki-

malla maata keskeisiltä kasvusuunnilta ennen kaavoitusta kunta voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhin-

taista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Eheä yhdyskuntara-

kenne antaa kunnille paremmat mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut. Maapolitii-

kan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä haluttuun suun-

taan. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunnan, laadun ja kustan-

nukset. (Kuntaliitto & Ympäristöministeriö 2004, 3, 5)  
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Kunnalla on käytettävissään monipuolinen valikoima maapolitiikan keinoja, joilla voidaan varmis-

taa yhdyskunnan rakentaminen ja kasvu kuntatalouden näkökulmasta kestävällä tavalla. Maanhan-

kinnan keinoja ovat raakamaan ostaminen, kunnan etuosto-oikeus ja maan lunastaminen yhdyskun-

tarakentamista varten. Hankkimalla raakamaata omistukseensa yleiskaavallisten selvitysten osoit-

tamilta kasvusuunnilta ennen kaavoitusta kunta voi varmistaa, että kunnallistekniikka ja kunnalliset 

palvelut tulevat kustannustehokkaasti käyttöön ja että niiden rakentamisen kustannuksia katetaan 

tonttien myynnistä saatavilla tuloilla. Etuostolla kunta voi hankkia omistukseensa vapaaehtoisella 

kaupalla myydyn alueen, joka on tarpeen yhdyskuntarakentamista, suojelua tai virkistystä varten. 

Etuostomenettelyssä kunta tulee ostajan paikalle samoilla kaupan ehdoilla, joilla kauppa olisi tehty 

ostajan ollessa joku muu kuin kunta. (Kuntaliitto & Ympäristöministeriö 2004, 7) Etuosto-oikeus 

voi parhaimmillaan tarjota mahdollisuuden maapoliittisesti perusteltuihin maanhankintoihin, mutta 

se on luonteeltaan kuitenkin sattumanvarainen tapa hankkia maata, eikä se siksi voi olla kunnan 

maanhankinnan pääasiallinen muoto. (Kuntaliitto, maapolitiikan opas 2007)  

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää useita lunastusperusteita, joiden nojalla kunnat voivat saada 

ympäristöministeriöltä luvan lunastaa maata erilaisiin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Lunas-

tusperuste täyttyy, jos yleinen tarve vaatii alueen rakentamista yhdyskuntarakentamiseen tai jos 

aluetta tarvitaan kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten. Lunastaa saa myös silloin, kun alue 

on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuinrakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntara-

kentamiseen. (MRL 99 § ja 100 §) Kunnat eivät ole Suomessa perinteisesti turvautuneet lunastuk-

seen kovin usein. Lunastussäännösten vaikuttavuus tuleekin usein niiden pelkästä olemassaolosta, 

joka on omiaan edistämään vapaaehtoisten kauppojen aikaansaamista. (Jääskeläinen & Syrjänen 

2003, 404) 

Kunnan ja maanomistajan väliset maankäyttösopimukset ovat yksi menettelytapa sopia kaavan to-

teuttamisen kustannusten jakamisesta erityisesti kaavanmuutostilanteissa ja täydennyskaavoitukses-

sa (Kuntaliitto & Ympäristöministeriö 2004, 5). Alueilla, joilla asemakaavoitettuihin kiinteistöihin 

kohdistuva kysyntä nostaa niiden arvoja ja siten mahdollistaa kaavojen toteuttamiskustannusten 

kattamisen ainakin osittain kiinteistöjen arvonnousulla, maankäyttösopimuksista on tullut eräänlai-

nen vaihtoehto kunnan tavanomaiselle maapolitiikalle. Sen sijaan tai sen ohella, että kunta ostaisi 

maa-alueet, kaavoittaisi ne ja perisi toteutuskustannukset tonttien hinnoissa, yksityisen omistamille 

maille voidaan kaavoittaa rakennusoikeutta ja samalla sopia toteuttamiskustannuksista maankäyttö-

sopimuksella. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 371) Maankäyttösopimusten tavoitteena ei saa olla 

yksittäisten kaavaratkaisujen ohjaaminen ja kunnan tulojen maksimointi, vaan sopimuksella voi-
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daan varautua ja sopia kaavaratkaisujen toteuttamiseen liittyvien kustannuksien jakamisesta (Emt., 

376).  

Lempäälässä maata on hankittu haastatteluiden mukaan jonkin verran raakamaata ostamalla ja etu-

ostoilla. Suosituin keino hankkia maata kaavoituksen piiriin on kuitenkin ollut maankäyttösopimus-

ten solmiminen. Lempäälä ei ole ollut aktiivinen pakkolunastuksissa, kuten eivät monet muutkaan 

kunnat.  

Yksi haastateltavista arveli Lempäälän olevan aktiivisin maankäyttösopimusten käyttäjä Tampereen 

kaupunkiseudun kunnista. Hänen mukaansa maankäyttösopimusten etu on siinä, että niiden avulla 

saadaan hankittua maata kaavoituksen piiriin. Huono puoli on kuitenkin se, että maankäyttösopi-

mukset tulevat kunnalle kalliimmiksi kuin jos kunta ostaisi raakamaata ja kaavoittaisi sen. 

Lain mukaan kunnan on mahdollista saada maankäyttösopimuksista enintään 60 prosenttia maan 

arvonnoususta. Pitkään Lempäälässä kunta otti arvonnoususta vain 30 prosenttia. Samalla raaka-

maasta maksettiin melko vähän, mikä on johtanut siihen, että kunta ei ole saanut ostettua maata, 

koska maanomistajat eivät ole halunneet myydä maata tietäessään saavansa maankäyttösopimukses-

ta enemmän rahaa. Nykyään Lempäälän kunta ottaa 50 prosenttia arvonnoususta ja raakamaastakin 

on alettu maksaa vähän paremmin. 

5.2 Maanomistussuhteet kuntakeskuksen kehittämisen hidasteena 

Lempäälässä maanomistussuhteet ovat tärkeä syy siihen, miksi kuntakeskustan kehittäminen on 

ollut menneisyydessä vähittäistä. Keskustassa maanomistus on hyvin hajanaista ja tontit ovat hyvin 

pieniä. Kunnalla on keskustassa vain vähän maata omistuksessaan eikä kunta ole katsonut voivansa 

hankkia maata omistukseensa kovin hyvin. Myöskään rakennusliikkeet eivät ole onnistuneet hank-

kimaan isoja alueita maata. Pirstoutuneista maanomistussuhteista johtuen asemakaavoja on uusittu 

pieninä paloina, postimerkkikaavoina. Suunnitelmat ovat tämän vuoksi olleet erillisiä toisistaan ja 

muutos on jäänyt voimattomaksi. Tällä on ollut suuri vaikutus maisemakuvaan. 

Hajanaisten maanomistussuhteiden lisäksi omat hankaluutensa kuntakeskuksen kehittämiseen ovat 

tuoneet maanomistajien intressit, jotka ovat poikenneet kunnan intresseistä. Osa maanomistajista ei 

ole halunnut tonteilleen tehtävän vielä mitään, koska he odottavat maan arvonnousua. Erään haasta-

teltavan mukaan maanomistajat on vaikea saada mukaan suunnitteluun, koska he vertailevat hana-

kasti sitä, mitä muut maanomistajat saavat kaavoituksen tuloksena tontilleen. Haastattelussa puhut-

tiin tässä kohdin Lempo-projektin vaiheista: 
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” paljon vaikeempaa on sitten näitten maanomistajien kanssa kun niitten intressit on niin 

mahdottoman yhteen paikkaan osuvia ja ainoostaan yhteen lompsaan osuvia, niin siinä sit-

ten se yhteisyys niin se on vaikee. Että et vaikka ei oo kun viissataa pöydällä tossa ja jos si-

tä ei saa repiä, niin tulee tappelu siitä että kuka sen saa. Saatika sitten että siinä on jotakin 

isompia taloudellisia arvoja kun se tuppaa oleen. […] Ei silläkään oon niin väliä että mitä 

mää saan mutta kun kaveri ei sais ainakaan enempää. Niin se on taas. Se on siellä se vai-

keus. Sen vuoksi nää on hitaita hommia.” 

Lähes jokaisessa haastattelussa sivuttiin tätä haastetta päästä maanomistajien kanssa yhteiseen so-

pimukseen siitä, mitä heidän tonteilleen rakennetaan. Ongelma liittyy läheisesti siihen, että kunta ei 

omista maata, jolle se voisi kaavoittaa haluamallansa tavalla, ja maankäyttösopimuksia tehtäessä 

joudutaan käymään pitkällisiä neuvotteluita. Aina neuvotellenkaan ei päästä sopimukseen siitä, mitä 

yksityisen maanomistajan maalle rakennetaan, jolloin kyseisen tontin suunnittelu on siirtynyt eteen-

päin. Kuten jo aiemmin mainittiin, kutistui suunnittelualue Lempo-projektin aikana aluksi suunni-

teltua aluetta pienemmäksi, koska osa maanomistajista ei neuvotteluista huolimatta halunnut mail-

lensa rakennettavan mitään. Toinen haastatteluissa esiin noussut maanomistussuhteiden vuoksi pit-

kittynyt esimerkki liittyy erään kerrostaloalueen rakentamiseen. Alueelle oli tarkoitus rakentaa usei-

ta kerrostaloja, mutta osaksi pienistä tonteista aiheutuneiden maanhankintavaikeuksien vuoksi pai-

kalle rakennettiin lopulta vain yksi kerrostalo. 

Haastatteluissa mainittiin vielä kolme muuta maanomistuskysymyksiin liittyvää asiaa, jotka ovat 

vaikuttaneet kuntakeskuksen suunnittelun hitaisiin käänteisiin. Osayleiskaavan uudistamisen koh-

dalla kaavan luonnokseen tuli tietyllä alueella asuvilta ihmisiltä muistutuksia, joissa vastustettiin 

visioidun vierasvenesatamahankkeen aloittamista heidän asuinalueensa vieressä. Tältä kaavoituk-

seen liittyvältä NIMBY-ilmiöltä (not in my back yard) ei siten ole Lempääläkään välttynyt.    

Kaksi muuta suunnittelua kokonaisuutena hidastavaa maanomistukseen liittyvää tekijää ovat liitty-

neet yksittäisiin tontteihin, mutta tapaukset ovat olleet huomiota herättäviä siksi, että keskustasaaren 

koko on hyvin rajallinen ja yksittäisetkin tontinomistajat voivat siten vaikuttaa merkittävästi kunta-

keskuksen kehittämisen kokonaisuuteen. Toisen tontin ongelma on ollut se, että tontti on tyhjillään 

keskeisellä paikalla keskustasaarta eikä tontin omistaja halua rakentaa siihen toistaiseksi mitään. 

Toisen tontin omistajalla on puolestaan ollut erimielisyyksiä kaavoittajan kanssa aiemman kaavoi-

tushankkeen yhteydessä, eikä maanomistaja sen vuoksi halua tehdä yhteistyötä kunnan kaavoitus-

puolen kanssa. Tässä ilmenee Foresterin (2006, 454) mainitsema toimijoiden välinen luottamuspula, 
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joka johtuu historiassa tapahtuneesta asiasta ja hidastaa suunnitteluprosessia. Epäluottamuksen yli 

pitäisi päästä neuvottelemalla, jotta maa-alueen suunnittelu voisi jatkua. 

Lempäälän kunta on parhaansa mukaan yrittänyt selvittää maanomistuskysymyksiin liittyvät asiat 

sinnikkäästi neuvotellen. Silloin kun se ei ole kuitenkaan onnistunut, on kyseisen alueen suunnittelu 

pysähtynyt. 

5.2.1 Kaupunkikuvan särmättömyyden syyt ja keinoja siihen puuttumiseen 

Lempäälän keskustan maisemakuva ei ole rakentunut niin kauniiksi kuin keskustan varhaisemmissa 

suunnitteluvaiheissa ajateltiin ja uskottiin. Mennyt kehityskulku on vaikuttanut uusimpaan suunnit-

teluvaiheeseen siten, että kuntakeskuksen ulkonäön kohentaminen on korostunut osayleiskaavan 

laadinnassa. Yksi haastateltavista ilmaisee keskustan nykytilan kiertelemättä ja erityisen ytimek-

käästi:  

” Kyllähän tää on niin kun aika hirveen näkönen tää Lempäälän keskusta (naurua). Mun 

mielestä ainakin. […] tässä ei niin kun oo oikeen semmosta särmää missään kohdin että 

vähän niin kuin kaikki rakennukset olis taivaasta pudonnu tähän.” 

Kaupunkiympäristön ”särmättömyyteen” vaikuttaa osaksi rakennusliikkeiden vaikutus kaavoituk-

seen maankäyttösopimusten käytön yhteydessä. Näin ollen myös keskustan ulkonäkötekijöillä on 

yhteys maanomistuskysymyksiin ja maapolitiikkaan. 

” No, Lempäälän kunta omistaa aika vähän maata tossa tolla alueella. Omistaa niitä van-

hoja taloja, tontteja ja muita, mutta sitten kun ei haluta käyttää tämmöstä poliittisesti 

rankkaa ohjausta, sitten maankäyttösopimuksilla on tehty ja sillon se rakennuttaja on saa-

nut suunnitella sen kaavapohjan ja siitä korkeintaan lautakunta on sitten tai jaosto niin va-

linnut sen siedettävimmän ratkasun. Eli siis tää lähtökohta että kun ei omista itte sitä maa-

ta vaan se on maata jonne rakennusliike aikoo jotakin tehdä tai rakennusliike on suoraan 

ostanut sen jo vaivihkaa niin hyvin harvon etuosto-oikeutta on käytetty. Sitä on kuitenkin 

käytetty ja luultavasti jatkossakin joudutaan käyttään, pitääkin käyttää enempi. Se on ihan 

keskeinen kunnan etu kyseessä.” 

Haastatteluiden mukaan maankäyttösopimuksien avulla kaavoitettaessa yksityisellä maanomistajal-

la on paljon vaikutusta siihen, mitä maa-alueelle rakennetaan, kun taas rakennusliikkeellä on paljon 

vaikutusta rakennettavan rakennuksen ulkonäköön. Kaavamuutosta tehtäessä kunta on mukana laa-
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timassa kaavaa yhteistyössä rakennusliikkeen kanssa, mutta siitä huolimatta kunnan vaikutusmah-

dollisuudet kaavamuutokseen ovat rajalliset.  

 ”[…] se on oleellinen asia kun siinä rakennusliikkeet sitten on taustalla, vaikka sitä kaa-

vaa nyt ei lain mukaan sais rakennusliikkeen ehdoilla [tehdä] ni tuota siinä taustalla ne 

vaikuttaa ja sitten nää tietysti rakennusliikkeillä on tottakai niin kun ideana se että saa teh-

tyä edullisesti tuotantoa, niin se että ne kaavaprosessit on kuitenkin jonkun verran sitten 

sidottu maanomistajan tahtotilaan. Et sillon se menee vähän se paletti sekasin vaikka se ei 

saisi mennä mutta niin kun ymmärrettävää on niin se menee ja ei päästä ihan niihin tavot-

teisiin mitä halutaan.” 

2000-luvun alussa Lempäälän keskusta-alueelle tehtiin eräs kaupunkikuvaan vaikuttanut asemakaa-

vamuutos, jonka lopputuloksena syntyi kerrostaloalue. Rakennusliikkeen valtaa lopputulokseen 

tässä tapauksessa avaa seuraava sitaatti: 

”Siinä ei niin kun niihin tavotteisiin ei päästy kyllä, just vaan ihan sen takia kun siinä oli 

voimakas sanavalta näillä rakennusliikkeillä. Okei, suunnitteluvaiheessa saatiin esittää 

kaunista ja hienoo ympäristöö mutta sitten kun tuli tää varsinaisen kaavanlaadinnan aika 

ja määräysten aika niin mitään ei saanut laittaa määräyksiin. Eli tavallaan niin kun esitet-

tiin hyviä mielikuvia että hieno tästä tulee. Sitten saatiin kaava aika löysänä, eli siinä ei 

tullut kauheen tiukkoja määräyksiä, tietysti jotain semmosia reunaehtoja oli, materiaaleis-

ta ja muista saatiin sinne, ja sitten kun tuli tän toteuttamisen aika niin se projekti siirtyi eri 

henkilöille kuin jotka oli siinä kaavoituksessa mukana, ja silloinhan alkoikin eurot mää-

rään sitä projektia, niin eli sieltä karsittiin kaikki kustannuksia aiheuttaneet tekijät pois 

niistä rakennushankkeista ja se näkyy siellä valitettavasti. (naurua) Että näin siinä mentiin 

sitten.[…] ja kyllä sen moni on nyt myöntänyt että ei siinä ehkä ihan niin hienoo aluetta 

tullut kun siinä odotettiin. Valitettavasti siinä vähän silleen kävi.” 

Painavaa kritiikkiä keskustan ulkonäöstä löytyi lähes jokaisesta haastattelusta. Epämiellyttävänä 

piirteenä keskustassa pidettiin esimerkiksi ”yksviivasta laatikkotuotantoa”, josta pitäisi pyrkiä pois. 

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona kaupunkiympäristön esteettisyysongelmaan nähtiin etuosto-oikeuden 

käytön lisääminen, jotta kunta saisi omistukseensa maata, jolloin suunnittelu voitaisiin tehdä ilman 

maankäyttösopimuksia. Mutta kuten aiemmin mainittiin, ei etuosto voi olla kunnan maanhankinnan 

pääasiallinen muoto, koska maa-aluetta saadaan sillä menettelyllä sattumanvaraisista paikoista 

(Kuntaliitto, maapolitiikan opas 2007). Toinen tärkeä ratkaisumahdollisuus olisi se, että rakentajat 

saataisiin mukaan toteuttamaan arkkitehtonisen tason nousua ja uudistamaan rakentamisen linjauk-
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sia. Rakennusvalvonnankaan avulla ei ole nimittäin pystytty ohjaamaan rakentamistyyliä kovin pal-

jon:  

”[…] rakennusvalvonnalla ei oo kovin paljon eväitä, voi ohjata, ja ollaan yritettykin täällä 

ohjata sitä rakentamista, se on se ohjausmekanismi, mutta jos joku tuo kuvat ja ne on muu-

ten hyväksyttävät, ne on teknisesti kaikki ok, niin tota ei oo muuta mahdollisuutta kun an-

taa lupa. Et se on se ongelma meillä.” 

Yksi keino, miten rakentajat voitaisiin saada toteuttamaan arkkitehtonisesti korkeatasoista kaupun-

kirakennetta ja miten Lempäälässä mahdollisesti aiotaan toimia kaupunkiympäristön laatutavoittei-

den saavuttamiseksi, on kilpailuttaa suunnittelu ja rakentaja yhdessä. Tällöin kunnassa tehtäisiin 

ensin asemakaava luonnosvaiheeseen, minkä jälkeen rakentajat kilpailutettaisiin, ja vasta sen jäl-

keen asemakaava tehtäisiin valmiiksi. Tällainen toimintamalli on nimeltään kumppanuuskaavoitus 

(Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä 2008, 12). 

Kumppanuuskaavoitus on melko uusi menettelytapa, jossa julkinen ja yksityinen sektori tekevät 

yhteistyötä. Siinä parhaat suunnitteluratkaisut esittänyt yritys valitaan hankkeen toteuttajaksi. (Emt., 

12) Edellytyksenä onnistuneelle kumppanuudelle on yhteistyökumppaneiden keskinäinen luottamus 

ja se, että osapuolet hyötyvät hankkeesta. Kumppanuussuunnittelussa haasteeksi voi nousta useiden 

rakennuttaja- ja rakentajatoimijoiden mukana oleminen. Tulevien yhteistyökumppanien kilpailutuk-

sessa on ensiarvoisen tärkeää, että valintakriteereissä on määritelty laatutekijöille suuri painoarvo. 

(Emt., 30) 

Rakennusliikkeiden ohella kunnan päätöksentekijöiden päättäväisyydellä on merkitystä lopputulok-

seen. Menneistä tapahtumista onkin puhuttu kunnassa paljon ja rakennusliikkeiden mahdollisuuk-

sista vaikuttaa lopputulokseen on opittu. Edellä mainitussa rakennushankkeessa mukana olleet vi-

ranhaltijat ja päättäjät eivät ole enää niin sinisilmäisiä kuin aiemmin. Nämä tapahtumat kuvaavat 

yhden haastateltavan mielestä hyvin sitä tilannetta, missä oltiin 2000-luvun alussa: kunnalla ei ollut 

selkeää visiota siitä, miten kuntakeskuksessa rakennetaan, vaan mukaan rakennushankkeisiin läh-

dettiin silloin, kun joku esitti jotain. Sellaista selkeää kokonaissuunnitelmaa tai näkemystä siitä, 

minkälaista rakentamista sallitaan minne ja millä ehdoilla, ei ollut.  

Uusimmassa suunnittelun vaiheessa on lähdetty eri pohjalta kuin edellä mainitussa kerrostaloalueen 

tapauksessa, koska nyt tehdään ensin keskusta-alueen osayleiskaava, joka osoittaa keskusta-alueen 

isoimpia linjauksia. Haastatteluista nousi kuitenkin esiin, että hyvin laadittu kaava ei vielä takaa 

hyvää lopputulosta. Jotta visio ei muuttuisi ainakaan osayleiskaavan ja asemakaavojen laadinnan 
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välisenä aikana, on Lempäälässä tarkoitus laatia asemakaavat osittain jo samaan aikaan osayleis-

kaavan kanssa. Samasta syystä on suunnitelmissa, että osayleiskaavan laatija olisi mukana asema-

kaavojen laadinnassa. 

Kaavojen laatiminen kestää kuitenkin oman aikansa, ja mikäli kaavoista valitetaan, kuten moni 

haastateltava epäili tapahtuvan, viivästyttää se rakentamisvaiheen aloittamista. Jotta suunnitelmien 

toteuttaminen eli rakentamisvaihe saataisiin alkuun mahdollisimman pian, voidaan toteutus aloittaa 

kunnan omistamalle maalle rakentamalla. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tuotu esiin, kun-

nalla ei ole paljon maata keskustassa. Sitä on silti sen verran, että rakentamisessa päästäisiin alkuun.  

Laadukkaan kaupunkiympäristön syntymisen takaamiseksi Lempäälässä tehtiin haastatteluiden te-

kemisen ajankohtana myös arkkitehtuuriohjelmaa. Muita ohjauskeinoja, joita haastateltavat vielä 

kannattivat tehtäväksi, olivat keskusta-alueelle laadittavien rakentamistapaohjeiden laatiminen sekä 

se, että asemakaavoissa määriteltäisiin tarkemmin, minkälaisia kriteerejä alueelle rakentamisen on 

täytettävä. Vaikka tiukat asemakaavamääräykset tekisivät lopputuloksesta todennäköisemmin halu-

tunlaista, ehdotti eräs haastateltavista myös sitä, että kaavat laadittaisiinkin joustavammiksi. Jousta-

vien kaavojen etu olisi siinä, että jokaista pientä muutosta varten ei tarvitsisi laatia uutta kaavaa, 

jonka tekeminen vie aikaa. Joustavuudella voitaisiin siis nopeuttaa prosesseja, mutta haasteelliseksi 

joustavuus tekisi sen, ettei rakennusten ulkonäkö kärsisi joustavuuden kustannuksella.  

Yksi esimerkki siitä, miten Lempäälässä aiotaan parantaa kaupunkikuvaa, on luoda keskustaan sel-

keitä katutiloja:  

”Ja se mitä nyt sitten tässä näkyy Piipon alue tämmösenä teollisuusalueena niin mitä nyt 

on ainakin keskusteltu että tää pyrittäis tämmösenä vähän siinä mielessä kaupunkimaisem-

pana toteuttaan että nää talot rajais tätä katutilaa
1
. Että tässä Piipollahan kävi nyt niin 

päin että rakennusliikkeet mielellään rakentaa semmosia pistetaloja. Sittenhän siihen tulee 

avaraa ympärille, tulee leikkialueita, viheralueet ja pysäköintikentät, siinä niin kun raken-

nusten väliin, eli ne ei muodosta minkään näkösiä katutiloja, ja se nyt näkyy siellä, se on 

aika leimallista tälle alueelle ja sille rakentamiselle nytte. Että tässä nyt yritetään saada 

siinä mielessä parempaa niin kun keskustarakentamista että saadaan niitä katutilojakin 

jonkin verran rajattua. Ja sitten se mikä tää on tätä vanhaa liikerakentamista, se on sa-

manlaista että on tämmösiä isoja yksikköjä ja paljon pysäköintitilaa ympärillä.” 

                                                 
1
 Katutilojen rajaamisesta tuli teksti keskustan osayleiskaavan kaavamerkintään keskustatoimintojen alueesta (C) ja 

kerrostalovaltaisesta asuinalueesta (AK-1). Merkinnöissä lukee, että rakennukset tulee suunnitella katutilaa selkeästi 

rajaaviksi.  
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Sitaatista käy hyvin ilmi se, että rakennusliikkeillä ja kunnalla on erilaiset näkemykset siitä, minkä-

laista rakentamista Lempäälään halutaan. Kaikesta huolimatta rakennusliikkeet ovat välttämättömiä 

kaupunkisuunnittelun toteuttamisessa. Niiden panos on tärkeä jo senkin vuoksi, että niillä on usein 

taloudellisesti paremmat mahdollisuudet rakentaa kuin kunnalla. Kunnan täytyy vain tulevaisuudes-

sa olla rakennusliikkeiden kanssa käytävissä neuvotteluissa ja tehtävissä sopimuksissa entistä päät-

täväisempi sen suhteen, minkälaista rakennettua ympäristöä kunta vaatii toteutukselta.   

5.2.2 Maapolitiikasta oppiminen 

Maapolitiikassa piilevät paljolti kunnan vaikutusmahdollisuudet maankäytön suunnitelmien loppu-

tulosten laatuun. Kuten edellä on käynyt ilmi, Lempäälän kuntakeskuksen suunnittelua ovat jarrut-

taneet ja kaupunkikuvaan ovat vaikuttaneet maapolitiikkaan liittyvät tekijät. Haastatteluista nousi 

kolmenlaisia ehdotuksia maanomistuskysymyksien ratkaisemiseksi: pakkolunastus, etuosto-

oikeuden käytön lisääminen ja neuvotteleminen. Kolme haastateltavaa mainitsi pakkolunastuksen 

mahdolliseksi ratkaisuksi maankäytön suunnitelmien eteenpäinviemiseksi, mutta suurta innostusta 

sen käyttämiseen ei ollut havaittavissa. Pakkolunastuksia ei ole Lempäälässä tehty, koska poliittista 

halua siihen ei ole ollut: 

”Ehkä joskus olis ollu syytä käyttääkin pakkolunastusta mutta ei oo sitten käytetty. On kat-

sottu, että parempi kuitenkin edetä neuvotellen ja löytää sitten joku yhteinen ratkaisu taik-

ka sitten antaa asian odottaa tulevaisuutta.”  

Pakkolunastusten sijaan selvästi parempana ratkaisumahdollisuutena ongelmaan pidettiin maan-

omistajien kanssa käytäviä neuvotteluita. Haluttomuus käyttää pakkolunastusta voi olla viisasta siltä 

kannalta, että maanomistajat säilyttävät luottamuksensa kuntaan. Mikäli kunta ottaisi maanomista-

jan maan omistukseensa ilman maanomistajan tahtoa ja verraten pienellä hinnalla, ei maanomistaja 

varmaan muistelisi kunnan toimintaa hyvällä. Vaikka kunta näin voisikin saavuttaa eheän yhdys-

kuntarakenteen, esiintyisi kuntalaisten keskuudessa mahdollisesti eripuraa kunnan viranhaltijoita ja 

luottamushenkilöitä kohtaan. Pakkolunastus ei olisi myöskään vuorovaikutteisella menettelytavalla 

hoidettu tilanne, vaikkakin lainmukainen. 

Neuvotellen etenemisen linja on periaatteessa sama kuin mikä se on ollut jo 1980-luvulta lähtien, 

mutta jotain mahdollisesti merkittävääkin uudistusta neuvotteluihin on tulossa lähitulevaisuudessa. 

Erään haastateltavan mielestä menneisyyden ongelmana on ollut se, että kaikille toimijoille ei ole 

pystytty kehittämään hyvää toimintamallia. Menneisyyden ongelmat yritetään voittaa nyt uuden 
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sopimustekniikan löytämisellä. Onnistuminen on hänen mielestään organisointikysymys ja tarkoi-

tuksena on nyt maanomistajien sopimustekninen integrointi kokonaisuuteen teknishallinnollisen ja 

juridisen sopimusmallin mukaan. Uuden mallin on tarkoitus olla aiempaa tehokkaampi ja luovaa 

näkyä tukeva. Mallin lopullinen muoto ei ollut vielä haastatteluiden tekovaiheessa selvinnyt, mutta 

yhtenä vaihtoehtona esitettiin kehitys- tai kiinteistöyhtiömallia, johon kaikki toimijat sidotaan uu-

denlaisella sopimusmallilla. 

”Ja siinä myös ajattelen sitä tulevaa organisointia niin siinä tarvitaan jonkinlainen kiin-

teistöyhtiö, siis tämmönen developmentyhtiö tai useita sitten, riippuu vähän tilanteesta, 

mutta ainakin aluksi että siis kunta ja joku rahottaja ja kyllä siinä sitten kolmantena vois 

olla joku rakennusliike joka niin kun osottautuu kaikista kiinnostuneimmaksi ja haluaa täs-

sä rakentaa, niin tämmönen.” 

Nähtäväksi jää, millaiseksi toimintamalli lopulta muodostuu ja kuinka se lähtee toimimaan. 

5.3 Kunnan poliittisen päätöksenteon ja resurssien vaikutus kuntakeskuk-

sen kehittämiseen 

Kunnan poliittinen päätöksenteko ja resurssit liittyvät maapolitiikkaan ja kunnan maanomistusky-

symysten aiheuttamiin haasteisiin siten, että päätökset keskustan kehittämisen linjauksista, kaava-

muutoksista ja resurssien kohdentamisesta muutosten toimeenpanemiseksi ovat viime kädessä kiin-

ni kunnanvaltuutettujen päätöksistä. Kunnan poliittinen päätöksenteko ei haastateltavien mukaan 

ole suoranaisesti vaikuttanut kuntakeskuksen kehittämisen hitauteen. Poliitikkojen puolelta on pi-

kemminkin tullut painetta siitä, että jotain pitäisi vihdoin saada aikaiseksi. Kunnanvaltuusto on ollut 

jo 80-luvulta tähän päivään asti yksimielinen siitä, että keskustaa pitää kehittää. Mikäli erimieli-

syyksiä jostain keskustan kehittämiseen liittyvästä asiasta on noussut esiin, eivät ne ole menneet 

puoluerajojen mukaan. Yhteisymmärryksen luomisessa apuna on ollut se, että keskustan kehittämi-

sen työryhmissä on ollut laajasti eri puolueet edustettuina niin Lempo-projektin kuin osayleiskaavan 

uudistamisenkin aikana.  

”[…] meillä oli tossa valtuuston Lempon työryhmässä taikka johtoryhmässä […] sekä hal-

lituksen että valtuuston puheenjohtajat mukana, kokoomus ja demarit oli mukana siinä, ja 

sitten kaikkia muitakin puolueita aina sillain että koko ajan kaikissa asioissa aina enem-

mistö ja sit koko porukka riippumatta siitä että oliko mukana tai ei niin ne kyllä sen kaikki 
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näki että se oli niin kun pakko tehdä, että yhdessä on pakko tehdä, muuten siitä ei tuu mi-

tään.” 

Kerran kuntakeskustan kehittämisen historiassa, 1980-luvun lopulla, yhden kunnanvaltuutetun eri-

mielisyys keskustan kehittämisestä oli kuitenkin niin suuri, että hän teki valituksen suunnitellun 

kerrostalon korkeudesta. Hänen mielestään kerrostalo ei saanut olla kirkontornia korkeampi. Valitus 

jarrutti kerrostalohanketta ja tiputti talon korkeutta niin, että se jäi kirkontornia matalammalle. Alu-

eelle oli alun perin tarkoitus tulla useampi kerrostalo, mutta osaksi tämän valitusprosessin vuoksi 

niiden määrä jäi yhteen. Tämä tilanne oli siinä mielessä erikoinen, että siinä uskonnolliset arvot 

vaikuttivat keskustan suunnitteluun ja toisaalta korkein hallinto-oikeus kaavoitti Lempäälää ilman, 

että olisi tullut paikan päälle katsomaan tilannetta. 

Välillisesti poliittiset päätökset ovat kuitenkin vaikuttaneet keskustan kehittämiseen taloudellisten 

erimielisyyksien kautta. Esimerkiksi jo Lempo-projektin aikana syntynyt ajatus Havaslahden sata-

mahankkeesta kaatui kunnanhallituksen talousarviokokouksessa, koska kaikki kunnanvaltuutetut 

eivät halunneet investoida rahaa juuri sataman rakentamiseen. Tässä osasyynä on siis ollut poliitti-

nen erimielisyys rahojen ohjaamisesta eri suuntiin, mutta siihen on osaksi liittynyt luonnollisesti 

myös taloudellisten resurssien niukkuus.  

Kunnan resurssien rajallisuus on siten vaikuttanut keskustan kehittämisen vauhtiin. Taloudellisten 

resurssien vähyyden lisäksi henkilöresurssien rajallisuus on tullut vastaan varsinkin lamavuosina, 

mikä siten on myös pohjautunut taloudelliseen tilanteeseen. Kaavoitusprosessien henkilöresurssien 

riittävyyteen ja kaavoitusprosessien hitauteen on kiinnittänyt huomiotaan myös pääministeri Jyrki 

Kataisen hallitus, joka hallitusohjelmassaan (2011, 71) linjaa maankäyttö- ja rakennuslain koko-

naisarvioinnin tekemisestä. Hallitusohjelman mukaan kaavoitusprosessia kehitetään joutuisammaksi 

ja sujuvammaksi ja myös henkilöstöresurssien riittävyyteen kiinnitetään huomiota.  

Keskustan kehittämisen hitauteen on vaikuttanut myös se, mihin resursseja on milloinkin ohjattu. 

Väestömäärältään kasvavana kuntana kasvun vaatimukset ovat syöneet resursseja keskustan kehit-

tämiseltä, samoin suuret projektit, joista erityisesti haastatteluissa mainittiin Marjamäen alueen 

suunnittelu ja toteutus Ideaparkkeineen sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perustami-

nen. Näin ollen kuntakeskustan kehittämisessä ”aktiivisuus riippuu muista murheista”, kuten yksi 

haastateltavista totesi. 

Uusimman keskustan kehittämissuunnitelman toteuttamisessa kunnanvaltuutetuilla on tärkeä rooli. 

Haastateltavista niin kunnan viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin olivat sitä mieltä, että viime 
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kädessä uusimman suunnitelman toteuttaminen vision mukaisena on kiinni kunnan päättäjistä. Päät-

täjien toivottiin olevan niin sitoutuneita visioon, ettei sen mukaisesta linjasta lipsuta. 
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6 HALLINNON ERI TASOJEN VAIKUTUS KESKUSTAN KEHITTÄMI-

SEEN 

Lempäälän keskustan kehittämiseen ovat vaikuttaneet niin paikallisen, seudullisen, valtiotason kuin 

globaalinkin tason asiat. Kysyttäessä, miksi uusin keskustan kehittämisvaihe lähti liikkeelle ja mitkä 

tekijät ovat vaikuttaneet muutoksiin keskustan kehittämisessä vuodesta 2005 lähtien, nousivat pai-

kallis- ja seututason asiat esiin. Kysyttäessä puolestaan suunnitelmia hidastaneita tekijöitä nousi 

yhdeksi syyksi valtionhallinnon jähmeä toiminta. Vaikka tässä luvussa käsitellään siten hyvin eri-

laisia asioita keskustan kehittämisen hidasteista prosessin muutostekijöihin, on asiat koottu eri taso-

jen hallintoa koskevan luvun alle, sillä tässä halutaan kuvata ilmiöitä nimenomaan siitä näkökul-

masta, että kaupunkisuunnitteluprosessit ovat yhteydessä eri hallinnon tasoilla tapahtuvaan toimin-

taan.  

6.1 Paikallistason muutostekijät 

Käytännöllisimmät syyt uusimman suunnitelman käynnistämiseksi löytyivät paikallistasolta tietyis-

tä tilannetekijöistä. Lempäälän kunta on kasvanut viime vuodet ja sillä on väestömäärään suhteutet-

tuna liian pieni keskusta. Toinen asia oli tarve kaavojen uudistamiselle: kaavat on saatava valmiiksi, 

jotta voidaan myöntää rakennuslupia. Yksi syy löytyi myös hyvin läheltä haastateltavia nimittäin 

kunnan virastotaloista, jotka rapistuvat ja joille olisi tehtävä pian jotakin. Toisaalta myös poliittiset 

paineet saada vihdoin kunnolla tuloksia aikaiseksi mainittiin eräässä haastattelussa. Kaavojen uudis-

taminen tapahtuu vaalikausittain, mikä myös nousi esiin yhdessä haastattelussa.  

Iso paikallinen tekijä, joka on tavalla tai toisella vaikuttanut kuntakeskustan kehittämisen uusimman 

vaiheen käynnistymiseen, oli Ideapark, joka on lähes 200 liikettä, ravintolaa ja kahvilaa sisällään 

pitävä liikekaupunki noin kuuden kilometrin päässä Lempäälän kuntakeskustasta. Osassa haastatte-

luita Ideaparkin rooli nousi esiin ennen kuin siitä oli ehditty kysyä mitään. Haastateltavista suurin 

osa oli sitä mieltä, että Ideaparkin valmistumisella on ollut tietty merkitys keskustan kehittämiseen. 

Se on ainakin synnyttänyt tietoisuuden muutostarpeesta. 

Lempäälän kuntakeskustaa on kehitetty jo 1980-luvulta lähtien, joten kehittämistarpeet ovat olleet 

olemassa jo ennen Ideaparkia. Ideapark toi kuitenkin näkökulman kuntakeskuksen kehittämiseen ja 
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se on lisännyt huolta kuntakeskuksesta. Kuntakeskustan kehittäminen voidaan nähdä eräänlaisena 

vastavetona Ideaparkille, joka on luonut motiivin kuntakeskustan kehittämiselle. Erään haastatelta-

van mukaan Ideapark on vauhdittanut keskustan osayleiskaavan laadintaa, kun taas toinen painotti, 

että uusi ja luova lähestymistapa kuntakeskuksen kehittämisessä vuonna 2005 peräti lähti Ideapar-

kista: 

”[…] me halutaan tosiaan että se ei näivety toi Lempäälän keskusta ja siihen liittyy juuri 

se että hei, miks me ei käytetä luovuutta ja ruveta niin kun kehittämään sitä kuntakeskusta 

ihan uudella tavalla, että otetaan nää asiantuntijat mukaan ja tehdään tästä tämmönen 

verkossa elävä prosessi ja tota rakennetaan niin kun tää pohja mahdollisimman huolella 

jotta se voidaan viedä myöskin fiksusti eteenpäin.” 

Silloin kysymyksenä oli, siirtyykö kuntakeskustan painopiste Ideaparkiin vai pysyykö se kuntakes-

kuksessa. Haastateltavan mukaan painopiste on kuitenkin jossain määrin jaettu kahtia: Ideaparkissa 

on kaupallisten toimintojen painopiste, koska siellä sijaitsee alueen noin 300 yrityksestä noin pari-

sataa. Toisaalta tietyt läheispalvelut, hyvinvointipalvelut ja hallinnolliset palvelut ovat painottuneet 

kuntakeskukseen.  

Lähes jokainen haastateltava toi Ideaparkista puhuttaessa esiin sen, että se ei ole näivettänyt keskus-

tan toimintoja ja jopa keskustassa sijaitsevat liiketilat ovat olleet valtaosan ajasta käytössä. Joten 

vaikka Ideaparkin tulo oli kannustimena kuntakeskustan kehittämiselle tavallaan pelkojen luojana, 

eivät pelot keskustan näivettymisestä ole käyneet toteen. Ehkäpä juuri siksi, että kuntakeskustan 

kehittämiseen on panostettu niin paljon. 

Paikallistasolta löytyi vielä yksi tärkeä ryhmä, joka on toimillaan vaikuttanut keskustan kehittämi-

seen: yrittäjät. Kolme haastateltavista piti paikallisten yrittäjien aktiivisuutta yhtenä tekijänä siihen, 

että 2000-luvulla kuntakeskuksen kehittäminen lähti uudelleen käyntiin. Myös kunnan elinkeinopo-

liittisella yhteistyöryhmällä nähtiin olevan rooli prosessin aktivoimisella. 

”Ihan aluksi kun tää prosessi 2000-luvulla taas aktivoitiin, niin aivan erityisesti siitä lähti, 

meillä on tämmönen siis elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä, joka ei oo mikään komitea-

lautakunta, vaan tämmönen virallinen neuvoa-antava elin, jossa on siis puolet kunnan 

edustajia ja puolet paikallisen elinkeinoelämän edustajia ja se puheenjohtajuuskin vaihte-

lee, että se on joka toinen vuosi kh:n puheenjohtaja ja joka toinen yrittäjien puheenjohtaja, 

ja tota se oikeestaan tämä elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä niin silloin 2000-luvun puo-

livälissä jälleen niin kun siinä lähdettiin aktivoimaan sitä prosessia eli siinä oli vähän 
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tämmönen elinkeinopoliittinen erityinen näkökulma myöskin sillain se on ollut hyvin aktii-

vinen.”  

6.2 Seututason muutostekijät 

Paikallistason ohella seututasolla tapahtuvalla yhteistyöllä näkyy olleen merkitystä kuntakeskustan 

kehittämisessä. Seututasolla tarkoitetaan tässä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää, joka te-

kee kahdeksan kunnan yhteiseen päätöksentekoon perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. 

Kuntayhtymään kuuluvat Lempäälän lisäksi Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesi-

lahti ja Ylöjärvi, joiden alueella asuu yhteensä noin 350 000 asukasta. Seutuyhteistyötä tehdään 

hyvinvointipalvelujen, elinkeinojen ja osaamisen, teknisten palveluiden, tietohallinnon ja muiden 

tukipalveluiden sekä maankäytön, liikenteen ja asumisen osa-alueilla. Tampereen kaupunkiseudun 

kuntayhtymä perustettiin vuonna 2005, jolloin hyväksyttiin ensimmäinen seutustrategia ja valittiin 

ensimmäinen seutuhallitus. Yhteistyötä on kuitenkin ollut jo 1960-luvulta lähtien ja esimerkiksi 

2000-luvun alussa seutuyhteistyötä tehtiin lainsäädäntöön perustuvassa valtion erityisohjelmassa, 

aluekeskusohjelmassa. (Tampereen kaupunkiseutu, etusivu 2010)  

Seutuhallinnolla on ollut haastateltavien mukaan kannustava vaikutus keskustan kehittämiseen. 

Seutuhallinnon rooli nousi esiin myös useassa haastattelussa, kun haastateltavat pohtivat uusimman 

suunnitteluvaiheen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyössä 

kannustavana vaikuttimena Lempäälän keskustan kehittämiselle pidettiin rakennesuunnitelmaa ja 

siihen liittyvää monikeskusmallia. Kuntarakennekeskustelun nähtiin esimerkiksi vaikuttaneen sillä 

tavalla, että keskustan kehittäminen tuntuu entistä tärkeämmältä.  

Rakennesuunnitelma on yksi Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian mukainen hanke, joka on 

laadittu vuosina 2007–2009 ja joka tähtää maankäytön ohjauksen lisäämiseen Tampereen kaupun-

gin ja sen kehyskuntien välillä. Rakennesuunnittelussa pohditaan erityisesti ratkaisuja voimakkaalle 

muuttoliikkeelle ja yhdyskuntarakenteen leviämiselle, liikkumisen tarpeen lisääntymiselle ja henki-

löautoriippuvuudelle sekä keskuskaupungin vetovoimalle. Suunnittelussa mietitään myös sitä, 

kuinka alueen voimavaroja voidaan hyödyntää kuntarajoista riippumatta. (Tampereen kaupunkiseu-

tu, rakennesuunnitelma 2030, 2011)  

Rakennesuunnitelman avulla varaudutaan noin 90 000 asukkaan kasvuun Tampereen kaupunkiseu-

dun alueelle vuoteen 2030 mennessä. Rakennesuunnitelmaratkaisu on kolmen vaihtoehtoisen ra-

kennemallin yhdistelmä, johon on otettu näistä malleista parhaat puolet. Yhdistelmä perustuu tiivis-
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tyvän kaupunkiseudun, joukkoliikennekäytäviin tukeutuvan kaupunkiseudun ja monikeskuksisen 

kaupunkiseudun malliin. (Tampereen kaupunkiseutu, rakennesuunnitelma 2030, 2011) Tämä yhdis-

telmä näkyy vahvasti myös Lempäälän osayleiskaavan tavoitteissa, kuten radanvarren alueen tiivis-

tämisessä, lähijunaliikenteen lisäämisessä ja keskustan kehittämisessä ja elävöittämisessä ylipäänsä.   

Lisäraiteen saamisesta Lempäälään puhuttiin lähes jokaisessa haastattelussa ja sitä pidettiin tärkeänä 

osana kuntakeskuksen kehittämistä. Lisäraiteen saaminen on Tampereen kaupunkiseudun yhteinen 

hanke, minkä moni haastateltava näki hyvänä asiana sen toteutumista ajatellen. Kuntayhtymän toi-

met ovat siis vaikuttaneet toisaalta Lempäälän kuntakeskuksen kehittämiseen jossain määrin uu-

simman suunnitteluvaiheen innostajana mutta myös kehittämisen veturina lisäraiteen kohdalla:  

”Kyllä kai se [lisäraide] saamassa ollaan mutta sen aikataulu on ihan korkeemman kädes-

sä […] Mutta nyt siihen toivon mukaan saadaan vauhtia koska tää seutukunnan kuntayh-

tymä on ottanu sen sillä tavalla onneks omaksensa, että kun Tampereen seutu tekee täm-

mösen aiesopimuksen valtion kanssa maankäytöstä ja asumisesta ja liikenteestä niin siihen 

tulee niin kun yhtenä kohtana sitten se että kunnat ja Liikennevirasto tekee sen tilatarve-

suunnitelman ja just että mille puolelle se tulee niin mahdollisimman pian.” 

Kaupunkiseudun kuntien 2.3.2011 hyväksymä aiesopimus valtion ja kuntien välisestä maankäytös-

tä, asumisesta ja liikenteestä vuosille 2011–2012 (MAL-aiesopimus) antaa pontta rakennesuunni-

telman toteuttamiseen kunnissa. Se sisältää tavoitteet ja käytännön toimet yhdyskuntarakenteen 

kehittämiseksi ja maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sopimuksen sopijapuo-

lia ovat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtion osalta ympäristöministeriö, liikenne- ja 

viestintäministeriö, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Neuvotteluissa olivat mukana 

myös työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Pirkanmaan liitto. MAL-aiesopimuksen 

eräänä yleistavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä, ja yhtenä toimenpiteenä siihen liittyen on 

joukkoliikenteen lisääminen muun muassa lisäraiteen rakentamisella ja lähijunaliikenteen lisäämi-

sellä. (MAL-aiesopimus 2011)  

Rakennesuunnittelulla on tavoitteena väestön kasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen tiivis-

täminen, keskustojen kehittäminen, asuntotuotannon monipuolisuuden lisääminen, elinkeinoelämän 

kasvun tukeminen, liikkumisen tapojen uudistaminen, palvelujen saatavuuden parantaminen yli 

kuntarajojen ja ilmastonmuutoksen hillintä. (Tampereen kaupunkiseutu, rakennesuunnitelma 2030, 

2011) Nämä kaikki tavoitteet nousivat myös haastatteluissa esiin Lempäälän kuntakeskustan kehit-

tämisen tavoitteina ja motiiveina. Erityisesti väestön kasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen 

tiivistäminen, liikkumisen tapojen uudistaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä nousivat useassa 
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haastattelussa esiin. Seutuyhteistyöllä on siten ollut mahdollisesti jotakin vaikutusta kuntakeskuk-

sen kehittämisen lähtökohtien täsmentämisessä. Lempäälän keskustan osayleiskaavan laatiminen 

aloitettiin alkusyksystä 2008, joten rakennesuunnitelman tavoitteet lienevät ehtineet vaikuttamaan 

jo osayleiskaavan suunnitteluun jossain määrin suunnittelun alkuvaiheissa. Voidaan myös ajatella, 

että valmistuttuaan rakennesuunnitelma on ollut tukemassa keskustan kehittämisen tavoitteiden 

toteutumista, koska Lempäälän kunnan omien tavoitteiden ohella kaupunkiseututaso kannustaa sa-

moihin tavoitteisiin.  

Seututasolla on myös epäsuora merkitys Lempäälän keskustan kehittämiselle. Lempäälä on toisaalta 

yhtenä yhteistyön osapuolena Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä, joka osaltaan vauhdit-

taa Lempäälän keskustan kehittämisprojektia, mutta tämän yhteistyön ohella kunnan itsenäisyys 

halutaan säilyttää. Lempäälässä ei haluta, että oma kunta sulautuu osaksi isompaa aluetta, vaan yh-

teistyötä halutaan tehdä itsenäisenä toimijana. Kysyttäessä, miksi kuntakeskustaa on lähdetty kehit-

tämään, tuli useassa vastauksessa esiin se, että Lempäälän keskusta on pieni verrattuna Tamperetta 

ympäröivien muiden kehyskuntien keskustoihin. Tästä näkyy jonkinlainen kilpailuasetelma Lem-

päälän ja sen lähikuntien välillä, missä taistellaan oman kunnan asemasta suhteessa muihin ja siten 

myös itsenäisyyden säilyttämisestä.  

” Se kunnan itsenäisyys on olennainen asia että tästä ei tuu koskaan Tampereen lähiötä, 

koska sillon tavallaan kaikki menettää vaikutusvallan tähän asuinympäristöönsä, että näil-

lä kahdella valtuutetulla mitä Lempäälä joskus sais Tampereelle ei oo mitään merkitystä 

sitten näihin päätöksiin. Sen takia Lempäälän pitäs kuntana olla itsenäinen ja tämä ratka-

see mitä täällä tapahtuu sen itsenäisyyden sitten ajan mittaan.” 

”Kunta ilman vahvaa kuntakeskustaa on pian entinen kunta.” 

Oman ajankohtaisen lisän kunnan itsenäisyyden säilymiselle antaa pääministeri Jyrki Kataisen halli-

tusohjelma, jossa hallituksen kuntapolitiikkaan kuuluu kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen. 

Koko maanlaajuinen kuntauudistus perustuu ajatukselle vahvasta peruskunnasta, joka muodostuu 

luonnollisista työssäkäyntialueista. (Hallitusohjelma 2011, 75) Vuoden 2008 lopussa Lempäälästä 

kävi Tampereella töissä 4 410 henkilöä ja Tampereelta Lempäälässä 1 482 henkilöä, joten Lempää-

lä ei varmaankaan jää kuntaliitoskeskustelun ulkopuolelle. (Toimintaympäristö – kaupunkiseutu 

2011) Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on lisäksi moittinut Pirkanmaata hidastelussa 

kuntarakenteen uudistuksessa ja maininnut erityisesti Tampereen seudun esimerkkinä alueesta, jos-

sa kuntarakenteen muutos on ollut riittämätöntä ja jossa pitäisi pohtia Tampereen ja sen naapurikun-

tien mahdollista kuntauudistusta. (Yle Tampere 2011) 
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Lempäälässä on kuitenkin edelleen vahva tahto pysyä itsenäisenä. Tästä tuoreena esimerkkinä on 

Lempäälän valtuuston 7. syyskuuta 2011 tekemä valtuustokysymys kunnan itsenäisyydestä. Val-

tuustoryhmät halusivat kuulla, kuinka kunnanhallitus aikoo toimia Lempäälän itsenäisyyden var-

mistamiseksi. (Lempäälän kunnanvaltuusto 2011) Auttaako Lempäälän keskustan kehittäminen 

pitämään kunnan itsenäisenä tässä uudessa tilanteessa, selvinnee lähiaikoina. 

6.3 Valtakunnan taso kehittämisen hidasteena 

Kuntakeskuksen suunnittelu ei ole pelkästään kunnan itsensä käsissä, vaan valtakunnan taso tulee 

mukaan suunnitteluun erityisesti ylikunnallisissa asioissa kuten liikennesuunnittelussa. Lempäälä on 

kohdannut kuntakeskuksen kehittämisen aikana ainakin kahdesti valtionhallinnon hitaasta päätök-

senteosta johtuvan hidasteen. Ensimmäinen merkittävä hidastus johtui ympäristökeskuksen toimin-

nannasta. Loppuvuodesta 1996 Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi Kuljun-Marjamäen-Moision-

keskustan osayleiskaavan, joka lähetettiin silloiseen Hämeen ympäristökeskukseen vahvistettavaksi. 

Osayleiskaava viipyi vahvistettavana joulukuuhun 2001 asti. (Kaavaselostus Kuljun-Marjamäen-

Moision-keskustan osayleiskaavasta 1996) 

”[…] se [osayleiskaava] lähetettiin ympäristökeskukseen Hämeenlinnaan hyväksyttäväksi 

ja se oli siellä jo ollu useemman vuoden kun tuli se organisaatiouudistus, niin että Tampe-

reelle tuli oma ympäristökeskus, ja tota sit siellä Hämeenlinnassa töissä ollu henkilö sano, 

että ne on niin mielenkiintoset nää että hän on pitäny nää paperit täällä Hämeenlinnassa 

ettei hän oo lähettäny niitä Tampereelle. Ja me yritettiin vaatia että sieltä pitää saada ne 

päätökset, että se on ihan kohtuutonta että yks valtuustokausi menee sillä tavalla että val-

tuusto ei pääse käsitteleen yleiskaavaa tai siihen liittyviä asioita eteenpäin. Mut niin se oli 

että viisvuotissynttärikakku oltas saatu ostaa ennenkö se tuli sit sieltä, ja me yritettiin pai-

nostaa ja yritettiin pyytää mutta ei ollu mitään keinoja ja ja sit lopulta ne siirsi ne paperit 

tänne Tampereelle niin että täältä sit saatiin. […] Mutta sillon jo todettiin että ympäristö-

keskuksessakin pitäs olla riittävät resurssit käsitellä näitä asioita et se on ihan kohtuutonta 

että ne vuostolkulla lepää siellä.” 

Osayleiskaavan uudistamisvaiheessa puolestaan päätöksentekovaikeuksia oli pitkään Liikenneviras-

tolla, jolla kesti kauan päättää, kummalle puolelle junarataa uusi lisäraide tulee. Tämän vuoksi alue-

varaus lisäraiteelle oli pitänyt jättää pitkäksi aikaa kaavaan molemmille puolille nykyistä junarataa. 

Lempäälän kohdalla siitä oli paljon harmia, koska keskusta-alue on muutenkin kapea sitä ympä-

röivien järvien vuoksi.  
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”pitäis huutaa lujaa haloota tonne Helsingin päähän, että koittakaa nyt tehdä ratkaisuja 

että päätätte kummalle puolelle se [lisäraide] menee että me tiedetään sitten järkevästi 

tehdä näitä kehittämissuunnitelmia. Että jos aattelet tossa niin kun kirkonkylän osaltakin 

mitä tossa on että sää varaat siitä viiskyt metriä suuntaansa, niin kyllä tulee hankala kun 

miettii sitten taas ihmisten asioinnin, on tota eri tyyppisellä on liikuntarajoitteisia tai muu-

ta, pitäis liikkua, mennä julkisiin välineisiin ja käydä kaupoissa tai tehdä sitä ja tätä niin 

mitä laajempi se niin kun on niin sitä hankalampi se on siinä ja sit joudutaan tekemään 

ylikulkusiltoja alikulkusiltoja, sitä tätä tota niin tää niin kun jarruttaa tätä kehittämistä että 

paljon siellä on niin kun tämäntyyppisiä ja tää vaatii niin kun sellaset hyvät hermot kyllä 

näiltä suunnittelijoilta ja neuvottelijoilta jotka tätä prosessia sitten vie eteenpäin.” 

Koska kunnat eivät yksin päätä omien keskustojensa kehittämisestä, vaan valtionhallinnolla on mo-

nesti siihen vaikutusta, vaatii onnistunut ja mahdollisimman nopeasti toteutettava kaupunkisuunnit-

telu kuntien suunnasta määrätietoista edunajamista, mikä näkyy yllä olevasta sitaatistakin. Myös 

Forester pitää tärkeänä, että suunnittelussa on mukana paikallisen asuinalueen väen ohella sellaisia 

ministeriöiden ja viranomaisten edustajia, joita suunnittelu koskee (Ilmonen & Peltonen 2004, 114–

115). 

Pelkästään valtionhallinnon päätökset eivät kuitenkaan ole olleet myöhässä, vaan myös maanomis-

tajat lähettävät toisinaan mielipiteitään myöhässä. Suunnitelmien etenemisen vauhti riippuu myös 

siitä, osaako kunta ostaa palvelunsa sellaiselta toimijalta, joka toimii sovitun aikataulun mukaisesti. 

Uusinta suunnitteluvaihetta viivästytti nimittäin lisäksi se, että kaavanlaadintaan tarvittavan selvi-

tyksen tekemiseen palkattu konsulttitoimisto ei toiminut annetuissa aikarajoissa. Näin ollen yhteis-

työtahojen luotettavuus ja toimintakyky voi olla riski suunnitelmien etenemiselle. 

Haastateltavien mukaan kaavoitusprosesseja on viivästyttänyt 2000-luvulla myös maankäyttö- ja 

rakennuslain uudistaminen, koska uudistus toi mukanaan uusien selvitysten tekemistä. Joskus selvi-

tysten teko on ollut aikatauluista myöhässä, ja sen vuoksi ne ovat hidastaneet keskustan kehittämis-

toimia. Toisaalta selvitysten teko on hidastanut prosesseja jo silloinkin, kun ne tehdään laaditun 

aikataulun mukaisesti, koska niitä on sen verran paljon. (Lempäälässä teetetyt selvitykset osayleis-

kaavamuutosta varten liitteessä 3.) Selvitysten hidastava vaikutus tuskin kuitenkaan on sinänsä 

huono asia. Osa haastateltavista sanoi niiden huolellisen tekemisen olevan tärkeää jo sen vuoksi, 

että valituksille ei olisi kunnon perusteita. Näin ollen prosesseja hidastavat tekijät eivät aina ole 

huono asia. Kaavoitusta alkuvaiheessa vähän hidastava työ voi estää loppuvaiheen monivuotisen 

hidastumisen, koska huolellisen selvitysten tekemisen jälkeen perusteita valituksille ei ole niin hel-
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posti. Joskus hidastavat tekijät voivat parantaa suunnittelun lopputuloksen laatua. Nopeasti tekemis-

tä lähtökohtaisena tavoitteena kritisoi yksi haastateltavista näin: 

” Kun mää oon miettiny sitäkin että monesti kun tehdään joku hankekaava hirveen tiukalla 

aikataululla, hirveellä kiireellä niin monesti käy niin että siitä ei tuu hyvä eikä siitä tuu 

semmosta lopputulosta jota vois sanoo että tää nyt sopii hyvin tähän näin.” 

Toisinaan kuitenkin lainsäädännöstä aiheutuva asioiden selvittely voi aiheuttaa erilaisia mielipiteitä 

suunnittelussa mukana olevien tahojen kesken. Lempäälässä osayleiskaavan uudistusprosessissa 

erimielisyyttä on aiheuttanut rakennusperinnön suojelua koskeva lainsäädäntö: 

”No, meillä on maakuntamuseon kanssa vähän eri näkemys näitten rakennusten [kunnan 

talot] arvosta, me ite ku ollaan täällä niin nää on meistä hirveitä harakanpesiä joissa on 

kesällä hirveen kuuma ja talvella ei tahdo villavaatteissakaan tarjeta täällä ja tota museo-

ihmiset on sitä mieltä että nää edustaa tämmöstä puhdaslinjasta 60-luvun arkkitehtuuria, 

jotka pitäs säilyttää (naurua), niin tota et tässä on vielä tämmöstä keskustelua vielä käy-

dään tässä. Mutta se täytyy sanoa että kunnalla menee osa tähän keskustan kehittämiseen 

liittyvistä pelikorteista jos nää joudutaan ihan oikeesti säilyttämään ja suojelemaan” 
2
 

Yksi Lempäälän rohkeista ideoista koskee nimenomaan kunnantalojen purkamista ja korvaamista 

torilla, joka on puhuttanut kuntakeskuksen kehittämisessä vuosikymmeniä. Kunnantaloksi saisi 

muuntua historiallinen Piipon tehdasrakennus (kuva 4).  

 

Kuva 4. Piippokeskus, josta suunnitellaan uutta kunnantaloa. (Keskustan osayleiskaavan muutok-

sen selostus 2011, 21. Kuva: Marita Palokoski) 

                                                 
2
 Hyväksytystä osayleiskaavan muutoksesta käy ilmi, että kunnantalot eivät saaneet suojelumääräystä, joten sellaista 

estettä niiden purkamiseen ei ole. (Ks. myös Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen selostus 2011, 33) 
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6.4 Ilmastonmuutoksen torjuminen globaalin tason vaikuttimena 

Lempäälän keskustan osayleiskaavan laadinnassa näkyy ilmastonmuutoksen hillintätavoitteet, joten 

paikallisen, seudullisen ja valtakunnan tason lisäksi keskustan kehittämiseen vaikuttaa vielä maail-

manlaajuinen taso. Ilmastonmuutoksen hillintää käsitellään toki myös kansallisella tasolla valtakun-

nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, seututasolla MAL-aiesopimuksessa ja sitä kautta kunnan kehit-

tämistavoitteissa, mutta ilmiö on lähtökohtaisesti maailmanlaajuinen, koska ilmansaasteet eivät py-

sy kasvihuonekaasupäästöjä päästävien maiden rajojen sisäpuolella. Kamppailu ilmastonmuutosta 

vastaan on myös lähtenyt liikkeelle ylikansallisen organisaation, Yhdistyneiden kansakuntien (YK), 

taholta.  

YK hyväksyi vuonna 1992 ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, jonka tavoite on vakaut-

taa kasvihuonekaasupitoisuudet sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmas-

tojärjestelmään. Sopimus astui voimaan vuonna 1994, jolloin myös Suomi ratifioi sopimuksen. 

Vuoteen 2010 mennessä sopimuksen oli ratifioinut 195 osapuolta. (Ympäristöministeriö 2011a). 

Ilmastosopimusta seurasi vuonna 1997 hyväksytty ja 2005 voimaan astunut Kioton pöytäkirja, joka 

velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjä yhteensä 5,2 prosent-

tia vuoden 1990 tasosta vuosina 2009–2012. Kioton pöytäkirjan Suomi ratifioi vuonna 2002 yhdes-

sä muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa. (Ympäristöministeriö 2011b) Viimeisin YK:n 

ilmastokokous pidettiin joulukuussa vuonna 2011. Tässä Durbanin kokouksessa sovittiin Kioton 

pöytäkirjan velvoitteiden jatkamisesta ja tiekartan laatimisesta kohti globaalia ja laillisesti sitovaa 

sopimusta. (Ympäristöministeriö 2011c) 

Lempäälässä ilmastonmuutoskysymykset ovat vaikuttaneet kahden haastateltavan mukaan uusim-

man keskustan kehittämissuunnitelman lähtökohtiin. Yksi puolestaan puhui ekologisuuden lisäämi-

sen tavoittelusta ja toinen energiatehokkuudesta osana tulevaisuuden Lempäälää, mitkä myös liitty-

vät ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmastonmuutoksen haasteisiin pyritään vaikuttamaan liikenne-

suunnittelun, asumisratkaisujen ja ympäristöystävällisempien energianlähteiden keinoin. Joukkolii-

kenteen, erityisesti junaliikenteen lisäämisellä vähennetään liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipääs-

töjä, kun taas lisäämällä ja tiivistämällä asutusta keskustassa voidaan vähentää liikkumistarvetta. 

Lempäälä pyrkii myös pilottikohteeksi energiatalousasian ratkaisemisessa uusilla muodoilla. 
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7 VUOROVAIKUTTEISEN SUUNNITTELUN AVULLA KOHTI UUSIA 

TUULIA 

Tässä tutkimuksessa kuntakeskustan kehittämisessä tapahtuneet muutokset ovat erityisen kiinnos-

tuksen kohteena, koska jotta Lempäälän keskustan uusin kehittämisprojekti etenisi edeltäjiään pa-

remmin, on joidenkin asioiden muututtava. Tässä luvussa kerrotaan, minkälaisia muutoksia suunnit-

teluprosessissa on tapahtunut kuntalaisten osallistamisessa ja miten lähestymistapa keskustan kehit-

tämiseen on muuttunut. Muutosta haetaan sekä koko prosessin varrella tapahtuneista tekijöistä että 

siitä uudelleen ajattelusta, joka on tapahtunut erityisesti vuonna 2005 alkaneessa uusimmassa ja 

aiempia työvaiheita selvästi pidemmälle menevässä kehittämisvaiheessa.  

7.1 Yhteisen kokonaisvaltaisen vision löytyminen tavoitteena  

Lähestymistapa keskustan kehittämiseen on muuttunut useimpien haastateltavien mielestä erityisesti 

siinä mielessä, että uusimmassa suunnitteluvaiheessa kehittämistä tarkastellaan aiempaa kokonais-

valtaisemmin. Kokonaisvaltaisuudella vastataan aiemmin suunnittelussa vastaan tulleeseen ongel-

maan kehittämisen pirstaleisuudesta. Kokonaisvaltaisuus näkyy konkreettisesti esimerkiksi kaava-

alueen maantieteellisessä koossa. Aikaisemmissa suunnitelmissa, kuten Lempo-projektissa, suunnit-

telualue on ollut pienempi ja se on keskittynyt pääasiassa junaradan itäpuolelle. Nyt puolestaan 

suunnitelma kattaa suuren osan Lempäälän keskustasaaresta. Uusimman suunnitelman kokonaisval-

taisuus liittyy myös siihen, että uudessa suunnitelmassa kyse on samalla laajemmasta Lempäälän 

kehittämisestä ja imagomuutoksesta. Kokonaisvaltaisen suunnittelun tärkeys ja vaikutus lopputu-

lokseen heijastuu hyvin seuraavasta lainauksesta:  

”Musta olis ollu hyvä jos tämmönen koko tän alueen yleiskaavaa olis tehty useemmin. Se 

on varma että monet asia jotka ratkastiin suoraan asemakaavalla niin olis ollu parempi jos 

ne olis paremmin niin kun liittyny kokonaisuuteen.” 

Postimerkkikaavoituksella pitkään edennyt kuntakeskustan kehittäminen ei ole kuitenkaan ollut 

vain Lempäälän ongelma, vaan asemakaavoilla suunniteltiin kuntia pitkään myös muissa Suomen 

kunnissa (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 30). Uudessa suunnitelmassa pyritään kokonaisvaltaisen 

lähtökohdan lisäksi sitouttamaan kaikkia suunnittelussa mukana olleita henkilöitä ja ryhmiä aiem-
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paa paremmin visioon, joka on yhdessä saatu aikaan. Sitouttamisella pyritään siihen, että suunni-

telmat eivät vesittyisi. Tämä on siten myös vastaus aiemmin ilmenneeseen ongelmaan siitä, että 

toteutus ei ole vastannut suunnitelmia.  

Kaupunkisuunnittelussa yksi olennaisin tekijä on yhteisen vision löytäminen. Sellaisen vision löy-

tyminen, mihin kaikki voisivat sitoutua, on kuitenkin aikaa vievää ja vaikeaa. Se on sitä vaikeam-

paa, mitä enemmän visioijia on. Yhteisen näkemyksen löytymistä hankaloittaa ihmisten erilaiset 

kiinnostusten kohteet ja odotukset (Healey 1997, 29–30). Suunnitteluprosessissa on noussut esiin 

toisilleen hyvin ristiriitaisia näkemyksiä Lempäälän kehittämisen suunnasta, kuten halutaanko 

Lempäälästä tehokas ja kaupunkimainen paikka vai sittenkin pieni maalaispitäjä. Eri näkemyksiä on 

myös siitä, halutaanko rakentamisen olevan korkeaa vai matalaa, sekä jo pelkästään haastateltavien 

kesken siitä, missä kaava-alueen rajan pitäisi kulkea. Haastatteluiden mukaan lopullisen kaavan 

arveltiin muotoutuvan kompromissiksi kahdesta keskenään melko erilaisesta kaavaluonnoksesta, 

jotka olivat esillä vuonna 2010. Näin myös tapahtui, sillä kunnanvaltuuston 7.9.2011 hyväksymä 

osayleiskaavan muutos on kahden kaavaluonnoksen yhdistelmä, jossa on lisäksi jossakin kohdin 

molemmista luonnoksista poikkeava loppuratkaisu. 

Visiointiprosessi käynnisti uudella tavalla yhteisen vision etsimisen vuonna 2005, kun visiota läh-

dettiin hahmottamaan isolla osallistujamäärällä ja useita erilaisia osallistumismenetelmiä käyttäen. 

Erään haastateltavan mukaan yhteinen visio alkoi vihdoin löytyä haastatteluiden teon ajankohtana 

eli vuonna 2010.  

7.2 Muutos osallistumisessa 

Haastatteluista selvisi, että ennen 2000-lukua osallistumistilaisuuksia järjestettiin kuntalaisille ra-

kennuslain mukaisesti. Kunnan järjestämissä kuulemistilaisuuksissa ei käynyt kovin paljon kunta-

laisia, eivätkä he siten osallistuneet erityisen aktiivisesti keskustan suunnitteluun. Eräs haastateltava 

muisteli kuitenkin, että jo ennen 2000-lukua yhdellä Lempäälän koululla lapset pääsivät suunnitte-

lemaan asuinaluettaan piirtämällä. Näin ollen Lempäälässä on oltu luovia osallistamisen suhteen jo 

ennen uusinta suunnitteluvaihetta, ja mikä vielä ehkä huomattavampaa, ennen MRL:n muuttumista. 

Lain uudistuminen ei kuitenkaan itsessään vaikuttanut osallistumisinnon kasvamiseen, koska 2000-

luvun alussakaan yleisötilaisuuksissa ei käynyt kovin paljon väkeä.  

”Eikä se niin kun tommonen osallistumisaktiivisuuskaan niin oo hirveesti muuttunu Lem-

päälässä että aika vähän noissa yleisötilaisuuksissakin käy väkee, että esimerkiks Ideapar-
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kin kaavaa kun tehtiin tossa, sinnehän nyt on tehty kaavamuutoksiakin niin parit kerrat ai-

nakin, oli se kaava missä mahdollistettiin sitten kakskytviiskerroksinen hotelli sinne tontil-

le, niin alle kymmenen henkee oli siellä kun Ideaparkissa oli yleisötilaisuus. Muutama ky-

läläinen siinä. Vaikka luulis että tommonenkin asia vois kiinnostaa.” 

Oleellinen huomio on, että vasta kuntakeskustan kehittämisen visiointiprosessi herätti kuntalaiset 

osallistumaan innokkaammin Lempäälän maankäytön suunnitteluun. Vuonna 2005 kuntakeskuksen 

kehittäminen ja samalla osallistaminen aktivoituivat merkittävästi. Visioinnissa ja sitä seuranneessa 

osayleiskaavan laatimisessa osallistamista ja osallistumista on ollut niin paljon, että uuden keskus-

tan kehittämissuunnitelman voidaan ajatella pohjautuvan suurelta osin kuntalaisten ajatuksiin siitä, 

mitä Lempäälän kuntakeskuksen tulee olla. Haastateltavien mukaan uusimmassa suunnitteluproses-

sin vaiheessa asukkaiden kuuleminen ja vuorovaikutuksen suunnittelu on ollut aiempaa suunnitel-

mallisempaa. Osallistumisessa on oltu suuremmin liikkeellä kuin yleensä: 

”Todellakin tätä osallistumista me on järjestetty paljon enemmän kun laki määrää elikä 

meillä on ollut kolme ihan virallista tilaisuutta ja mää oon nyt ollut kun on kutsuttu erilai-

siin paikkoihin, erilaisiin ryhmittymiin, erilaisiin yhdistyksiin ja muihin […] eli niitä on nyt 

joku tämmönen 25 missä mä oon ollu. […] on menty maastoonkin asukkaiden kanssa ja 

samoin sitten ihan viranomaistenkin kanssa kun on neuvoteltu esimerkiks valtion viran-

omaisten kanssa tosta kanavan ympäristöstä. Eli tää työ on todellakin tämmöstä hyvin pal-

jon neuvottelua ja sitten meillä on lisäks vielä muita neuvotteluja, että samalla neuvotel-

laan tässä jo vähän tämmösiä asemakaavallisiakin asioita eteenpäin elikä tota monivivah-

teista tää on ja monennäkösiä mielipiteitä ja hyvin ristiriitasia, ristikkäisä mielipiteitä tie-

tysti tulee ja päättäjille viedään sit päätettäväks mikä on se lopputulos.” 

Asukkaiden kanssa maastoon menemisen ohella Lempäälässä on ollut nyt muitakin osallistumisme-

netelmiä, kuten internetissä sivut, joilla sai piirtää itse kartalle, minkälainen keskustan haluaisi ole-

van. Lisäksi nuorisofoorumi on ollut innokkaasti mukana suunnittelussa, ja eräässä kuulemistilai-

suudessa heijastettiin vielä isolle näytölle tulevaisuuden kuvia Lempäälän keskustasta yhteistyössä 

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa. 

Runsas ja monipuolinen osallistaminen on todennäköisesti johtanut myös kuntalaisten osallistumis-

halun kasvamiseen. Vertailun vuoksi uusimman suunnitelman yleisötilaisuuksissa on ollut ihmisiä 

sadan luokkaa, kun aikaisempiin keskustan kehittämissuunnitelmiin liittyvissä tilaisuuksissa esi-

merkiksi Lempo-projektin ajoilta on käynyt vain muutamia. On kuitenkin mahdollista, että kunta-

laisten aktiivinen osallistuminen on sattumaa tai seurausta jostakin muusta seikasta.   
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Haastatteluista näkyi, että vaikka kuntalaisten osallistumista arvostettiin, niin osallistumisessa näh-

tiin myös omat haasteensa. Vaikka osallistumistilaisuudessa on käynyt parhaillaan yli sata kunta-

laista, on perusongelmana yhä se, kuinka herättää suuren ihmisjoukon kiinnostus osallistumaan ym-

päristönsä suunnitteluun. Tällä hetkellä vain suhteellisen pieni aktiivisten ihmisten ydinjoukko osal-

listuu. Yksi haastateltavista huomautti, että edes uusimman suunnitteluvaiheen sadan hengen osal-

listujamäärä ei ole prosentuaalisesti kovin paljon, kun suhteutetaan osallistujamäärä kunnan asukas-

lukuun. Vuoden 2010 lopussa Lempäälän väkiluku oli 20 588 (Tilastokeskus, väestörakenne 2011), 

joten väkilukuun suhteutettuna vain 0,5 prosenttia lempääläisistä osallistui kyseiseen osallistumisti-

laisuuteen. 

Tämä huomio on kiinnostava ja herättää miettimään, mikä olisi sopiva osallistujamäärä kaupunki-

suunnitteluprosesseissa. Jos vaikka edes puolet lempääläisistä haluaisi osallistua, luulisi eteen tule-

van kaksi haastetta: missä yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää niin isolle ryhmälle ja toisaalta, oli-

siko kaavoittajalla tai jollain muulla suunnittelussa mukana olevalla henkilöllä aikaa käydä kaikki 

mielipiteet läpi? Mikäli kuntalaisten osallistumisinnostus kasvaisi hyvin suureksi, voitaisiin ainakin 

tilaongelma ratkaista hyödyntämällä tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia. Yleisötilaisuus voitai-

siin esimerkiksi näyttää suorana lähetyksenä internetistä, ja sen kautta ihmiset voisivat myös kirjoit-

taa kysymyksiä ja ajatuksia tilaisuuden vetäjille, jotka voisivat vastata niihin tilaisuuden aikana.  

Osallistujamäärän nopeasta kasvamisesta ei kuitenkaan tarvinne olla huolissaan, sillä ainakin Hel-

singin tekemän Demokratiatilinpäätös-hankkeen asukaskyselyaineiston mukaan läheskään kaikki 

ihmiset eivät ole kiinnostuneita osallistumisesta lähiympäristönsä kehittämiseen. Siitä käy ilmi, että 

osan mielestä äänestäminen riittää osallistumiseksi. Osan mielestä puolestaan yhdistykset saavat 

vaikuttaa heidän puolestaan ja joidenkin mielestä kehittäminen kuuluu ammattilaisille. Vaikka ky-

sely tehtiin Helsingissä ja vaikka vastaajia oli vain 404, voi tuloksista päätellä sen, että varsin moni 

ihminen jättäytyy tarkoituksella pois osallistumistilaisuuksista. (Helsingin kaupungin tietokeskus 

2009, 52) 

7.2.1 Osallistamisesta oppiminen 

Uusimmassa kuntakeskuksen suunnitteluprosessissa on opittu haastateltavien mukaan huolellista 

osallistamista ja vuorovaikutuksen haltuunottoa. Osallistamisen merkitys on osaksi siinä, että mikäli 

vuorovaikutusprosessi tehdään huolella, valituksia ei tule niin helposti ja ristiriitatilanteet saadaan 

ratkaistua. Osallistumisen idea on yhden haastateltavan mielestä siinä, että jos yhteisö pääsee itse 

ehdottamaan sisältöä kuntakeskuksen suunnitelmaan, se myös sitoutuu suunnitelmaan. Asiaan si-
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toutuneena ei tule niin todennäköisesti valitettua ja yhteisen näkemyksen ansiosta suunnittelupro-

sessi etenee muutenkin jouhevammin: 

”Kehittämisen kannalta on tietysti tärkee että löytyy hyvin asiallinen ja fiksu yhteinen nä-

kemys sitten niistä kehittämisen suuntaviivoista jotta maanomistus ja kaavoitus saadaan 

yhteensovitettua ja SE EI OO PIENI ASIA. Se on niin kun missä tahansa iso ja näin ees 

päin, että sen takia me koetaan että jos meillä on hyvät suunnitelmat, jossa eri toimijat joi-

ta tää asia koskettaa, ovat alusta asti mukana, ja sillä tavalla sitoutuneita niin meillä on 

edellytykset vähän niin kun pienemmällä byrokratialla ja nopeemmalla aikataululla sit 

viedä niitä asioita eteenpäin.” 

Edelleen ongelmana osallistumisessa nähtiin se, että innokkaat ihmiset osallistuvat paljon, kun taas 

osa ei osallistu ollenkaan. Kun osallistujia on vähän, on vastaavasti suunnitelmiin sitoutumattomia 

eli mahdollisia kaavoista valittavia henkilöitä paljon. Osallistumisen perusongelman säilymisestä 

huolimatta Lempäälän läpikäymä uusi menetelmä vuorovaikutusprosessin läpiviemiseksi nähtiin 

paremmaksi kuin pelkkä lain mukainen vuorovaikutusprosessi. Yksi haastateltavista perusteli asiaa 

sillä, että virallinen kuuleminen on jäykkää ja kaavaprosessi kaukana demokratiasta.  

”Ja mikä on niin kun ihan kaavaprosessissa niin se on ihan paperin makusta hommaa että 

kyllä siinä pitäs kehittää nimenomaan sitä mitä yhteistyötä tehtiin nyt yliopiston kanssa 

tässä keskustan kehittämisprojektissa niin sitä pitäs kehittää siihen suuntaan eli se olis osa 

sitä vuorovaikutusprosessia.” 

Vaikka Lempäälän läpi viemän vuorovaikutusprosessin malli on havaittu hyväksi, löytyi haastatel-

tavilta vielä lisää ideoita vuorovaikutusprosessin parantamiseksi. Osa ideoista on uusia, osa sellai-

sia, mitä on havaittu hyväksi tavaksi toimia. Lempäälässä on opittu, että kunnan kannattaa edetä 

avoimesti ja vuorovaikutteisesti alusta asti kaikkien eri intressitahojen kanssa. Erityisesti maan-

omistajien kanssa on hyvä edetä keskustellen ja mahdollisuuksia antaen ilman pakottavaa ilmapii-

riä. Tämä tavoite on kuin suoraan Sagerin (1994, 4) tulkinta tilanteesta, jossa Habermasin kommu-

nikatiivinen rationaalisuus voi toteutua: tilanteeseen tarvitaan molemminpuolinen ymmärrys asiasta 

ja sopimukseen pyritään ilman pakkoa. Tällaisten vuorovaikutustilanteiden järjestämiseksi ehdote-

taan, että keskusteluita asetettaisiin käymään henkilö elinkeinotoimesta. Neuvottelijaksi tarvitaan 

joku muu kuin kaavoittaja, jottei maanomistaja koe neuvottelijaa puolueelliseksi. Neuvottelijalla 

tulisi myös olla hyvä ihmistuntemus, huumorintaju ja rauhallinen luonne, jotta neuvotteluissa voi-

daan saavuttaa hyvä yhteishenki.  
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”[…] siinä tarvis sitten olla ihan tämmönen apulaiselinkeinoasiamiehen tai jonkun kunta-

keskuskehittäjän niin kun nimikkeellä elinkeinotoimesta palkattuna siihen että se vetäs sit-

ten tätä keskustelua näitten maanomistajien ja liikkeitten, yritysten näitten kanssa. […] ta-

vallaan siihen vaaditaan se ihminen joka lähtee keskustelemaan kokopäivätoimisesti niin 

kaikkien näitten osapuolien kanssa.” 

Tällä tavalla rauhallisesti keskustellen voitaisiin avata keskustan kehittämistä tontti kerrallaan. 

Haasteena tässä on kuitenkin saada maanomistajat katsomaan kehittämistä oman etunsa ajamisen 

ohella myös laajemmin koko kunnan näkökulmasta. Kun kunta tulee maanomistajia vastaan neuvot-

teluissa, olisi oikeudenmukaista, että myös maanomistajat tulisivat vastavuoroisesti kuntatoimijaa ja 

siten myös muita kuntalaisia vastaan maankäyttöneuvotteluissa.  

Ongelmallisena haastatteluissa nähtiin muutamien aktiivisten ihmisten osallistuminen kaupunki-

suunnitteluun, koska sillä tavalla näkemykset keskustan kehittämisestä voivat jäädä yksipuolisiksi. 

Tähän ongelmaan ehdottaa yksi haastateltavista uudenlaista ratkaisua. Hänen mielestään yhteiskun-

nallisia vaikuttajia voisi erikseen kehottaa kertomaan mielipiteensä kaupunkisuunnitteluun liittyvis-

tä asioista. Yhteiskunnan aktiivit ovat monesti niin kiireisiä, että he eivät muutoin ehdi omilta töil-

tään ja elämäntilanteestaan johtuen osallistumaan kaupunkisuunnitteluun.  

”Et siinä melkein, on tullut sellanen mieleen että pitäs pakottaa ihmiset, että sinun herra 

toimitusjohtaja, on nyt osallistuttava tähän prosessiin ja sanottava jotakin järkevää tähän 

meidän yhteiseen asuntoalueeseen, että tää on se pulma mun mielestä mikä siinä nyt on 

tässä hommassa.”  

Yhdessä haastattelussa kehitettiin vielä eteenpäin ajatusta siitä, kuinka fokusryhmien työskentelyä 

voitaisiin parantaa ja tällä tavalla saada suurempi hyöty osallistumisesta. Fokusryhmien pitäisi olla 

kiinteämpänä osana kaavaprosessia, jotta niiden työskentely olisi sitoutuneempaa. Fokusryhmät 

voisivat ideoida keskustaa vielä useamman kerran ja jalostaa sillä tavalla ideoita eteenpäin. Ne voi-

sivat vielä antaa palautetta kunnalle niistä ratkaisuista, mitä kaavoituksen suhteen tehdään. Toinen 

haastateltava ehdotti samantyyppistä ideoiden jatkojalostamista: kun vastaus- ja palautemateriaali-

aineisto on käytettävissä, pitäisi vastaajista poimia parikymmentä ihmistä, jotka ovat ymmärtäneet 

mistä on kysymys ja laittaa nämä ihmiset päiväksi tai pariksi seminaariin työstämään ajatuksia yh-

dessä eteenpäin. Yhtälailla kuin fokusryhmien työskentely pitäisi saada sidottua kiinteäksi osaksi 

lainmukaista vuorovaikutusprosessia ja kaavankäsittelyä, pitäisi koko visiointiprosessi saada osaksi 

sitä. 
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Yhden haastateltavan mielestä pitäisi vielä jotenkin ratkaista se, kuinka selvitykset, lausunnot ja 

osallistuminen saadaan näkymään kaavassa. Kaikista näistä syntyvästä paperimäärästä ei nykyisel-

lään tehdä koontia, jossa kerrottaisiin, miten ja miksi tietyt esiin nousseet asiat siirtyvät kaavaan tai 

ovat vaikuttaneet kaavaan. Kaavoittaja voi hyvin tietää miten erilaiset selvitykset näkyvät valmiissa 

kaavassa, mutta muille se ei aukea yhtä helposti. 

Tämä ehdotus parantaisi varmasti vuorovaikutusprosessin laatua ja toisi luottamusta vuorovaikutus-

prosessiin varsinkin osallistuneiden kuntalaisten puolelta. Dokumentti, jossa kerrottaisiin syyt teh-

dyistä ratkaisuista, näyttäisi selkeästi mustaa valkoisella, mihin tietoihin perustuen kunta on tehnyt 

kaavaa koskevat päätökset. Selvitys toisi esiin kalliiden selvitysten ja kalliin osallistamisen vaiku-

tuksen kaavaan ja toimisi näin ollen eräänlaisena palautemekanismina. Dokumentti perustelisi myös 

sitä, miksi kahden osallistujan ehdottamista vastakkaisista ehdotuksista toinen on valittu ja toinen 

hylätty, sillä kaikkien osallistujien mielipidettä ei yleensä voida ottaa huomioon kovin helposti, ai-

nakaan sellaisenaan. Dokumentti kertoisi näin ollen, kuinka lopulliseen kompromissien kokonaisuu-

teen päästään. Tällä tavalla suunnitteluprosessiin tulisi pitkäjänteisyyttä ja siitä voitaisiin oppia ai-

empaa enemmän.  

Tämän idean toteutus veisi paljon aikaa ja resursseja, joten toteutus olisi varmaankin haasteellista. 

Erityisesti, koska suurin osa haastateltavista on nostanut yhdeksi suunnitteluprosessia hidastavaksi 

tekijäksi jo nykyisellään resurssipulan.  

Vaikka monipuolinen osallistaminen tuo kaavoitukseen sellaisia ideoita, joita kunnan viranhaltijat 

ja luottamushenkilöt eivät keskenään välttämättä keksisi, liittyy runsaaseen osallistamiseen yleisellä 

tasolla kuitenkin demokratian kannalta pohtimisen arvoinen kysymys siitä, mikä on osallisen ja 

mikä kunnanvaltuutetun rooli: 

”Mutta kun meillä on myös päättäjät täällä jotka ja hehän on demokraattisesti valittuja 

päättäjiä, et aina miettii sitä että mikä on se niin kun sen yksilön, sen osallisen, osuus ja 

mikä on sitten päättäjän osuus. Eli tässä on semmonen pieni ristiriita kun toisaalta on de-

mokraattisesti valitut päättäjät mutta toisaalta sitten on tätä osallistumista aika paljon.” 

7.2.2 Suunnitelmista viestiminen ja sähköisten osallistamismenetelmien kehittäminen 

Kasvaneesta osallistujamäärästä voi päätellä, että kuntakeskustan kehittämistä on osattu markkinoi-

da kiinnostavasti ja se on ollut tarpeeksi näkyvillä. Suunnitelmista ja niiden suunnitteluun osallis-

tumisen mahdollisuudesta tiedottaminen on siten yksi avainasia kuntalaisten mielenkiinnon herät-
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tämisessä. Lempäälässä on opittu suunnitteluprosessin näkyväksi tekemisestä jakamalla jokaiseen 

lempääläiskotiin tarinavihko, jossa värikkäästi kerrottiin kuvitteellista tarinaa siitä, minkälaista elä-

mä Lempäälässä voisi olla lähitulevaisuudessa. Lisäksi internetistä Lempäälän kunnan sivuilta pys-

tyi katselemaan visualisointikuvia, jotka havainnollistivat hyvin niitä erilaisia rakentamisen mahdol-

lisuuksia, joita Lempäälässä voitiin harkita toteutettavaksi. Näiden lisäksi näkyvyyttä kuntakeskus-

tan kehittämiselle saatiin paikallislehden kirjoittelulla suunnitteluprojektin vaiheista. Yksi haastatel-

tavista painotti nimenomaan paikallislehden merkitystä kunnan suunnitteluprosessin tutuksi ja nä-

kyväksi tekemisessä. Tämä on helppo uskoa, sillä todennäköisesti suuri osa kunnan asukkaista selaa 

paikallislehteä useammin kuin käy katsomassa oman kuntansa internetsivuja tai kunnantalon ilmoi-

tustaulua.  

Tulevaisuudessa internetin laajempaa käyttöä kunnan suunnitteluasioissa nosti haastatteluissa esiin 

yksi haastateltavista. Hän näki internetpohjaisessa osallistumisessa suuren mahdollisuuden. Interne-

tin avulla on Lempäälässä kyselty kuntalaisten mielipiteitä jo useita vuosia sitten esimerkiksi 

Ideaparkin suunnitteluun liittyen, minkä jälkeen internetiä on käytetty koko ajan enenevässä määrin. 

Kokemukset ovat olleet hyvä, mutta internetin hyödyntämistä pitäisi kuitenkin kehittää vielä sillä 

tavalla, että sitä kautta saatavan aineiston hyödyntämistä saataisiin automatisoitua. 

Haastateltava kertoi kiinnostavasta seikasta, jonka hän on huomannut internetin kautta kyselyihin 

vastaamisessa: ihmiset kirjoittavat verkossa kyselylomakkeiden avoimien kysymyksien kohtiin pal-

jon useammin kuin paperiversiona jätettyihin kyselyihin. Tässäkin mielessä kokemukset kannusta-

vat jatkamaan internetin kautta tehtävää kuntalaisten mielipiteiden keräämistä. Toisaalta osayleis-

kaavan uudistamisvaiheessa tarjottua mahdollisuutta piirtää verkossa kartalle ei käyttänyt kovin 

moni, joten tämän menetelmän käyttäminen vaatinee jatkokehittämistä ja ajan kulumista. Piirtä-

mismahdollisuus saattaa olla kuntalaisille vielä niin uusi menetelmä, että se voi olla monelle liian 

haasteellinen käyttää. Lomakkeiden täyttö verkossa on puolestaan monelle jo tuttua ja sen vuoksi 

sitä mahdollisuutta on hyödynnetty. Internetin käytön alati lisääntyvät käyttömahdollisuudet kui-

tenkin tulevat ajan mittaan yhä useammille tutuiksi, joten kartalle piirtämiseen voi muutaman vuo-

den kuluttua tarttua jo useampi internetin käyttäjä.   

Kuten haastateltavakin huomauttaa, on internetin kautta toimiva kuntalaisten informoiminen ja mie-

lipiteiden kysely aina vähän arveluttavaa, koska kaikilla ei ole kotona pääsyä internetiin. Erityisesti 

ikäihmiset ovat sellainen ryhmä, jolla mahdollisuudet internetin käyttöön ovat heikommat kuin 

muilla väestöryhmillä. Joko heillä ei ole tietokonetta tai osaamista käyttää sitä kaupunkisuunnittelun 

osalta. Tästä huolimatta internetin käyttö kunnan suunnittelussa täydentää kunnan keinovalikoimaa 



59 

 

kuulla kuntalaisten mielipiteitä perinteisten keinojen ohella. Mikäli vanhat osallistumismenetelmät 

pidetään käytössä, voivat ihmiset vailla internetiin pääsyä kertoa mielipiteitään edelleen myös van-

hoilla ja tutuilla menetelmillä. Aiemmin esiin tulleessa haastattelussa huomautettiin, että esimerkik-

si työssäkäyvillä ihmisillä ei välttämättä ole aikaa käydä yleisötilaisuuksissa. Tämän vuoksi voidaan 

yhtälailla ajatella, että yleisötilaisuudet suosivat eläkeläisiä ja syrjivät kiireisiä keski-ikäisiä työssä-

käyviä, perheellisiä ihmisiä. Internet antaa siten paremmin näille kiireisille, ja toisaalta myös liikun-

tarajoitteisille ihmisille, mahdollisuuden osallistua yhteisen asian, kuten kuntakeskustan suunnitte-

luun. Sekä olemassa oleville perinteisille osallistumismenetelmille että uusille internet-pohjaisille 

menetelmille on siten tarvetta.  

7.3 Verkostojen löytyminen ja yhteistyösuhteiden tärkeys 

Lempäälän keskustan kehittämisessä näkyy tapahtuneen vielä eräs muutos: verkostoituminen on 

lisääntynyt prosessin edetessä. Erityisen leimallista verkostoituminen on ollut vuonna 2005 alka-

neelle suunnitteluvaiheelle, mutta eräs haastateltavista kertoo verkostoitumisen alkaneen jo aikai-

semmin: 

”Rohkenen uskoo että tuota aiempaan tapaan toimia niin kun isompia muutoksia on ollu se 

että Lempäälä on opetellut jo tosta 90-luvusta lähtien verkostoitumista, eli on haluttu ha-

kee verkostoon tämmösiä erilaisia asiantuntijoita eri elämänalueilta, että meillähän on 

hirveen paljon esimerkiks yliopiston ja korkeekoulun ja […] VTT:n ja muiden toimijoiden 

kanssa yhteistyötä ja totta kai sitten muiden elinkeinojärjestöjen ja sitten kaikki kansalais-

järjestöt, niin me ollaan jaettu tätä tän tyyppistä verkosto-osaamista juuri siihen että me 

voitas tätä kehitystyötä viedä mahdollisimman fiksusti eteenpäin ja toimia, mikäli mahdol-

lista, niin myös edelläkävijänä asioissa […] Ennen Elpoo (elinkeinopoliittinen yhteistyö-

ryhmä) [keskustan kehittäminen] oli enemmän poliitikkojen ja virkamiesten työn alla, mut-

ta viimesen 20 vuoden aikana on syntynyt tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden si-

dosryhmien ja päättäjien välille eli vuorovaikutus on tiivistynyt.” 

Kuitenkin erityisesti myös uusimman suunnitteluvaiheen kohdalla toimivan verkoston löytymisellä 

on ollut paljon merkitystä, jotta Lempäälän keskustaa lähdettiin kehittämään uudella tavalla. Ilman 

Tilatakomo Oy:n, Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksen, ShopIn Research Oy:n ja 

muiden yhteistyökumppaneiden toimia vuonna 2005 käynnistynyt visiointi- ja osallistamisprosessi 

tuskin olisi muotoutunut niin monipuoliseksi kuin mitä siitä tuli. Kyseisen verkoston löytyminen 

johti erään haastateltavan mukaan siihen, että koko kunnan kehittämisprosessi suuntautui ulospäin. 
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Äärimmillään ulospäin suuntautuneisuus voidaan Lempäälän tapauksessa nähdä kansainvälisen 

arvon hakemisella projektille ja rakentamismallien hakemisella aina välimerenkylämäisyydestä asti. 

Yksi haastateltavista olisi toivonut vielä enemmän erään yhteistyösuhteen hyödyntämistä suunnitte-

luvaiheessa. Hänen mielestään Lempäälässä olisi voitu lisätä kummikuntayhteistyötä norjalaisen 

Øvre Eiker kunnan kanssa, koska siellä käytiin taannoin läpi keskustan kehittämisprojekti, josta 

olisi voitu hakea oppia. Øvre Eikerillä ja Lempäälällä on joitain yhtymäkohtia, kuten keskustaa hal-

kova junarata ja melko samansuuruinen väkiluku. Näin pohjoismaista samankohtaloisuutta olisi 

voitu hyödyntää.  

Tärkeiden yhteistyökumppaneiden löytyminen oli ratkaisevaa uuden tavan syntymiselle, mutta yh-

tälailla kuin prosessin alkumetreillä, on onnistuminen myös loppumetreillä paljon kiinni yhteistyö-

kumppaneista, kuten innokkaista toteuttajista ja lisävoimista. Innokkaat toteuttajat ja kumppanit 

voivat olla mukana estämässä suunnitelmien vesittymistä. Mikäli mukaan saadaan isot asiantuntijat 

ja valtakunnalliset ykkösketjun toimijat, ovat onnistumisen avaimet käsillä. Tällä tarkoitettiin erityi-

sesti Lempäälän mahdollista toimimista yhtenä tutkimus- ja pilotointialueena rakennetun ympäris-

tön strategisessa huippuosaamisen keskittymässä (RYM-SHOK). Lempäälä hyväksyttiin syksyllä 

2011 RYM Oy:n tutkimusohjelmakonsortioon. Mikäli Lempäälä pääsee ohjelman kautta Tekesin 

rahoittamaksi tutkimuksen kohdealueeksi, saa Lempäälä ainutlaatuisia asiantuntijaresursseja ja ta-

loudellisia resursseja yhdyskuntasuunnitteluun ja keskustan vision toteuttamiseen kolmen vuoden 

ajan. (Lempäälän kunnanhallitus 2011)  

7.4 Lempäälän kuntakeskustan suunnittelu kommunikatiivisen suunnitte-

luteorian ja vuorovaikutteisuuteen kannustavan kaupunkirakenteen va-

lossa 

Tutkimuksen kaikkia tutkimuskysymyksiä ja keskustan kehittämisen suunnitteluprosessin jokaista 

vaihetta voi tarkastella vuorovaikutuksen näkökulmasta. Suunnitteluprosessin aikana ovat muuttu-

neet ne tahot, kenen kanssa vuorovaikutusta on ollut ja myös menetelmät, joiden avulla vuorovaiku-

tusta on käyty. 1980-luvulla keskustelua käytiin erityisesti maanomistajien ja rakennusliikkeiden 

kanssa. Vuosien ja suunnitteluprosessin edetessä tärkeiksi keskustelukumppaneiksi ovat nousseet 

myös yrittäjät, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt. Vuodesta 2005 lähtien tärkeinä 

ryhminä mukana suunnittelussa ovat edelleen maanomistajat ja rakennusliikkeet, mutta heidän ohel-

la suuren vaikuttamismahdollisuuden ovat saaneet erityisesti kuntalaiset. Vuorovaikutus on käynyt 
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siten entistä monitahoisemmaksi ja samalla moniarvoisemmaksi. Maailman moniarvoistuminen on 

myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen keskittyvien suunnitteluteorioiden kehittymisen taustalla 

(Davidoff 1973, Mäntysalon 2007, 76–77 mukaan; Sager 1994, 4, 11–12; Healey 1996/2003, 239).  

Myös osallistumismenetelmät ovat muuttuneet aste asteelta monipuolisemmiksi Lempäälän keskus-

tan kehittämisessä. 1980-luvulta lähtien kaavaehdotuksista sai tehdä muistutuksia ja myös yleisöti-

laisuuksia pidettiin, mutta 2000-luvulla keskustan visiointivaiheessa ja osayleiskaavan laadintapro-

sessissa osallistumismenetelmien kirjo oli aiempaa laajempi kaupunkikävelyistä ja fokusryhmähaas-

tatteluista aina lasten kirjoittamiin tarinoihin asti.  

Lempäälän kuntakeskuksen suunnitteluprosessista voi päätellä, että prosessin etenemisen taustalla 

näkyy kommunikatiivisen suunnitteluteorian henki. Tulkitsen kommunikatiivista suunnitteluteoriaa 

tässä sekä Healeyn (esim. 1996/2003, 243) ajatusten pohjalta että sen kritiikin pohjalta, mistä kom-

munikatiivinen teoria nousi. Näistä lähtökohdista katsottuna kommunikatiivisen suunnitteluteorian 

yhtenä kulmakivenä on jokaisen ihmisen tasavertainen mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tämä 

näkökulma näkyy aivan erityisesti vuodesta 2005 alkaneissa suunnitteluprosessin vaiheissa, kun 

suunnitteluun käytettiin useita eri menetelmiä ja suunnittelussa saivat äänensä kuuluville niin van-

husneuvosto kuin nuorisovaltuutetut ja koululaiset.  

Tasavertaisuuden näkökulmasta Lempäälän keskustahankkeessa erityistä oli se, että osayleiskaa-

vaan suunniteltiin uutta kaavamerkintää, esteettömyysmerkintää. Hyväksyttyyn osayleiskaavan 

muutokseen tämä merkki tuli kahtena kaavamääräyksenä, joiden nimet ovat ”esteetön kevyenliiken-

teen reitti” ja ”esteettömän kevyenliikenteen yhteystarve”. Näitä kaavamääräyksiä tuli osayleiskaa-

vaan keskusta-alueelle yhteensä toistakymmentä. (Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset 2011) 

Kun Healey (1999, 546) siis sanoo, että suunnittelussa täytyy kiinnittää erityistä huomiota niihin 

tapoihin, joilla kaupunkien paikallishallinto käytännöissään tekee tietyt etniset ryhmät näkymättö-

miksi ja työntää ne marginaaliin sekä kaupungissa että politiikassa, voidaan Lempäälässä katsoa 

toimitun vastauksena tuolle vaateelle. Vaikka Healey puhuu etnisistä ryhmistä, niin niillä voi ajatel-

la tarkoitettavan väljästi myös mitä tahansa marginaalisia ryhmiä. Kaupungissa tietyllä kaupunki-

suunnittelulla voidaan joko mahdollistaa tai estää tietyn ryhmän liikkuminen alueella, ja politiikassa 

puolestaan voidaan joko kuunnella tai olla kuuntelematta kyseistä ryhmää. Lempäälässä marginaali-

ryhmänä voidaan ajatella liikuntaesteiset ihmiset, jotka nyt on otettu huomioon ensin politiikassa 

kuuntelemalla heitä ja sen jälkeen rakennettavassa kaupunkiympäristössä, jossa kaavamerkintöjen 

nojalla rakennetaan liikuntaesteetöntä kaupunkirakennetta. Näin ollen marginaaliryhmä on huomi-

oitu Lempäälän kaavoituksessa ja liikuntarajoitteisten liikkuminen on tehty näkyväksi.  
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Ihmisten välistä vuorovaikutusta voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka osayleiskaa-

van ja visiointiprosessin suunnittelun aikana syntynyt visio Lempäälän kuntakeskuksesta näkyy 

lopulta valmiina kaupunkirakenteena. Visiointi- ja osayleiskaavaprosessin yhtenä tavoitteena oli 

saada keskustasta aikaan lempääläisten yhteinen olohuone, mikä näkyisi esimerkiksi torin rakenta-

misena ja kahviloiden perustamisena, eli luomalla edellytyksiä ihmisten yhdessäololle (Karppi & 

Henriksson 2008, 20; Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen selostus 2011, 15, 21). Ih-

misten välisen vuorovaikutuksen mahdollisuutta lisää myös keskustaan suunniteltu eri toimintojen 

sekoittaminen. Jane Jacobs (1961/1993) puhui jo 60-luvulla siitä, kuinka sellainen alueiden suunnit-

telu, jossa alueelle suunnitellaan useita eri toimintoja asumisesta työpaikkoihin ja palveluihin, lisää 

ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tuo alueelle eloisuutta. Jacobsin mukaan alueen monipuolisuutta 

ja eloisuutta lisää erityisesti se, että kun alueella on useampaa kuin yhtä perustoimintoa tai pääkäyt-

töä, niin silloin ihmiset liikkuvat alueella eri aikoihin ja eri syistä. Monipuolisella alueella voisi si-

ten olla esimerkiksi toimistoja, tehtaita, asuinrakennuksia, viihdyke- ja opiskelupaikkoja, museoita, 

kirjastoja ja gallerioita. Keskustoissa ei saisi erotella työkäyttöä huvikäytöstä tai päiväkäyttöä ilta-

käytöstä. Eräänä vireän kaupungin ehtona on myös alueen tiheä asutus. (Jacobs 1961/1993, 188–

232) Lempäälän keskustassa on useita edellä mainittuja pääkäyttöjä, mutta niiden lisäksi kirkko 

esimerkkinä yhdestä pääkäytöstä. Lempäälän keskustassa myös asukastiheys kasvaa uuden 

osayleiskaavan toteutuksen myötä. 

Lempäälän keskustassa on toki jo nyt sekä asumista että työpaikkoja, mutta visio keskustasta ja uusi 

osayleiskaava vahvistavat toimintojen sekoittamisen ajatusta edelleen. Elävyyttä ja toimintojen se-

koittamista Lempäälän keskustaan pyritään luomaan osayleiskaavassa kahdella kaavamääräyksellä: 

kerrostalovaltaisen asuinalueen merkinnällä (AK-1) ja keskustatoimintojen aluemerkinnällä (C). 

Nämä aluemerkinnät kattavat melko suuren osan keskustasta junaradan molemmin puolin ja ne 

mahdollistavat sekä asuin-, että palvelurakentamisen. Kerrostalovaltainen asuinalue mahdollistaa 

lisäksi liike- ja työtilojen sijoittamisen alueelle, ja keskustatoimintojen alue mahdollistaa hallinto-, 

toimisto- ja myymälätiloja sekä matkakeskuksen. (Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset 2011) 

Lempäälän kuntakeskustan kehittämisessä yhdistyvät suunnittelun vuorovaikutteisuus ja suunnitel-

lun lopputuloksen eli valmiin kaupunkirakenteen vuorovaikutteinen ulottuvuus. Ihmisten välistä 

vuorovaikutusta tukeva visio on kiinnostavalla tavalla törmäyskurssilla stereotyyppisen suomalais-

käsityksen kanssa, johon kuuluu olennaisena ajatuksena suomalaisten epäsosiaalisuus. Ehkä suoma-

laiset ovat kansainvälistyvässä Suomessa muuttumassa astetta avoimemmiksi, mikä heijastuu myös 

kaupunkisuunnitteluun. Vuorovaikutteisuuteen tähtäävää kaupunkisuunnittelua on Lempäälän kun-

takeskustan ohella esimerkiksi myös Lempäälän ja Tampereen rajalle rakentuvassa Vuoreksen kau-
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punginosassa. Sinne tullaan rakentamaan esimerkiksi kerhotiloja, yhteissaunoja ja asukastaloja 

asukkaiden luonteviksi kohtaamispaikoiksi ja asukkaiden yhteisöllisyyteen kiinnitetään muutenkin 

huomiota. (Vuores 2011) 

Vaikka Lempäälän keskustan kehittämisessä on viime vuodet edetty laajaa vuorovaikutusta kunta-

laisten kanssa käyden, voi osallistujien tasavertaiseen vaikuttamismahdollisuuteen kuitenkin suhtau-

tua pienellä varauksella. Haastatteluiden mukaan kaikkien osallistujien mielipiteitä ei voida ottaa 

huomioon, koska mielipiteitä on lähes yhtä monta kuin niiden esittäjiä, ja ne voivat olla ristiriidassa 

keskenään. Tämän vuoksi ehdotuksista valikoituvat jatkoon luonnollisesti ne, joita suunnittelijat 

pitävät mielestään parhaina. Suunnittelijat voivat puolestaan tarttua vain sellaisiin hyviin ideoihin, 

jotka ovat yhteneväisiä kunnan omien, seudullisten ja valtakunnallisten keskustojen kehittämislinja-

usten kanssa.   

Kehittämisehdotusten varteenotettavuutta voi mahdollisesti määritellä myös osallistujan asema. 

Aineisto herättää pienen epäilyksen siitä, pidetäänkö suunnitteluprosessissa mahdollisesti korkeassa 

asemassa olevan, kuten toimitusjohtajan, mielipidettä parempana kuin aktiivisesti joka asiaan kan-

taa ottavan peruseläkeläisen. Ovatko arvostettujen henkilöiden kokemukset ja näkemykset kaupun-

kiympäristöstä arvokkaampia kuin vaikkapa vähän koulutetulla matalapalkka-alalla työskenteleväl-

lä? Aineistosta voi tulkita, että ehkä haastateltavat tarkoittivat yhteiskunnallisia vaikuttajia haastat-

telemalla ja parhaiten kehittämisen idean oivaltaneiden ajatusten jatkojalostuksella ensisijaisesti 

kuitenkin pikemminkin sitä, että sillä tavalla ideoiden monipuolisuus kasvaisi, eikä automaattisesti 

sitä, että toisten ajatukset olisivat arvokkaampia kuin toisten. Ilmaan jää silti leijumaan kysymys 

siitä, onko jokaisella samanlainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten alueiden suunnitte-

luun. 
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8 PÄÄTELMÄT 

Tämän tutkimuksen lähtöajatuksena oli selvittää, mistä 1980-luvulta lähtien Lempäälässä tehtyjen 

kuntakeskustan suunnitelmien ja niiden toteutuksen välinen kuilu johtui ja kuinka uusimmat suunni-

telmat johtaisivat suunniteltuihin lopputuloksiin. Vastausten tarkoitus on olla avuksi muihin kau-

punkisuunnitteluprosesseihin. Lempäälän keskustan kehittämisen historiaan tutustuminen doku-

menttien ja haastatteluiden avulla paljasti, että osa suunnitelmista on toteutunut ja keskustassa on 

tapahtunut muutoksia kolmenkymmenen vuoden aikana. Siitä huolimatta kuitenkin myös paljon on 

jäänyt toteutumatta, minkä syihin tässä tutkimuksessa syvennyttiin.  

Tutkimuksessa lähestyttiin tutkimuksen kohdetta, Lempäälän kuntakeskuksen suunnitteluprosessia, 

kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Tutkimuksessa haluttiin löytää ne tekijät, jotka ovat hidasta-

neet Lempäälän kuntakeskuksen kehittämistä tai heikentäneet lopputulosten laatua, mikä on muut-

tunut suunnitteluprosessin uusimman vaiheen kohdalla sekä mitä kuntakeskuksen kehittämisproses-

sista on opittu ja kuinka siten uusin keskustan kehittämissuunnitelma saadaan vietyä onnistuneesti 

toteutukseen asti. Tutkimus kertoo siten Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisen muutosprosessis-

ta. Suunnitteluprosessissa on huomattu ongelmia ja niihin on pyritty vastaamaan osaksi toimimalla 

uudella tavalla. Tutkimuskysymykset liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat osittain jopa päällekkäisiä. 

Sen vuoksi vastauksia kysymyksiin ei voi selvärajaisesti erotella toisistaan.  

Lempäälän kuntakeskuksen kehittämistä ovat hidastaneet erityisesti hankalat maanomistusolosuh-

teet. Kunta omistaa maata keskustassa vain vähän, koska suurin osa maasta on eri maanomistajille 

kuuluvia pieniä tontteja. Maapolitiikan keinoista kunta on käyttänyt maan hankintaan raakamaan 

ostoa ja etuosto-oikeutta, mutta niiden avulla ei ole saatu kovin isoja alueita kaavoituksen piiriin. 

Koska pakkolunastustakaan ei ole haluttu käyttää, on käytetty maankäyttösopimuksia. Maankäyttö-

sopimusten käyttöön liittyy kuitenkin useita haasteita. Ne tulevat kunnalle melko kalliiksi eikä kun-

ta voi päättää maankäyttösopimuksella kaavoitettavan maa-alueen käyttötavasta yksin. Maanomis-

tajilla on sanavaltaa siihen, mitä maa-alueelle rakennetaan, kun taas rakennusliikkeillä on mahdolli-

suuksia vaikuttaa rakennettavan rakennuksen ulkonäköön ja siten koko kaupunkikuvaan. Kunnan 

vaikutusvalta tällaisissa tilanteissa voi jäädä taustalle ja siten lopputulos voi olla erilainen kuin mitä 

kunta toivoi. 
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Maanomistuskysymyksen ratkaisemiseen nähtiin olevan lähinnä kolme ratkaisua, joista kaksi on 

perinteisiä maapolitiikan keinoja: pakkolunastus ja etuosto-oikeuden käyttö. Pakkolunastus ja etuos-

to tähtäävät siihen, että kunta saisi maata omistukseensa, jolloin sillä olisi valta maan käyttötavan 

päättämisestä. Pakkolunastusta ei kuitenkaan pidetty kovin hyvänä vaihtoehtona, eikä haastattelui-

den perusteella näytä todennäköiseltä, että sitä käytettäisiin tulevaisuudessakaan. Etuoston rooli voi 

puolestaan olla maanhankinnassa vain täydentävä, koska sen avulla maata saa satunnaisista paikois-

ta. Sen käyttöä ehdotettiin kuitenkin lisättävän. Parhaana vaihtoehtona pidettiin vuorovaikutteisen 

neuvottelun käyttöä uudella tavalla, joka voisi mahdollisesti olla uudenlainen kehitysyhtiömalli 

uudenlaisine sopimustekniikoineen. Kehitysyhtiömallin hyvä puoli olisi se, että sen avulla kehittä-

mistoimia on mahdollista koordinoida suhteellisen riippumattomana toimijana ja sen avulla sidos-

ryhmät voisi saada yhteen jo varhaisessa vaiheessa. 

Parannuksena aiempaan tapaan toimia aiottaneen Lempäälässä siis käyttää aiempaa enemmän etu-

osto-oikeutta ja uusia neuvottelu- ja sopimuskeinoja. Jatkossakin keskustaa suunnitellaan yhteis-

työssä maanomistajien ja rakennusliikkeiden kanssa, jolloin on keksittävä keino, kuinka kunta saa 

rakennusliikkeet sitoutettua kunnan visioon, jotta kunnan arkkitehtonisen tason nousu todella tapah-

tuisi. Haasteena on saada rakennusliikkeet innovoimaan eikä pelkästään säästämään kustannuksia. 

Eräänä ratkaisuvaihtoehtona tähän pulmaan nähtiin rakennusliikkeiden kilpailutus, koska silloin 

kilpailijat eivät voi mennä siitä, missä aita on matalin, vaan voittaakseen täytyy esittää hienompaa ja 

parempaa kuin muut. Kilpailutus edellyttää myös hankintaprosessin näkemistä innovatiivisemmin, 

jotta edullisimman tarjouksen sijaan laadukkain suunnitelma voittaisi kilpailun. Innovatiiviset julki-

set hankinnat ovat yksi kuntasektorin suurimpia haasteita nykypäivänä, kun yhä suurempi osa tuot-

teista ja palveluista ostetaan kunnan ulkopuolisilta toimijoilta. Kilpailutuksen ohella kunnanvaltuu-

tettujen sitoutuminen kunnan tiukkaan linjaan nähtiin kriittisen tärkeänä, eli heidän tulisi tehdä visi-

on mukaisia päätöksiä kunnan päätöksentekoelimissä.  

Edellä on esitetty sellaisia kuntakeskuksen hitauteen vaikuttavia asioita, joihin kunta pystyy itse 

vahvalla tahdolla ja uusilla toimintatavoilla vaikuttamaan. Kuntakeskuksen suunnittelu on kuitenkin 

monitahoista, sillä kaavaprosesseissa on kunnan lisäksi muita virallisia byrokraattisella hitaudella 

toimivia tahoja, kuten jotkut valtion virastot, jotka ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet kunnan suunni-

telmien etenemistä. Ylikunnallisten päätöksentekotahojen päätöksiin kunta ei kuitenkaan voi vält-

tämättä vaikuttaa muuten kuin painostamalla niitä tekemään päätöksiä nopeammin. Sekään ei vält-

tämättä toimi, mikäli henkilöresursseja ei ole tarpeeksi käytettävissä, koska valtion viranhaltijat 

eivät voi tehdä päätöksiä tutustumatta asioihin kunnolla. Valtion tuottavuusohjelman puitteissa teh-

dyt henkilöstövähennykset eivät ainakaan ole tuoneet parannusta henkilöresurssien riittävyyteen. 
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Kuntien kaupunkisuunnitteluprosessit ovat siten sidottuja jossain tilanteissa muiden toimijoiden 

tekemisiin.  

Myös lainsäädännöllä on oma vaikutuksensa nimenomaan kaavoituksen edistymisvauhtiin. Raken-

nuslain muutos maankäyttö- ja rakennuslaiksi vuonna 1999 toi kunnille vapautta valtion valvonnan 

alaisuudesta, koska asema- ja yleiskaavoja ei enää lakimuutoksen jälkeen tarvinnut vahvistaa ympä-

ristöministeriössä. Tämä muutos estää kaavoja jäämästä jumiin valtion ympäristöviranomaisen pöy-

dälle vahvistuskierroksella. Lakimuutos vaikutti toisaalta myös osittain kaavoitusprosessia hidastut-

tavalla tavalla vaatiessaan aiempaa enemmän selvityksiä. Selvitysten teettäminen konsulttifirmoilla 

luo sen riskin, että selvitystä ei joko tehdä tarpeeksi hyvin, tai että selvityksen aikarajasta ei pidetä 

kiinni. Uusien yhteistyötahojen luotettavuutta ja toimintakykyä kannattaa testata kysymällä toimi-

jasta muilta saman kokoluokan kunnilta, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta suunnittelun hidasteilta. 

Eräänä kokoavana syynä hajanaisen kuntakeskustan synnyssä voidaan pitää sitä, että keskusta-

alueelta on puuttunut kokonaissuunnitelma. Osaratkaisu tähän olisi voinut olla aikaisemmin uusittu 

koko keskusta-alueen kattava yleiskaava mahdollisimman tarkoilla kaavamääräyksillä, koska se 

olisi osoittanut isoja linjoja tavoiteltavasta kaupunkikuvasta ja -rakenteesta. Kun ajanmukaisen 

yleiskaavan sijaan on edetty tekemällä pieniä asemakaavoja, on kaupunkikuva jäänyt hajalleen. Nyt 

tämä ongelma pyritään korjaamaan laatimalla lähes koko keskustasaaren kattava osayleiskaava.  

Jotta osayleiskaavaprosessissa syntynyt idea Lempäälän keskustasta toteutuisi ja suunnitelmat saa-

taisiin mahdollisimman pian toteutusvaiheeseen, on Lempäälässä tavoitteena laatia samalla kerralla 

asemakaavat ja vieläpä mahdollisesti saman kaavoittajan toimesta kuin osayleiskaava. Tällä pyri-

tään siihen, että yleiskaavan tarkoittamat asiat siirtyisivät mahdollisimman hyvin astetta lähemmäs 

toteutustasoa. Pitämällä sama henkilö molempien kaavatasojen laadinnassa ajatus toteutuksesta säi-

lynee varmimmin alusta loppuun samalla linjalla.  

Haastateltavien oli helppo löytää syitä sille, miksi keskustan kehittämissuunnitelmat etenivät melko 

hitaasti. Sen sijaan niitä tekijöitä, jotka ovat käynnistäneet tai olleet vaikuttamassa suunnittelupro-

sessin ja suunnittelun lähtökohtien muutokseen juuri vuodesta 2005 eteenpäin, oli haastateltavien 

hieman hankalampi löytää. Koska haastattelut tehtiin vuonna 2010, oli visioprosessin alkamisesta 

ehtinyt kulua jo useampi vuosi, mikä asetti haastateltaville haasteen muistaa näitä suunnittelupro-

sessin laukaisevia tekijöitä. Lopulta muutoksen laukaisevia tekijöitä kuitenkin löytyi paikallistasolta 

aina globaalille tasolle asti. 
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Muutokset toimintatavoissa ja osaksi myös suunnitelmien sisällöissä johtuivat monesta syystä. En-

nen kaikkea suunnitteluprosessissa muuttui kuntalaisten osallistaminen, kun kuntalaisten mielipitei-

tä lähdettiin keräämään ja jalostamaan useilla uusilla menetelmillä. Myös visiointia tehtiin moni-

puolisin menetelmin. Verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa vaikuttivat olevan tärke-

ässä asemassa muutoksen syntymiselle. Ajatusten vaihto yliopiston ja yritysten kanssa yhtälailla 

kuin seutuyhteistyö ja siinä syntyneet linjaukset kannustivat ja edesauttoivat suunnittelun uuden, 

aiempaa luovemman ja monipuolisemman, tavan syntymistä. Yliopiston mukana oleminen vaikutti 

erityisesti suunnittelussa käytettävien osallistumismenetelmien uudistumiseen, kun taas seutuyhteis-

työllä nähtiin olevan kannustava vaikutus suunnitelman toteutumiseen. Koska Tampereen kaupun-

kiseudun kuntayhtymä kannattaa monikeskusmallia, rohkaisee se seudun kuntia pitämään keskus-

toitaan elinvoimaisina. Kuntayhtymän näyttämä vihreä valo lisäraiteen rakentamiselle puolestaan 

tuo toteuttamisvoimaa lisäraiteen rakentamiselle. Kaupunkiseudun kuntien hyväksymässä MAL-

aiesopimuksessa oli mukana valtion hallinnosta muun muassa Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-

keskus (MAL-aiesopimus 2011), joten vaikka valtion virastojen hidas toiminta on hidastuttanut 

joissakin tapauksissa Lempäälän kuntakeskuksen suunnitelmien toteuttamista, on valtion taso toi-

saalla tukemassa suunnitelmien toteutumista osana seutuyhteistyötä.  

Kunnan on hankalampi saada toteutettua mittavia suunnitelmia yksin verrattuna siihen, jos mukana 

suunnittelussa on useampia tahoja eri hallinnon tasoilta. Toisaalta toteutus voi onnistua vain silloin, 

jos kaikki tahot katsovat samaan suuntaan ja tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Kunta tarvitsee 

onnistuneeseen kaupunkisuunnitteluun avukseen maanomistajat, kuntalaiset, luottamushenkilöt, 

yritykset, seudullisen yhteistyökumppanin, valtion viranomaiset ja mielellään vielä tutkimuslaitok-

sia, asiantuntijoita ja parhaassa tapauksessa vielä valtakunnallisia ”ykkösketjun toimijoita” (esim. 

RYM-SHOK). Neuvottelut näin monien tahojen kanssa tarvitsevat onnistuakseen kommunikatiivi-

sen suunnitteluteorian aineksia, mikäli kilpailevien kiinnostuksen kohteiden kaupankäynnistä halu-

taan siirtyä kohti yhteistä konsensuksen rakentamista (Healey 1997, 29–30). Tähän Lempäälässä 

myös tähdätään. Lempäälän keskustan kehittämisprosessista on opittu, että kaikkien eri intressitaho-

jen kanssa neuvotellessa avoimuus ja vuorovaikutteisuus kannattavat. Parhaaseen vuorovaikutusti-

lanteeseen päästään silloin, kun ilmapiiri on mahdollisuuksia antava eikä missään nimessä pakotta-

va. Maanomistajien kanssa keskusteluita käymään ehdotetaan elinkeinotoimesta kokopäiväistä hen-

kilöä, joka pystyy ottamaan etäisyyttä kaavoitukseen ja siten voisi olla helpommin lähestyttävä ja 

paremmin neuvottelutuloksiin pääsevä kuin vaikka kaavoitustoimesta oleva henkilö. 

Vuorovaikutuksesta osallisten kanssa on saatu myös ideoita tulevaisuuden vuorovaikutusmenetel-

mien jalostamiseksi. Internetin käyttöä voisi kehittää monella tavalla ja fokusryhmissä syntyviä 
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ideoita voitaisiin jatkojalostaa organisoimalla tulevissa suunnitteluprosesseissa ryhmät hieman eri 

lailla kuin visioprosessissa tehtiin. Vielä astetta syvempiä ajatuksia kehittämiseen voisi saada pyy-

tämällä yhteiskunnallisia vaikuttajia kommentoimaan kuntakeskuksen suunnitelmia. Pyytämällä 

erilaissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä osallistumaan suunnitteluun voidaan saada monipuolisia 

ajatuksia suunnittelun pohjaksi, koska ihmiset katsovat maailmaa erilailla riippuen siitä, minkälai-

sissa sosiaalisissa ja taloudellisissa verkostoissa he elävät (Healey 1996/2003, 239).  

Kaiken kaikkiaan muutos suunnitteluprosessin eteenpäin viemisen tavoissa on lopulta monen asian 

summa, kuten virheistä ja menneestä oppiminen. Lempäälän tapaus antaa viitteitä siitä, että keskus-

tojen kehittämisprosessit tarvitsevat ulkopuolelta tulevia kimmokkeita, jopa uhkia, joihin vastataan 

parantamalla omaa asemaa kilpailuasetelmassa. Lempäälän kohdalla eräänlaisia uhkia keskustan 

vireydelle olivat Ideapark ja kunnan itsenäisyyden säilyminen kasvavalla kaupunkiseudulla. 

Ideaparkia ei enää pidetä uhkana, koska on nähty, ettei se hiljentänyt Lempäälän kuntakeskustaa. Se 

ei myöskään uhkaa keskustaa Jacobsin (1961/1993) toimintojen monipuolisuuden näkökulmasta, 

jossa ajatuksena on, että alue voi olla vireä vain, jos siellä on montaa eri toimintoa, kuten asumista, 

työpaikkoja, kauppoja, kahviloita ja palveluita. Ideaparkista puuttuu olennainen pääkäytön muoto 

eli asuminen. Keskustan kehittämishankkeesta huolimatta kunnan itsenäisyyden säilyminen on kui-

tenkin tällä hetkellä vielä arvoitus, koska uusi hallitusohjelma selvittää suurkuntien muodostamista 

työssäkäyntialueisiin perustuen (Hallitusohjelma 2011, 75). 

Tämän tutkimuksen haasteena oli tutkimuksen sijoittuminen pitkälle aikajänteelle 80-luvulta vuo-

teen 2010, jolloin haastattelut tehtiin. Osassa haastattelukysymyksiä haastateltavat joutuivat muiste-

lemaan asioita kaukaa menneisyydestä, mikä oli varsinkin yksityiskohtien muistamisen kannalta 

hankalaa. Toinen iso haaste tutkimuksen tekemisessä oli haastatteluaineiston kerääminen siinä vii-

meisimmän kehittämisprosessin vaiheessa, kun osayleiskaavan laadinta oli vielä kesken. Vaikka 

suunnitteluprosessi oli vuodesta 2005 lähtien melko erilainen kuin aiemmin, ei voida olla varmoja, 

toteutuvatko uusimmatkaan suunnitelmat suunnitellulla tavalla. Pääsevätkö suunnitelmat toteutuk-

seen ylipäänsä ja tuleeko valmiista kaupunkirakenteesta niin hienoa kuin suunniteltiin, jää edelleen 

avoimeksi. Vielä ei voida tietää, olivatko suunnitteluprosessin uudet menetelmät menestyksekkäitä 

suunnitelmien toteutumisen näkökulmasta vai eivät. Jatkotutkimusideana on siten muutaman vuo-

den päästä katsoa, mihin Lempäälän käyttämät uudet menetelmät, rikkaat ideat ja monipuoliset yh-

teistyösuhteet johtivat. 

Tutkimuksen tekemisen edetessä hahmottui näkemys siitä, että tutkimuksen lähtökohta ei ole niin 

mustavalkoinen kuin miltä se aluksi vaikutti. Ensinnäkin tutkimuksen lähtökohta antaa ymmärtää, 
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että suunnittelu alkaa jostakin pisteestä ja loppuu seuraavaan pisteeseen, minkä jälkeen se toteute-

taan joko onnistuneesti tai epäonnistuneesti. Tällainen ajatus yksinkertaistaa kaupunkisuunnittelu-

prosessia, koska kaupunkisuunnittelu ei ole koskaan valmista, vaan se on jatkuva prosessi. Kaikkia 

suunnitelmia ei voi laittaa täytäntöön samalla hetkellä, vaan ne toteutuvat pikku hiljaa. Samalla syn-

tyy todennäköisesti uusia ideoita. Nyt Lempäälän keskustan tulevaisuuden visiossa olevat ideat eh-

tivät luultavasti vielä muokkautumaan ennen kuin ne on siirretty visiosta todellisuuteen.  

Myös oletus siitä, että suunnitelmien pitäisi toteutua äkkiä, voi olla arveluttava. Nopeasti tehtäessä 

voi tulla helpommin virheitä kuin rauhallisesti edetessä, ja myöhemmin voidaan huomata, että jokin 

tärkeä näkökulma jäi suunnitteluvaiheessa huomioimatta. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi 

ajatusten hauduttaminen voi olla hyödyllistä. Eri asia tietysti on, jos asiaa haudutetaan vuosikausia. 

Kaupunkisuunnitteluprosessit, joihin kuuluu yhtenä osana monivaiheinen kaavoitus, ovat aikaa vie-

viä. Hitaalta tuntuvalla toiminnalla on hyvänä tarkoituksena kaupunkien suunnittelu demokraattises-

ti, kun osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä muuttumiseen. Säätely varmistaa, 

ettei järjettömiä ratkaisuja voi periaatteessa tulla yllätyksenä kuntalaisille. Vaikka kaupunkisuunnit-

teluprosessien hidas edistyminen ei siten ole välttämättä huono asia, on kuitenkin tarpeellista puut-

tua liiallisen hitaaseen toimintaan. Sen vuoksi on hyvä, että myös pääministeri Kataisen hallituksen 

ohjelmassa on nostettu esiin kaavoitusprosessien nopeuttaminen (Hallitusohjelma 2011, 71).  

Vielä lähtöajatus siitä, että voimavarojen tuhlaaminen toteutumattomiin suunnitelmiin pitäisi estää, 

on kaksipiippuinen. Suunnitteluvaihe on tietoa antava prosessi, jonka aikana voi tulla ilmi, että 

suunnitelmaa ei ole jostakin syystä järkevää toteuttaa. Silloin suunnittelu ei ole mennyt hukkaan. 

Myöhemmin toisessa tilanteessa toteutumattoman suunnitelman suunnitteluprosessin opista voi olla 

hyötyä, vaikka se ei konkreettisesti näkyisikään kaupunkirakenteessa. Tutkimuksen tavoite löytää 

keinoja kaupunkisuunnitteluprosessien jouduttamiseksi on tärkeä, mutta on hyvä huomioida, että 

tällä tavoitteella on omat rajoitteensa. 

Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisen uusimmat vaiheet vuodesta 2005 eteenpäin ovat olleet 

uraa uurtavia ja niistä näkyy luovuus. Tuoreina ideoina oli esimerkiksi luoda uusi esteettömyyskaa-

vamerkintä ja yritys yhdistää rakennetun ympäristön SHOK-ohjelma kuntakeskustan kehittämiseen 

ja sillä tavalla saada lisää toteuttamisvoimaa uusimmalle suunnitelmalle. Lempäälän keskustan ke-

hittämisessä on käytetty lupaavia osallistumismenetelmiä ja otettu ideoinnissa mukaan kansainvälis-

tä näkökulmaa. Rohkeiden ajatusten rinnalla myös vanhan säilyttämiselle on jätetty tilaa. Vanhalle 

kaupunkirakenteelle on löydetty uusia käyttömahdollisuuksia, kuten kunnanhallinnon työntekijöi-

den siirtyminen Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Lempäälässä on opittu pitkän suunnittelupro-
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sessin vaiheista ja kehitetty tekemistä aktiivisesti eteenpäin. Lempäälän läpikäymistä kehittämisvai-

heista voivat myös muut kaupunkisuunnittelijat ottaa opiksi varsinkin maanomistuskysymyksiä, 

osallistamismentelmiä ja yhteistyösuhteiden hyödyntämismahdollisuuksia pohdittaessa. 
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Kuva 4. Piippokeskus, josta suunnitellaan uutta kunnantaloa. Keskustan osayleiskaavan muutoksen 

selostus 2011, 21. Kuva: Marita Palokoski. Julkaisulupa saatu 8.12.2011. 
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LIITTEET 

Liite 1 Tutkimukseen haastatellut henkilöt 

Keskustan kehittämisen ohjaustyöryhmän jäsenet: 

 

Tuula Petäkoski-Hult, luottamushenkilö 

Juha Kuisma, luottamushenkilö 

Olli Viitasaari, viranhaltija / kunnanjohtaja 

Timo Nevala, viranhaltija 

Virva Suokko, viranhaltija 

Marita Palokoski, viranhaltija 

 

Muita keskustan kehittämisen ohjaustyöryhmän kokouksiin osallistuneita henkilöitä: 

 

Raimo Siren, luottamushenkilö 

Kari Kantalainen, Lempäälän Kehitys Oy 

Timo Palander, Lempäälän Kehitys Oy 

Tuomo Penttilä, viranhaltija  

 

Muita: 

Jorma Kilpinen, konsultti 

Liite 2 Teemahaastattelurunko 

Taustatietoja 

 Haastateltavan rooli Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisessä? Millä ajanjaksolla henkilö 

on ollut mukana keskustan kehittämisessä? 

 

Vanhat keskustan kehittämissuunnitelmat (ennen vuotta 2005) 

 Mistä kuntakeskuksen kehittäminen sai alkunsa? Suunnittelun lähtökohdat ja motiivit. 

o Ovatko motiivit muuttuneet matkan varrella? 

 Mitkä tahot/toimijaryhmät ovat olleet mukana aikaisemmissa suunnitelmissa? 

 Miten osallistuminen järjestettiin, mikäli osallistumista oli? 

 Kenen tarpeisiin vanhat suunnitelmat keskittyvät?  

 Mitä vanhoista suunnitelmista on siirretty uuteen? 

 Mihin arvoihin vanhat suunnitelmat nojaavat? Onko arvoperustassa tapahtunut muutoksia 

prosessin varrella? Jos, niin minkälaisia? 

 Mikä suunnitteluprosessissa on nykyään erilailla kuin ennen? 

 Onko havaittavissa taitekohtia, joissa on alettu tehdä asioita eri lailla? 

 Ovatko suunnitelmat edenneet loogisesti vai ovatko ne jääneet erillisiksi toisistaan? 

 

Menneisyydessä esiin nousseet suunnitteluprosessia hidastaneet tekijät 

 Mitkä tekijät ovat jarruttaneet suunnitelmien toteutumista?  

 Mikä merkitys kunnan maanomistussuhteilla on ollut suunnitelmien hitaassa toteutuksessa? 
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 Mikä merkitys poliittisella päätöksenteolla on ollut? 

 

Uusimmat suunnitteluvaiheet vuodesta 2005 eteenpäin 

 Mitkä tekijät ovat vieneet uusinta suunnitelmaa eteenpäin?  

 Onko noussut esiin aiempaa tärkeämpiä motiiveita? Kiireen tuntu? 

 Avaintoimijoiden/henkilöiden merkitys uusimman suunnitelman synnylle? 

 Kuinka kunnan maanomistuspolitiikka on hoidettu uuden suunnitelman toteutumiseksi? 

 Miten avoin vuorovaikutus kuntalaisiin vaikuttaa prosessin etenemisessä?  

 Mitä suunnitteluprosessista on opittu? 

 Kuinka uusin suunnitelma saataisiin vietyä toteutukseen asti? 

 

Rakennuslainsäädäntö 

 Onko maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulo on vaikuttanut Lempäälän suunnittelupro-

sessiin osallistumisen kannalta? 

Liite 3 Lempäälän osayleiskaavan muutosta varten tehdyt selvitykset 

Lempäälän kuntakeskustan kehittäminen – kaupunkikuvallinen ehdotus 

Kuvia ja mielikuvia – Lempäälän keskusta 2020, tarinallinen johdatus 

Lempäälän keskustan kulttuurihistoriallinen selvitys  

Teiden varsilla ja vesireiteillä, Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma 

Lempäälän keskustan kulttuurihistoriallinen selvitys  

Lempäälän keskustan muinaisjäännösselvitys  

Kirkkojärven venepaikkaselvitys  

Lempäälän kunnan viherympäristöselvitys 2007, viheralueiden inventointi ja hoidon tavoitteet 

Lempo –projektin luonnos 

Lyyli –projektin  Lempäälän asemanseudun ideasuunnitelma 

Tampereen seudun lisäraiteiden tilantarveselvitys 

Esteettömyys- ja turvallisuusselvitys 

Lempäälän keskusta-alueen meluselvitys 

Keskusta ja Sääksjärvi - kaupallisten vaikutusten arviointi 

Muinaisjäännösselvityksen täydennys 

Lempäälän keskustan osayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys  

Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt  

Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 

Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 

Lempäälän keskusta-alueen liito-oravaselvitys 

Pirkanmaan NATURA 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

Muistio maantien 190 liittymätarkastelu Valkeakoskentien (mt 3041) eritasoliittymän eteläpuolella 

Keskustan osayleiskaavan vaikutukset Ahtialanjärven NATURA -suojeluarvoille, NATURA -

arvioinnin tarveselvitys  

Lempäälän keskustan liikennesuunnitelma 

Lempäälän keskustan henkilöliikenneasema 

Lempäälän keskusta-alueen hulevesiselvitys  

Lempäälän keskustan hulevesiselvityksen jatkoselvitys 

Keskustan osayleiskaavan sosiaaliset vaikutukset  

Hiidentie -selvitysprojekti 

Sosiaalinen arviointi 



78 

 

(Lempäälän kunta, taustaselvitykset; Lempäälän keskustan osayleiskaavan muutoksen selostus 

2011, 44–45) 


