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● Kestävä hyvinvointi kaupunkiympäristössä : 

ympäristöoikeudenmukaisuus 

 Jako-oikeudenmukaisuus 

● Kansalaisten osallistumisen uudistuminen 

Helsingissä 1980-luvulta  

 Proseduraalinen oikeudenmukaisuus 

 

Esityksen rakenne 

Eeva Lehtomäki & Riikka Paloniemi:  

Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – 

kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen 

Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen 

Janus, tulossa 
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Jakaantuuko viher- ja vesialueet 

kaupunkiympäristössä tasaisesti? 
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Kansalaisten osallistuminen 

Helsingissä 



3 tapausaluetta 
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Pääosin 

80-luvulla 
Pääosin 

90-luvulla 

Pääosin 

2000-luvulla 

Kuva Daniela Hellgren, SYKE 



● Kaavoitukseen ja osallistumiseen liittyvät viralliset asiakirjat 

ja jätetyt mielipiteet ja muistutukset 

● Asiakirjat syksyllä 2013 Helsingin kaupunginarkistosta, 

kaupungin väliarkistosta, kaupunkisuunnitteluviraston 

arkistosta, kirjaamosta sekä kaupunkisuunnitteluviraston 

internet-sivuilta 

● Meri-Rastila:  asemakaavaluonnos sekä sen pohjalta 

valmistuneet viisi asemakaavaa  

● Arabianranta: Hermannin-Toukolanrannan osayleiskaava 

sekä asemakaava, josta aluksi käytettiin nimeä 

Toukolanranta, myöhemmin Arabianranta  

● Kruunuvuorenranta: osayleiskaava sekä viisi asemakaavaa. 
Tutkimusaineistoa kerättäessä osa Kruunuvuorenrannan asemakaavoista oli vielä keskeneräisiä tai 

hyväksymättä, joten aineistoon on sisällytetty vain jo valmistuneet asemakaavat.  

● Analyysissa on keskitytty siihen osaan aineistoa, jossa 

käsitellään suoraan tai välillisesti rantoja ja virkistysalueita. 
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Aineisto 



● Kuka osallistuu? Onko kenellä tahansa mahdollisuus 

osallistumiseen vai onko oikeus rajattu vain tietylle 

ryhmälle?  

Kansalaisten mahdollisuudet osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon paitsi 

tarjoavat ihmisille tilaisuuden vaikuttaa, myös täydentävät suunnittelijoiden ja 

viranomaisten asiantuntemusta ja näkemyksiä.  

● Kuinka osapuolet vaihtavat tietoa keskenään ja millä tavoin 

päätöksenteko on järjestetty? 

Kuuleminen & kuunteleminen yleisötilaisuuksissa; Paikalla olo, tiedonjako, 

aktiivinen osallistuminen, syvempi vuorovaikutus, jopa kansalaisten 

osallistumiseen päätöksentekoon. Viranomaisten puitteet vs sosiaalinen media 

● Millainen vaikutus käydyillä keskusteluilla ja toteutuneella 

vuorovaikutuksella on poliittisiin päätöksiin ja niiden 

toimeenpanoon? 

Kokemuksellinen tieto ja sen hyödyntäminen päätöksenteossa. Suunnittelun 

ammattilaisten asiantuntemus, suunnittelun lähtökohtien ja reunaehtojen 

määrittely viranomaistasolla. Päätöksentekovalta viranomaisilla ja poliittisilla 

päättäjillä; kansalaisten tiedon täydentäjinä 
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Viitekehyksenä osallistumisen kolme 

ulottuvuutta (Archon Fung, 2006) 



● Kansalaisosallistuminen kehittynyt Helsingissä 80-luvulta 

huomattavasti monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi 

● Osallisen määritelmän laajentuessa kaupunkisuunnittelu 

tavallisten kansalaisten ulottuville  

 Kansalaisten aktivoituminen etenkin itseään kiinnostaviin 

suunnitelmiin 

 Eri kansalaisryhmien väliset erot 

● MRL:n myötä maankäytön ohjaus on tullut joustavammaksi, ja 

osallistumisen määrää voidaan säädellä kaavan 

merkittävyydestä riippuen. Toisaalta kunnilla huomattavasti 

vaikutusvaltaa. 

 Samalla kun päätöksenteko tullut lähemmäs kuntalaisia, on 

suunnittelujärjestelmä ja kaavoitusprosessit muuttuneet 

hankalammin hahmotettaviksi (Olavi Syrjänen 2005, 22)  
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Johtopäätöksiä (1/2) 



● Osallistumisen vaikuttavuuden arviointi edelleen hankalaa; 

kokevatko kansalaiset sen niin, ettei heidän mielipiteitään oteta 

suunnittelussa huomioon 

 Päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittäminen; millä tavoin 

päätöksenteon taustalla vaikuttaneita tekijöitä ja osallistumisen 

vaikutusta suunnittelun prosessiin ja lopputulokseen, eli itse 

kaavaan, voitaisiin paremmin tuoda osallisten tietoon. 

● Todennäköisesti kansalaisten oma-aloitteisuus ja into osallistua 

kaupungin kehittämiseen tulee jatkumaan, ja kaupungin 

odotetaan vastaavan tähän osallistumismenetelmiä 

kehittämällä.  

 Samalla on muistettava huolehtia siitä, ettei asukkaiden ääni jää 

liian yksipuoliseksi, vaan edustaa mahdollisimman hyvin kaikkia 

ihmisryhmiä. 
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Johtopäätöksiä (2/2) 
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Kiitos! 

Akatemian rahoittama ENJUSTESS 

AKVA-hanke, jossa pohditaan kuinka 

ympäristöoikeudenmukaisuus toteutuu 

Helsingin metropolialueen vesien 

sijainnissa, käytössä ja hallinnoinnissa?  
 

SYKE, Helsingin yliopisto, Aalto ja Itä-

Suomen yliopisto 

 

Ja sen jatkona BRO –kärkihanke: 

Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja 

ympäristöoikeudenmukaisuus osana 

maakuntakaavoitusta;  
 

SYKE ja Kymenlaakson liitto 


