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Tiivistelmä:  
 
Ounasvaara on metsä-, virkistys- ja matkailualue keskellä kaupunkia. Se on suosittu paikka niin 
paikallisten kuin matkailijoiden keskuudessa. Vuodesta 2006 alkaen on käyty keskustelua 
Ounasvaaran matkailullisesta kehittämisestä. Päätöksen alla on Ounasvaaran kaavamuutos, joka 
mahdollistaisi uutta matkailua palvelevaa rakentamista. Hanke on kuitenkin saanut osakseen paljon 
vastustusta, joka on myös hidastanut päätöksentekoprosessia. Ounasvaaran tulevaisuudelle ja 
kehitykselle on erityisen tärkeää, että matkailuun liittyvä suunnittelu ja päätöksenteko tehdään 
tehokkaasti, niin että vastaavilta ristiriitatilanteilta säästyttäisiin tulevaisuudessa.  
 
Alueellista ja maankäytöllistä matkailusuunnittelua ja -politiikkaa koskevassa kansainvälisessä 
kirjallisuudessa kasvava kiinnostus on kohdistunut varsinkin kestävää kehitystä ja yhteistyöhön 
perustuvaa suunnittelua kohtaan. Lisäksi tutkimuksia on tehty paljon suunnitteluun ja 
päätöksentekoon liittyvistä konflikteista ja matkailun vaikutuksista yhteisöön. Aiheita on tutkittu 
varsinkin yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten näkökulmasta, mutta hallitusten ja päättäjien rooli on 
jäänyt vähemmälle tarkastelulle. Enemmän tarkastelua kaipaa myös yleisen edun käsite 
matkailusuunnittelussa ja -politiikassa sekä teoreettisissa keskusteluissa.  
 
Tarkastelen tutkielmassani yleisen edun rakentumista Ounasvaaran matkailulliseen kehitykseen 
liittyvissä matkailusuunnittelua ja -politiikkaa edustavissa päätöksenteon asiakirjoissa. Aineistonani 
ovat julkiset asiakirjat, koska näistä asiakirjoista erottuu päättäjien ja suunnittelijoiden ääni. Aineisto 
koostuu vuoden 2013–2014 Rovaniemen kaupungin eri toimielimien Ounasvaaran matkailullista 
kehittämistä käsitelleitä kokouksia koskevista pöytäkirjoista sekä Ounasvaaran alueesta tehdyistä 
kirjallisista suunnitelmista ja selvityksistä. Analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysiä.  
 
Tutkimuksessani huomasin, kuinka yleinen etu ei ilmene selvästi virallisissa asiakirjoissa. Sitä ei ole 
pyritty määrittelemään mitenkään. Kuitenkin asiakirjoista on mahdollista löytää erilaisia näkökulmia 
yleiseen etuun. Uusliberalistinen näkökulma oli vahvin asiakirjoissa esiintyvä näkökulma; se 
painottaa ennen kaikkea taloudellisia kriteerejä. Paikalliset jäävät asiakirjoissa ja yleisen edun 
määrittelyssä usein syrjään.  
 
Yleisen edun käsite ja sen arviointi kaipaa lisätutkimusta, joka auttaisi matkailusuunnittelu ja -
päätöksentekoa parantamalla sen prosessin läpinäkyvyyttä. Päättäjien roolin ymmärtäminen yleisen 
edun määrittelijänä voi auttaa tulevaisuuden matkailusuunnittelua ja matkailun kehittämistä, jossa 
pitää ottaa huomioon yhteisön erilaiset edut.  
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1. JOHDANTO 

 

 

 

Kuvio 1. Ounasvaaran lakialue. Kaavaselostus 2011, kansilehti.  

 

”Ounasvaaran rakentaminen on herättänyt vuosien mittaan voimakkaita tunteita 

Rovaniemellä. Toisille se on melkein pyhä paikka, toisille mahdollisuus kehittää vapaa-ajan 

yritystoimintaa.”  (Ulkuniemi, Yle Uutiset Lappi 2013)  

 

 

1.1. Ounasvaara matkailusuunnittelun ja -politiikan kohteena 

 

Ounasvaara on metsä-, virkistys- ja matkailualue keskellä kaupunkia. Se on suosittu paikka 

niin paikallisten kuin matkailijoiden keskuudessa. Erityistä merkitystä Ounasvaaralla on 

luonnon, matkailun, virkistyskäytön ja maiseman kannalta. Jo vuosien ajan Ounasvaara on 

myös ollut yksi rovaniemeläisiä kovasti puhututtaneista aiheista. Sen kohtalo on, kuten alun 

esimerkkikin toteaa, herättänyt ihmisissä voimakkaita tunteita. Keskustelu alkoi vuonna 2006, 

kun Lapland Hotels, jonka omistama hotelli sijaitsee Ounasvaaran laella, jätti kaupungille 

esityksen. Siinä ehdotettiin investoimaan alueen lomamajoitukseen Ounasvaaran 

kehittämiseksi. Rovaniemen kaupunki päätti aloittaa yleiskaavan muutostyöt Ounasvaaran 
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alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa yleiskaavaa niin, että se mahdollistaisi uutta 

matkailua palvelevaa rakentamista. Vuonna 2013 tehdyssä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa kapasiteetin arveltiin olevan noin 150–200 mökki- ja 

huoneistotyyppistä majoitusyksikköä. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2013, s. 3, 13.) 

 

Hanke on kuitenkin saanut paljon vastustajia, jotka ovat rakentamista vastaan. Hankkeen 

vastustajat ovat perustaneet ryhmän nimeltä Pro Ounasvaara ja kampanjoivat muun muassa 

keräämällä adressia Ounasvaaran suojelemiseksi matkailurakentamiselta. He kokevat, että 

rakentaminen tuhoaisi ainutlaatuiset maisemat ja toisi mukanaan lisää saastetta ja melua. 

Rakentaminen myös vähentäisi alueen arvoa kaikille avoimena virkistysalueena. (Ounasvaara 

suojeltava lisärakentamiselta.) Ounasvaaralle suunnatun rakentamisen katsotaan siis 

haastavan useiden paikallisten jo olemassa olevat arvot Ounasvaarasta paikkana. On syntynyt 

riita Ounasvaarasta; kenelle Ounasvaaran maisemat ovat varattuja? Pro gradu -tutkielmani 

kirjoittamisen hetkellä allekirjoituksia oli adressit.com -sivustolla hieman yli tuhat kappaletta. 

Hieman yli puolet adressiin nimensä kirjoittaneista on ilmoittanut paikkakunnakseen 

Rovaniemen. 

 

Ounasvaara siis puhututtaa ja mielipiteitä on sekä puolesta että vastaan. Vuosien varrella on 

tullut selväksi, että Ounasvaara koetaan hyvin tärkeänä alueena. Päättäjien, joiden katsotaan 

edustavan koko yhteisöä, on täytynyt päättää Ounasvaaran matkailullisesta kehityksestä ja 

siitä millainen paikka Ounasvaara on tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina ovat olleet Ounasvaaran 

säilyttäminen entisellään tai sitten lisärakentamisen hyväksyminen.  

 

Matkailun tulevaisuudelle ja kehitykselle on erityisen tärkeää, että matkailuun liittyvä 

suunnittelu ja päätöksenteko tehdään järkevästi ja tehokkaasti. Päätöksen tekeminen 

Ounasvaaran rakentamisen suhteen ei ole ollut yksioikoista ja helppoa. Lisärakentaminen 

vaatii yleiskaavan muutoksen, mikä on osoittautunut hitaaksi prosessiksi. Suunnitelmat 

Ounasvaaran rakentamisesta ovat olleet jo useamman vuoden eri toimielimien valmistelussa 

ja harkinnassa, mutta edelleenkään, keväällä 2014, lopullisia päätöksiä ei ole tehty.  

 

Nykypäivänä aluesuunnittelu ei ole helppoa. Suunnitteluun vaikuttavat useiden eri ryhmien 

mielipiteet. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi aktiiviset asukasryhmät, yritykset ja yhdenasian 

liikkeet. Hankkeita toteutetaan yhä enenevässä määrin yhteistyössä julkisten ja yksityisten 

tahojen kanssa. Myös yleisen edun käsitteestä on tullut entistä monimutkaisempi. On siis yhä 
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hankalampaa toteuttaa aluesuunnittelua niin, että se tyydyttäisi mahdollisimman monet eri 

tahot. (Ounasvaara 2 2006, s. 20.) Päättäjillä on kuitenkin tärkeä rooli yhteisön edustajina 

suojella ja kehittää yleistä etua. Varsinkin konfliktitilanteessa, jossa vastakkain ovat 

useammat erilaiset näkökulmat, on heidän tehtävänään sovittaa yhteen nämä erilaiset intressit. 

Sen takia koenkin tärkeäksi tutkia miten yleistä etua määritetään matkailusuunnittelussa ja -

politiikassa päättäjien toimesta ja eri tilanteissa.  

 

Matkailusuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa matkailusuunnittelua ja 

matkailupolitiikkaa (tourism planning and policy) käytetään usein synonyymeinä ja yhdessä. 

Ne ovat kuitenkin kaksi erillistä termiä, joilla on erilliset merkityksensä. Matkailupolitiikka 

luo viitekehyksen, johon kuuluvat matkailusuunnittelun toimet kuten yhteistyö, 

yhteisymmärryksen rakentaminen tai päätöksenteko matkailukohteessa ja sen ympärillä. 

(Jenkins, Dredge & Taplin 2011, s. 36–37.) 

 

Matkailupolitiikka on enemmän kokonaisuuden hahmottamista kun taas matkailusuunnittelu 

keskittyy enemmän yksityiskohtiin. Matkailupolitiikassa keskitytään systemaattisesti 

määrittelemään, mitä pitäisi tehdä pitkäjänteisessä matkailun kehittämisessä, kun taas 

suunnittelussa korostetaan enemmänkin miten tiettyihin matkailukohteen tavoitteisiin 

päästään. (Goeldner ym. 2000, s. 514–515.) 

 

Matkailun katsotaan muuttavan paikkaa, ihmisiä ja ympäristöjä – aina paikallisesta 

mittakaavasta globaaliin. Niinpä matkailusuunnittelu ja -politiikka ovat erittäin tärkeitä, jos 

matkakohteessa halutaan minkäänlaista kestävyyttä. (Jenkins ym. 2011, s. 21.) Yksi tärkeä 

piirre niin matkailusuunnittelulla kuin matkailupolitiikallakin on se, että ne ovat molemmat 

suuntautuneet tulevaisuuteen (Goeldner ym. s. 2000, s. 514). Matkailupolitiikalla ja -

suunnittelulla on ollut myös tapana heijastaa hallituksen taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 

sosiaalisia tavoitteita ja lisääntyvästi myös teollisuuden intressejä (Hall & Page 2006, s. 321). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeä myös tutkijan paikantaminen suhteessa tutkimuksen 

aihepiiriin. Itselleni Ounasvaara ei ole koskaan ollut kovin läheinen. Olen käynyt siellä 

lähinnä laskettelemassa tai urheilemassa Santasport- Lapin Urheiluopistolla. Mutta kun 

ohjaajani professori Soile Veijola ehdotti Ounasvaaran ristiriitatilanteen tutkimista 

matkailututkimuksen näkökulmasta, kiinnostuin heti. Aihe oli mielenkiintoinen ja olihan 
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keskustelu Ounasvaaran matkailusta ja sen kehittämisestä minulle kuitenkin paikallisena tuttu.  

Minulla oli mielipide asiasta jo ennen kuin aloitin tämän tutkimuksen tekemisen, mutta yritän 

kuitenkin tutkimuksessani tarkastella aihetta mahdollisimman monipuolisesti. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että tutkija ei voi koskaan tarkastella tutkimuskohdettaan täysin 

ulkopuolisena ja objektiivisesti. Kirjoittajan taustat vaikuttavat tutkimuksen kulkuun ja 

tulkintoihin. Tutkija tarkastelee ja tulkitsee aina aihettaan oman historiallisen, kulttuurisen ja 

sosiaalisen taustansa mukaan, omien kokemustensa ja sosiaalisten kansakäymistensä kautta.  

(Glesne & Peshkin 1992, Grybovich, Hafermann & Mazzoni 2011, s.87 mukaan.) Minä olen 

tutkimuksen tekijä, mutta lisäksi olen rovaniemeläinen ja matkailun opiskelija. Kaikilla näillä 

on vaikutusta siihen, miten aihettani tarkastelen. Taustani on vaikuttanut tutkimukseeni jo 

aiheen valinnassa: olen halunnut tutkia oman kotikaupunkini yhtä ajankohtaisimmista 

matkailullisista kysymyksistä. Pro gradu -tutkielmani ei ole tilaustutkimus vaan 

matkailututkimuksen perustutkimusta.  

 

Tutkielmassani tarkastelen yleisen edun rakentumista matkailusuunnittelua ja -politiikkaa 

edustavissa päätöksenteon asiakirjoissa. Tutkielman päätutkimuskysymyksenäni on: Miten 

yleinen etu artikuloituu matkailusuunnittelua ja -politiikkaa edustavissa päätöksenteon 

asiakirjoissa? Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan myös seuraavan alakysymyksen avulla: 

miten yleinen etu ilmenee keskusteluissa paikan muutoksesta?  

 

Tutkielmani teoreettiseksi viitekehykseksi muodostuu Dianne Dredgen (2010) 

matkailusuunnittelussa määrittelemät yhteisen edun näkökulmat. Näiden näkökulmien avulla 

etsin asiakirjoista tapoja puhua yleisestä edusta. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä päättäjien 

roolista yleisen edun määrittäjinä ja kuinka he sitä puheessaan tuottavat. Tämä voi auttaa 

meitä ymmärtämään paremmin matkailun kehittämistä ja päättäjien roolia suunnittelu- ja 

päätöksenteko vaiheissa.  
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1.2. Matkailusuunnittelu ja yleinen etu aiemmissa tutkimuksissa 

 

Matkailusuunnittelun ja matkailupolitiikan tutkimus on ottanut vaikutteita monilta eri aloilta. 

Tämä tieteenalojen välinen monimuotoisuus luo paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön ja se 

rohkaisee tutkijoita ylittämään perinteiset tieteenalojen rajat, jolloin on mahdollista tuottaa 

tietoa ja käytäntöjä ei vain matkailun alalle, vaan myös muillekin aloille. (Dredge ym. 2011, 

s. 13; Jenkins ym. 2011, s. 28.)  

 

Matkailusuunnittelu ja päätöksenteko on melko uusia alue matkailututkimuksessa, – ainakin 

verrattuna moniin muihin matkailututkimuksen alueisiin – mutta se on kehittynyt paljon 

2000-luvulla. Dianne Dredge ja John Jenkins (2011) mainitsevat kolme tekijää, jotka ovat 

vaikuttaneet alan kehittymiseen. Ensimmäiseksi he nostavat esille kriittisen sosiaalisen 

konstruktivismin tutkimustapojen kasvavan vaikutuksen, joka on siirtänyt huomiota niihin 

selityksiin miten ja miksi matkailusuunnittelua ja -politiikkaa tapahtuu. Toisena tekijänä he 

mainitsevat jälkitieteelliset (post-disciplinary) näkökulmat, jotka ovat auttaneet ymmärtämään 

paremmin suunnittelu- ja päätöksenteko prosesseja. Tutkijat voivat käyttää teoreettisia 

konsepteja laajemmin, myös oman oppiaineensa ulkopuolelta, ja näin koota yhteen 

suunnittelu- ja päätöksentekomenetelmien monimutkaiset elementit. Kolmanneksi 

reflektiivisestä käytännöstä (reflective practise) saatu tieto sekä etiikkaan ja arvoihin 

kiinnitetty huomio ovat kiihdyttäneet kriittistä ja selittävää teoreettista kehitystä. Nämä eri 

vaikutukset vahvistavat sitä käsitystä, että matkailusuunnittelu ja -päätöksenteko on eri 

toimijoiden ja instituutioiden ajatusten, ideoiden, tekojen, juonitteluiden ja yhteistyön tulos. 

(Dredge & Jenkins 2011, s. 2.) 

 

Matkailusuunnittelun ja -päätöksenteon tutkimuksen painopisteet voidaan karkeasti jakaa 

viiteen eri perinteeseen, joista jokainen tarjoaa jotain hyödyllistä tietoa matkailusuunnittelusta 

ja päätöksenteosta. Perinteet eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan usein eri perinteitä on 

tutkimuksissa sekoitettu keskenään. Näitä perinteitä ovat: 1) Normatiivinen/Ohjaileva 

(Normative/Prescriptive) perinne, joka yrittää tarjota ohjeistusta minkälaista politiikkaa 

tarvitaan matkailun kehittämisessä ja matkailun johtamisessa. Se pyrkii vastamaan 

kysymykseen: Minkälainen kohteen tulisi olla. 2) Ennustava (Predictive) perinne, jossa 

yritetään ennustaa minkälaisia mahdollisia syitä ja seuraamuksia eri matkailun 

menettelytavoilla on. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen: jos teen näin niin, mitä vaikutuksia 

sillä on kohteelle. 3) Menettelytapaperinne (Procedural) pyrkii antamaan neuvoja kuinka 
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suunnitella ja johtaa matkailua. Se vastaa kysymykseen, mitä minun pitäisi tehdä 

saavuttaakseni tämän. 4) Kuvaileva/selittävä (Descriptive/explanatory) perinne, jossa 

yritetään ymmärtää ja kehittää tietämystä siitä, miten politiikkaa on tehty ja miten tietyt 

tulokset nousevat esiin. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen: kuinka nykytilaan on päästy. 

5)Arvioiva (evaluative) perinne, joka pyrkii arvioimaan politiikan eri ulottuvuuksia, mukaan 

lukien sisältöä, ulosantia, prosessia, tuloksia ja vaikutuksia. Se pyrkii vastaamaan 

kysymykseen, kuinka suunnitelma voidaan panna käytäntöön, kuinka sitä voidaan arvioida 

sekä mikä muuttui suunnitelman seurauksena. (Dredge ym. 2011, s. 13–14; Jenkins yms. 

2011, s. 29.)  

 

Matkailusuunnittelun tärkeys on tuotu laajasti esille kirjallisuudessa. Kuitenkin ihan viime 

aikoihin asti matkailusuunnittelun tutkimukset ovat keskittyneet ennen kaikkea 

markkinointiin ja matkailun edistämiseen (esim. Inskeep 1991). Tärkeintä on ollut 

matkailijoiden ja liiketoiminnan houkutteleminen alueelle ja kehittäjät ovat usein jättäneet 

huomiotta sen vaihtoehdon, että matkailu ei välttämättä sovi alueen kehittämisvisioon. On 

tapauksia, joissa suunnittelu vain matkailun tarkoituksiin on aiheuttanut protesteja ja jopa 

oikeudenkäyntejä. Joissakin tapauksissa riippuvuus matkailusta asettaa yhteisön sellaiseen 

asemaan, että he pelkäävän menettävänsä taloudelliset hyötynsä, jos he vastustavat matkailun 

kehitystä. (Grybovych ym. 2011, s. 83.)  

 

Matkailusuunnittelu on tavallisesti keskittynyt maankäyttöön, paikan kehittämiseen, majoitus- 

ja rakennusmääräyksiin, kulttuuristen, historiallisten ja luonnon piirteiden esittelyyn sekä 

infrastruktuuriin. Kuitenkin viime vuosina matkailusuunnittelua on alettu tarkastella yhä 

laajemmin. Tähän kuuluvat muun muassa laajemmat ympäristö- ja sosiokulttuuriset huolet 

sekä tarve suunnitella ja edistää taloudenkehitysstrategioita paikallisella, alueellisella ja 

kansallisella tasolla. (Hall 2000a, Hall & Page 2006, s. 319 mukaan.) 

 

Maija Sipilä, Pia Bäcklund ja Liisa Tyrväinen (2009) pohtivat onko kaupungin suunnittelussa 

mahdollista ottaa huomioon myös kokemuksellinen luonto. Ekologista ja teknis-taloudellista 

tietoa on ollut helppo hallita ja hyödyntää päätöksenteossa, koska se esiintyy melko eksaktissa 

muodossa. Kuitenkin niiden vahva asema jättää helposti sivuun ulottuvuuden luonnosta 

kokemuksellisena. Sipilä, Bäcklund ja Tyrväinen argumentoivat, että jos kaupunkiluonnon 

halutaan parantavan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, täytyy silloin suunnittelussa ottaa 

huomioon myös luonto kokemuksellisena ympäristönä. Vielä ei ole kuitenkaan tarpeeksi 
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mietitty miten osallistumisen tuottama informaatio voisi parhaiten palvella yhteisön etuja ja 

suunnittelun päämääriä yhdessä ekologisen ja teknis-taloudellisen informaation kanssa. 

(Sipilä, Bäcklund & Tyrväinen 2009) 

 

Myös Riikka Puhakka ja Jarkko Saarinen (2013) ovat tutkineet kaavasuunnitelmia, mutta 

heidän tutkimuskohteensa olivat kansallispuistot. He tutkivat kuinka matkailun rooli 

kansallispuistojen suunnittelussa Suomessa on muuttunut. Tutkimus osoittaa kuinka 

matkailun rooli suunnittelussa on kasvanut, ja matkailua luonnonpuistossa ei perustella enää 

vain virkistyspaikan tai oppimisen argumenteilla, mutta myös aluekehityksellä. Diskurssin 

muuttuminen johtuu uusliberalistisen politiikan noususta, missä luonnon suojelusta on tullut 

yhä markkinasuuntautuneempaa. (Puhakka & Saarinen 2013.) 

 

Matkailusuunnittelu on muun suunnittelun tavoin siirtänyt huomiotaan yhä enemmän 

kestävään kehitykseen, kansalaisten osallistumiseen ja yhteisö-johtoiseen kehittämiseen 

(Grybovych ym. 2011, s. 85; Hall 2008, s.13; Mettiäinen 2007). Myös yhteistyöhön perustuva 

suunnittelu on saanut koko ajan kasvavaa huomiota matkailusuunnittelussa (Bramwell 2004; 

Dredge 2006, s. 569–570; Grybovich ym. 2011; Jamal & Getz 1995).  

 

Kuitenkin yhteistyöhön perustuvaan suunnitteluun liittyvässä kirjallisuudessa 

suunnitteluprosessit ovat usein käsitteellistetty ongelmattomiksi, yksiulotteisiksi peräkkäin 

tapahtuviksi prosesseiksi. Todellisuudessa suunnitteluprosessiin liitetään yleensä konfliktit ja 

sekava päätöksenteko. (Dredge 2006, s. 563.) Esimerkiksi vahvat ryhmät voivat muodostaa 

liittoumia dominoidakseen suunnittelu- ja päätöksenprosessia (Bramwell 2004, s. 543–544) 

tai ongelmien nimeäminen ja kategorisointi voi hämärtää oikeat asiat ja viedä huomiota 

oleellisilta asioilta (ks. Jamal ym. 2002).  

 

Matkailusuunnittelussa on tutkittu varsinkin asukkaita ja muita tahoja, joihin suunnittelun 

oletetaan vaikuttavan. (ks. esim. Harrill 2004; Mettiäinen 2007.) Sen sijaan päättäjien ja 

hallitusten rooli jäi vähemmälle huomiolle. Dredge (2010) tarkastelee yleisen edun konseptia 

ja kuinka hallitukset Australiassa antavat sille merkityksen kehityskeskusteluissaan. Siellä 

valtio käsitteli yleistä etua uusliberalistisesta näkökulmasta, jossa kohteen kasvava 

kansainvälinen kilpailukyky oli tärkein yleinen etu. Hän myös vaatii yleisen edun tutkimisen 

tärkeyttä ja yleisen edun arvioinnin viitekehyksen esittämistä paikanmuutoksessa. (Dredge 

2010). 
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Dredgen tarkastelemaa yleistä etua on kuitenkin tutkittu vähän matkailusuunnittelussa tai 

oikeastaan koko matkailututkimuksessa. Onnistuin löytämään vain hyvin vähän kirjallisuutta 

yleisestä edusta matkailusuunnitteluun ja -päätöksentekoon liittyen. Kuitenkin esimerkiksi 

Michael Hall (2008) ja Dianne Dredge (2010) ovat korostaneet sen tärkeyttä 

matkailusuunnittelussa ja -päätöksenteossa. Heather Campbell ja Robert Marshall (2002) ovat 

tutkineet yleisen edun käsitettä yleisellä tasolla, miten se on ymmärretty. Elizabeth Howe 

(1992) taas tutkii miten suunnittelijat näkevät yleisen edun. Bas Artsin ja Jan Van 

Tatenhovenin mukaan (2004) monet käsitteet, kuten yleinen etu, on korvattu uusilla 

sanastoilla ja määritelmillä (Arts & Van Tatenhove 2004, s. 339). Tilalle on tullut käsitteitä, 

kuten yhteistyö, sovittelu ja kompromissi. Tässä on siis selvästi aihe, joka kaipaisi 

lisätutkimusta. Yleisen hyvän tutkimus matkailusuunnittelussa voi auttaa ymmärtämään 

päättäjien roolia ja tulkintaa yleisestä hyvästä ja näin olla apuna tulevaisuuden 

matkailusuunnittelussa. (Dredge 2010, s. 4.) 

 

Yleistä etua on tarkasteltu yhteiskuntasuunnittelussa professioteorioiden avulla. 

Yhteiskuntatieteessä professiolla viitataan usein sellaisiin ammatteihin, joiden 

ominaispiirteisiin kuuluu abstrakti, spesialisoitunut tietoperusta (akateeminen koulutus), 

melko paljon harkintavaltaa työssä, auktorisoitunut asema verrattuna asiakkaisiin ja muihin 

ammattiryhmiin sekä usein myös pyrkimys edistää yleistä hyvää eikä niinkään tavoitella 

henkilökohtaista taloudellista etua. Sari Puustinen (2002) on määritellyt tekstissään 

yhteiskuntasuunnittelijoiden ammatin professioksi. Perinteisesti professioiden edustajat 

katsovat, että heillä on tarpeeksi tietoa soveltaa sitä yhteiseksi hyväksi ja osallistaminen 

koetaan vain hidastavaksi tekijäksi. Oletuksena on, että professioiden edustajat ovat 

neutraaleja, epäpoliittisia ja sosiaalisesti vastuullisia. (Puustinen 2002, s. 218–232.)  

 

Katsaus aiempiin tutkimuksiin osoitti, että matkailusuunnittelussa kiinnostus on tällä hetkellä 

kohdistunut varsinkin kestävään kehitykseen ja yhteistyöhön perustuvaan suunnitteluun. 

Näkökulmana ovat yleensä olleet yksittäiset ihmiset tai yhteisöt. Sen sijaan minua kiinnostaa 

hallitusten ja päättäjien rooli ja heidän määrittämänsä yleinen etu. Kumpikin aihe kaipaisi jo 

yksistäänkin lisää tutkimusta matkailusuunnittelun tutkimuksessa.  
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1.3. Aineistot ja menetelmät 

 

Aineistooni kuuluu Rovaniemen kaupungin eri toimielimien pöytäkirjat koskien Ounasvaaran 

kehitystä vuodelta 2013–2014 sekä niihin kuuluvat liitteet. Asiakirjoja on yhteensä 23 

kappaletta, joista 5 on pöytäkirjoja ja 18 erilaisia liitteitä. Yhteensä aineistosta kertyy 162 

sivua. Analysoimani pöytäkirjat olivat liikuntalautakunnan, teknisen lautakunnan, 

perusturvalautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksista. Pöytäkirjoissa on myös otteita 

aikaisemmista päätöksistä, joten asiakirjoista löytyy myös otteita kaupunginvaltuuston, 

maankäytön ja kaupunginhallituksen esityksistä ja päätöksistä. Kaikki pöytäkirjat käsittelevät 

Ounasvaaraa ja sen kehittämistä.  

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa käytän diskurssianalyysia analyysimenetelmänä. 

Diskurssianalyysi tutkii tekstiä, puhetta ja kielen käyttöä eri näkökulmista. Sen avulla 

pyritään selvittämään, miten sosiaalista todellisuutta erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä 

tuotetaan. Tarkoituksena on ymmärtää enemmän yhteiskunnasta ja kulttuurista. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 1993, s. 9-10; Pietikäinen & Mäntynen 2009, s. 13–14.) Olemme 

aktiivisesti rakentamassa tai muuntamassa todellisuutta käyttämällä kieltä ja ilmaisemalla 

itseämme (Jokinen ym. 1993, s. 18-30).  Diskurssianalyysin avulla etsin erilaisia tapoja puhua 

yleisestä edusta. Tarkastelen erityisesti kieltä ja miten sitä käytetään eri tilanteissa. Kerron 

tarkemmin aineistostani ja analyysimenetelmästäni luvussa kuusi.  

 

 

1.4. Tutkimuksen kulku 

 

Tutkielmani toisessa luvussa tarkastelen Ounasvaaraa ja sen matkailullista kehittämistä. 

Tarkastelen ensin miten Ounasvaaraa on kehitetty tähän päivään mennessä, jonka jälkeen 

esittelen tämän hetkistä tilannetta yleiskaavan muutoksen osalta. Näiden lisäksi käyn lyhyesti 

läpi minkälainen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on Ounasvaaran kehittämisen 

taustalla. Kolmannessa luvussa esittelen matkailusuunnittelun ja -politiikan käsitettä hieman 

tarkemmin. Kuvailen käsitteitä ensin yleisemmällä tasolla, jonka jälkeen keskityn 

tarkastelemaan matkailusuunnittelua kestävän kehityksen ja osallistavan suunnittelun 

näkökulmista. Neljännessä luvussa tarkastelen yleisen edun käsitettä. Tutkin millä eri tavoilla 

yleistä etua on määritelty eri aikoina. Lisäksi tarkastelen julkisen vallan roolia yleisen edun 

valvojana ja edistäjänä. Viidennessä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, 
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joka on Dredgen (2010) määrittämät neljä eri näkökulmaa yleiseen etuun paikan muutos 

diskursseissa. Kuudennessa luvussa esittelen työni aineiston ja analyysimenetelmät. Seitsemäs 

luku on tutkimukseni ensimmäinen tulosluku. Siinä tarkastelen Dredgen neljän näkökulman 

avulla, kuinka yleinen etu ilmenee julkisissa asiakirjoissa. Kahdeksannessa kappaleessa tutkin 

yleistä etua paikan muutos keskusteluissa. Lopuksi esitän yhteenvedon tutkimuksestani. 
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2. OUNASVAARAN MATKAILULLINEN KEHITTÄMINEN 

 

Ounasvaara on metsä-, virkistys- ja matkailualue aivan Rovaniemen keskustan tuntumassa. 

Erityistä merkitystä Ounasvaaralla on luonnon, matkailun, virkistyskäytön ja maiseman 

kannalta. Ounasvaarasta on haluttu kehittää kansainvälisestikin tunnettu vuoden ympäri 

toimiva matkailu-, virkistäytymis- ja liikuntakeskus. Sen vahvuuksina on katsottu olevan sen 

sijainti, aito luonnonympäristö, selkeät vuodenaikojen vaihtelut, monipuoliset 

liikuntamahdollisuudet ja paikan tunnettavuus monien tapahtumien (varsinkin 

liikuntatapahtumien) järjestämispaikkana. (Ounasvaara 2 2006, s. 4-5.) 

 

Alueelta löytyy muun muassa ravintola- ja majoituspalveluja, laskettelukeskus, hyppyrimäet, 

golfkenttä, Lapin urheiluopisto – Santasport, joka tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluja 

sekä monitoimihalli Lappi Areena. (Ounasvaara 2 2006, s. 4-5). Lisäksi alueella on paljon 

luonnonmukaista viheraluetta monine reitteineen ja rakennelmineen (esimerkiksi hiihtolatuja, 

kotia ja luontopolkuja). Alueella on myös kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita kuten 

Ounasvaaran maja, pohjoisrinteen hyppyrimäki ja juhannuskalliot. Alueen eteläinen puoli on 

pääosin luonnonympäristövyöhykettä, kun taas alueen pohjoispuoli on voimakkaasti 

rakennettua. (Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten 2011, s. 3,19, 24–25.) 

Aluetta käyttävät paljon niin paikalliset kuin matkailijat, huippu-urheilijat kuin 

virkistyskäyttäjätkin.  

 

 

2.1. Ounasvaaran matkailun kehitys tähän päivään asti 

 

Ounasvaaralla on pitkä historia varsinkin hiihtokisojen järjestäjänä. Ensimmäiset kisat 

järjestettiin jo vuonna 1927. Ensimmäinen matkailua palveleva rakennus Ounasvaaralla oli 

Ounasvaaran maja, joka rakennettiin vuonna 1949. Vuosien varrella sinne on rakennettu 

erityisesti talviurheilua ajatellen hyppyrimäkiä ja laskettelurinteitä. Ounasvaara onkin 

palvellut varsinkin urheilusta kiinnostuneita kotimaan ja ulkomaan matkailijoita. 

(Jääskeläinen 2008.) Hotelli Ounasvaaralle rakennettiin vuonna 1968 ja tämän jälkeen 

alueelle on rakennettu muun muassa mökkimajoitusta niin Ounasvaaran juurelle kuin 

huipullekin (Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten 2011, s. 24).  
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Ounasvaaran kehittäminen on historiansa aikana puhututtanut useampaan otteeseen. Ideoita 

Ounasvaaran varalle on ollut useita ja ne ovat herättäneet sekä vastustusta että kannatusta. 

Joidenkin hankkeiden toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä ei ole koskaan annettu 

päätöksiä päättäjien tasolla, ne ovat vain syvässä hiljaisuudessa unohdettu. Ideoita, jotka 

vaikuttavat maankäyttöön, mutta jotka eivät ole toteutuneet, on useita, kuten muun muassa 

hiihtotunnelin rakentaminen hiihtostadionin ja Lappi Areenan välille, köysirata, arktinen 

eläintarha, Staalon elämyspuisto, leirintäalue, tanssilava Juhannuskalliolle, HS 140 mäki ja 

gondolihissi kaupungin ja Ounasvaaran välille. (Ounasvaara 2 2006; Jääskeläinen 2008.) 

 

Ounasvaara on huomioitu monissa Rovaniemen alueen strategioissa. Muun muassa 

Rovaniemen matkailustrategiassa ja Rovaniemen alueidenkäytön strategiassa otetaan kantaa 

myös Ounasvaaran kehittämiseen (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2013, s. 30-31). 

Lisäksi vuosien varrella on tehty useita erilaisia kehittämissuunnitelmia, jotka on tehty 

tavoitteena nimenomaan Ounasvaaran kehittäminen. Kolme uusinta kehittämissuunnitelmaa 

ovat: Ounasvaaran liikuntapuiston kehittämissuunnitelma vuosille 1999-2006, vuonna 2004 

aloitettu Ounasvaara 2-hanke ja vuonna 2008 tehty Arctic Wellbeing Park -

toimintasuunnitelma.  

 

Ounasvaaran liikuntapuiston kehittämissuunnitelmassa määriteltiin useita eri hankkeita, joista 

noin puolet on toteutunut. Merkittäviä investointeja olivat muun muassa monitoimihallin 

rakentaminen, lomakylän rakentaminen sekä uimahallin, hiihtostadionin ja Sky Hotellin 

peruskorjaukset. Näiden lisäksi rakennettiin ja kunnostettiin useita ulkoreitistöjä ja 

liikuntapaikkoja. (Ounasvaara 2 2006, s. 7.) 

 

Vuonna 2004 Rovaniemen kaupungin toteuttaman Ounasvaara 2- hankkeen avulla arvioitiin 

Ounasvaaran tähänastista kehitystä. Ounasvaara 2- hankkeessa Ounasvaaran pitkän tähtäimen 

kehittämisen tavoitteiksi kirjattiin seuraavat toimenpiteet: Nostetaan alueen tunnettavuutta ja 

rakennetaan selkeä imago, kasvatetaan kävijöiden määrää 3,5 % /vuosi, lisätään yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä, turvataan Ounasvaaran luonnon ja maiseman säilyminen, parannetaan 

saavutettavuutta, kasvatetaan kesän vetovoimaa, otetaan huomioon suunnittelussa alueen 

kulttuuri ja paikallinen identiteetti sekä nostetaan laatua kaikissa toiminnoissa. (Ounasvaara 2 

2006, s. 3-6.) 
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Ounasvaaran kehittämisessä ensisijaisiksi hankkeiksi nostettiin Ounasvaara 2- hankkeessa 

Ounasvaaran toiminnan organisoituminen, reitistöjen kehittäminen, ympäristösuunnitelman 

laatiminen, kylmän ja lumen osaamisen syventäminen, suurmäen rakentaminen sekä 

golfkentän laajennus. Reitistön kehityksessä haluttiin kehittää hiihto-, kävely-, 

maastopyöräily-, moottorikelkkailu- ja teemareitistöjä. (Ounasvaara 2 2006, s. 54-58.)  

 

Ounasvaara 2 -hankkeessa kirjattiin seuraava visio vuodelle 2020: 

”Ounasvaara on monipuolinen ja turvallinen rovaniemeläisten virkistyspaikka. Se on myös 

suosittu matkailukohde sekä talvilajien huippu-urheilun keskus. Kaupungin palvelut ja Lapin 

luonto yhdistettyinä eri alojen innovatiiviseen huippuosaamiseen tekevät alueesta 

ainutlaatuisen ympärivuotisen toimintapuiston keskellä kaupunkia.” (Ounasvaara 2 2006, s. 

5.) 

 

Suurimmat investoinnit Ounasvaaran alueelle vuosina 2006-2011 kohdentuivat 

mäkikeskuksen kehittämiseen, latureittien rakentamiseen ja parantamiseen sekä ensilumen 

olosuhteiden parantamiseen. Ounasvaara 2-hankkeen ensisijaisista hankkeista suurin osa on 

toteutunut joko kokonaan tai sitten niiden toteuttaminen on ainakin jo aloitettu. Ainoastaan 

Moottorikelkka- ja teemareiteistä on näillä näkymin luovuttu ja HS 140 mäki on muuttunut 

HS 109 mäeksi. Toiminnan organisoimisessa on katsottu, että Ounasvaaran toimijoiden 

virallinen ja juridinen verkostoituminen ei ole tarpeellista. (Raportti Ounasvaara 2… ) 

 

Rovaniemen Kehityksen laatima Arctic Wellbeing Park -toimintasuunnitelman tarkoituksena 

oli vuonna 2008 selvittää alueelle sijoittuvat toiminnot ja niiden aikataulu, maankäytön ja 

infrastruktuurin tarpeet sekä yhteistyömalli. Toimintasuunnitelmassa keskeisenä 

kysymyksenä on miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi- ja liikuntamatkailu 

liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi haluttiin tietää, miten liikunta- sekä sosiaali- ja 

terveysalojen koulutus, tutkimus- ja tuotekehitys sekä näiden alojen erilaiset laboratoriot 

tukevat kokonaisuutta. Toimintasuunnitelmassa esitetään liikeideaksi seuraavaa: Ounasvaara 

opastaa hyvään elämään. Tämä liikeidea painottuu hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun ja sen 

taustalla ajatus, että matkailussa siirrytään vähitellen elämystaloudesta kohti 

transformaatiotaloutta. (Arctic Wellbeing Park 2008, s. 1-4.) 
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2.2. Ounasvaara tänään 

 

Tällä hetkellä Ounasvaaran matkailulliset kehittämiskeskustelut ovat painottuneet 

enimmäkseen Ounasvaaran matkailulliseen rakentamiseen. Keskustelu alkoi vuonna 2006, 

kun Rovaniemen kaupungin kaavoitus päätti käynnistää yleiskaavan muutostyöt Ounasvaaran 

alueella. Lapland Hotels -hotelliketju jätti keväällä 2006 esityksen, jossa ehdotettiin 

investoimaan alueen lomamajoitukseen Ounasvaaran kehittämiseksi. Muita hakijoita 

kaavamuutokselle olivat Hilkka Kutila ja Ounasvaaran hiihtoseura ry. Vuoden 2013 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kapasiteetin arvioitiin olevan noin 150–200 mökki- ja 

huoneistotyyppistä majoitusyksikköä. Nykyinen yleiskaava ei mahdollista loma-asuntoalueen 

rakentamista Lapland Hotelsin haluamassa laajuudessa, joten yleiskaavaan täytyy tehdä 

muutos, jos alueella halutaan rakentaa. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2013, s. 3, 13.) 

 

Suunnittelualueella on voimassa olevassa yleiskaavassa (liite 1.) osoitettu matkailupalvelujen 

alue, jolle saa sijoittaa palveluhotellin (RM-1) sekä retkeily- ja ulkoilualue (VR). VR-alueella 

sallitaan rakentaminen, joka palvelee ulkoilu- ja virkistystoimintaa. Lisäksi sallitaan 

metsätalouden harjoittaminen, mutta kuitenkin niin, ettei maisemakuva kärsi eikä 

merkittävästi vaikeuteta alueen pääasiallista käyttötarkoitusta eli virkistystoimintaa. 

(Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2013, s. 5.) 

 

Vuonna 2006 tekninen lautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle esityksen hylkäämistä. 

Kaupunginhallituksessa esitys meni kuitenkin läpi. (Pöytäkirjanote 9.10.2006.)  

Ympäristöministeriö hyväksyi maakuntakaavan muutoksen vuonna 2010, ja vuonna 2011 

alueen kaavoitus kuulutettiin vireille.  Vuonna 2012 se oli taas teknisen lautakunnan ja 

kaupunginhallituksen käsittelyssä. Kaupunginhallitus päätti useiden äänestysten jälkeen 

hyväksyä 23 hehtaarin kokoisen alueen varaamisen majoitusrakentamiselle. Tämä alue oli 

isompi kuin mitä tekninen lautakunta oli ehdottanut. Lisäksi hallitus hyväksyi Lapland 

Hotelsin laajentamisen. Tämän jälkeen asia eteni kaupunginvaltuustolle, joka päätti palauttaa 

asian vielä uudelleen käsiteltäväksi. (Torikka 2012.) Vuonna 2013 kaava nousi uudestaan 

valmisteltavaksi. Kaava oli tarkoitus tuoda valtuustolle toukokuussa 2014. Keväällä 2014 

kuitenkin odotettiin vielä tarkempaa lepakkoselvitystä, jonka takia päätökset siirtyivät 

syksylle. (Ounasvaaran kaava viivästyy…)  
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2.3. Rovaniemen luottamushenkilöorganisaatio 

 

Rovaniemen päättäjät eli luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, 

kaupunginhallituksesta, lautakunnista ja johtokunnista. (ks. kuvio 2.) Ylin päättävä toimielin 

on kaupunginvaltuusto. Se ohjaa kaupungin kehittämistä konkreettisesti taloudellista valtaa 

käyttäessään. Valtuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä päättää 

hallinnon rakenteesta. Kaikki valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niiden esityslistat ja 

pöytäkirjat julkaistaan internetissä. (Kaupunginvaltuusto.) 

 

 

Kuvio 2. Rovaniemen luottamushenkilöorganisaatio. Lähde: 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Toimielimet 

 

Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle päätettäväksi tulevat asiat. Sen lisäksi se 

vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä huolehtii, että valtuuston päätökset ovat 

laillisia ja että ne pannaan täytäntöön. Kaupunginhallitus toimii kunnan edustajana käyttäen 

kaupungin puhevaltaa ja tehden kaupungin puolesta erilaisia oikeustoimia. 

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole avoimia, mutta päätökset ovat yleensä julkisia. 

(Kaupunginhallitus.) 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Toimielimet
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Eri johto- ja lautakunnat solmivat keskenään palvelusopimuksia valtuuston päättämien 

tavoitteiden, määrärahojen ja järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksella 

on yksi edustaja jokaisessa johto- ja lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Hallinto- ja 

johtosäännöksissä on määrätty tarkemmin johto- ja lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä. 

(Lauta- ja johtokunnat.) 

 

 

2.4. Kaavoituskäytäntö Rovaniemen kaupungissa 

 

 

Kuvio 3. Kaavoituskäytäntö Rovaniemen kaupungissa. Lähde: 

www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kaavat-ja-kiinteistot/Kaavoitus/Kaavoitusprosessi  

 

Kuviossa 3 on kuvattu Rovaniemen kaupungin kaavoituskäytäntö. Uuden kaavan vireilletulo 

ilmoitetaan lehdissä ja lisäksi tiedotetaan lähialueen asukkaita ja maanomistajia. Kun kaava 

on tullut vireille, on hankkeesta tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tähän 
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suunnitelmaan voi käydä tutustumassa kaavoitusyksikössä ja siitä on mahdollisuus jättää 

mielipiteitä. (Kaavoitusprosessi.)  

 

Seuraavaksi uudesta kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehdot ja 

selvitetään niiden vaikutukset. Vaihtoehtoiset luonnokset asetetaan nähtäväksi 

kaavoitusyksikköön. Myös luonnoksista voi jättää mielipiteensä. Näistä vaihtoehdoista 

valitaan sitten yksi, joka esitellään kaupunginhallitukselle. Hallitus taas puolestaan päättää 

ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kun ehdotus on julkisesti nähtävillä, voi siitä jättää 

muistutuksia. Kaupunginhallitus käsittelee nämä muistutukset, jonka jälkeen se esittelee 

kaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuustolla on valta hyväksyä tai olla 

hyväksymättä ehdotus. (Kaavoitusprosessi.) Ounasvaaralla kaavoitusprosessi käsittelee 

yleiskaavaa ja sen muutosta Ounasvaaran alueella. 
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3. MATKAILUSUUNNITTELU JA -POLITIIKKA TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Aloitan aiheen tarkastelun käymällä lyhyesti matkailupolitiikan määrittelyjä, jonka jälkeen 

siirryn esittelemään erilaisia matkailusuunnittelun näkökulmia. Vähitellen siirryn 

tarkastelemaan matkailusuunnittelua kestävän kehityksen ja osallistavan suunnittelun 

näkökulmista.  

 

Charles R. Goeldner, J. R. Ritchie ja Robert W. McIntosh (2000) määrittävät 

matkailupolitiikan seuraavasti:  

A set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives 

and strategies that provide a framework within which the collective and individual 

decisions directly affecting tourism development and the daily activities within a 

destination are taken. (Goeldner ym. 2000, s. 45.) [Matkailupolitiikka on asetuksia, 

sääntöjä, ohjeita, direktiivejä ja kehittämis-/edistämiskohteita ja strategioita, jotka 

tarjoavat viitekehyksen, jonka puitteissa suoraan matkailun kehittämiseen ja 

matkailukohteen päivittäisiin toimiin vaikuttavat yhteiset ja yksilölliset päätökset 

tehdään.] 

 

Michael C. Hall (2008) taas määrittelee matkailupolitiikan kaikeksi siksi, mitä 

hallitus/päättäjät päättävät tehdä tai päättävät olla tekemättä koskien matkailua (Hall 2008, s. 

10). Tämä määrittely pitää sisällään hallituksen toimet ja toimettomuuden, päätökset ja 

päättämättä jättämiset. Se on harkittu päätös vaihtoehtojen välillä. Niinpä politiikka ja 

päätöksenteko ovat ennen kaikkea poliittista toimintaa. (Hall & Page 2006, s. 334-335.)  

 

Matkailupolitiikan tarkoitus on tarjota mahdollisimman suuret edut alueen sidosryhmille ja 

samalla minimoida negatiiviset vaikutukset. Sen avulla yritetään varmistaa, että alueen 

ympäristö sekä sosiaalinen ja kulttuurinen eheys eivät kärsi. Matkailupolitiikalla onkin tärkeä 

rooli varmistaa, että matkailualueella on suunnitelma siitä, mihin se on menossa ja mitä se 

haluaa olla tulevaisuudessa pitkällä tähtäimellä. (Goeldner ym.2000, s. 445-446.)   

 

Matkailusuunnittelua taas voidaan yksinkertaisimmillaan pitää toimintana, jossa määritetään 

tavoitteet ja tunnistetaan ne tavat, joilla näihin tavoitteisiin päästään (Jenkins ym. 2011, s. 36–

37). Se on prosessi, jossa alueelle määritetään yhteiskunnan tavoitteita kuvaava strateginen 

visio, ja jossa suoritetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta strateginen visio voidaan toteuttaa 
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(Dredge 1999, s. 774). Suunnitteluun kuuluu erilaisia intressejä, tärkeysjärjestyksiä, arvoja ja 

agendoja. Se vaatii yhteistyötä yksilöiden ja ryhmien välillä, joten tarvitaan neuvotteluja 

teollisuuden, hallituksen ja yhteisön intressien välillä. Suunnittelu ei ole niinkään rationaalista 

suunnittelua, vaan se koostuu ennen kaikkea relationaalisista näkökulmista liittyen 

yhteistyöhön, laajan yhteisymmärryksen kehittämiseen, yhteiseen päätöksentekoon ja 

jaettuihin toimintoihin.  (Jenkins ym. 2011, s. 26–27.) 

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että suunnittelu ei ole rationaalista eikä kokonaisvaltaista. Ei ole 

mahdollista, että aivan kaikkia tekijöitä voitaisiin tutkia ja ottaa yhtä lailla huomioon. Aina on 

olemassa erilaisia keskenään kilpailevia mielenkiinnon kohteita, tavoitteita, arvoja ja asioita 

ajettavana. (Jenkins ym. 2011, s. 36.) Matkailusuunnittelu ja -päätöksenteko on myös 

sosiaalinen prosessi ja siihen voivat vaikuttaa henkilökohtaiset ja/tai ryhmän arvot, 

mielenkiinnon kohteet sekä ideologia. Esimerkiksi yhden ihmisen tavoitteet jotain tiettyä 

asiaa kohtaan voivat vaikuttaa asian päätymiseen esityslistalle. (Dredge & Jenkins 2011, s. 2.) 

Hall (2008) nostaa esiin, kuinka matkailusuunnittelun tuloksia esitetään yhä vieläkin 

etupäässä teknisinä asioina eikä niinkään poliittisina ongelmina. Matkailusuunnittelu ei 

kuitenkaan ole arvovapaata. Esimerkkinä voidaan pitää yleistä etua matkailusuunnittelussa. 

(Hall 2008, s. 94, 264) 

 

Matkailusuunnittelua esiintyy monessa eri muodossa. Voidaan suunnitella esimerkiksi 

maankäyttöä, infrastruktuuria, markkinointia tai kuinka matkailua voitaisiin kehittää. 

Matkailusuunnittelua käytetään myös erilaisissa rakenteissa kuten esimerkiksi hallitusten eri 

organisaatioissa sekä muissa, hallitusten ulkopuolisissa organisaatioissa. Tämän lisäksi sitä 

esiintyy eri tasoissa kuten kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella, paikallisella ja 

sektoraalisella tasolla. Matkailusuunnittelua esiintyy myös eri ajanjaksoissa. Sillä on olemassa 

eri aikaskaalat kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin. (Hall & Page 2006, s. 321.) Omassa 

tutkielmassani yhdistän matkailusuunnitteluun niin maankäytön suunnittelun kuin matkailun 

kehittämisen suunnittelemisenkin; se liittyy päättäjien toimintaan ja esiintyy paikallisella 

tasolla. 

 

Hall (2008) esittää viisi matkailusuunnittelun näkökulmaa.  Nämä näkökulmat painottavat 

niitä arvoja, jotka nousevat esiin päätöksenteossa ja toiminnassa. Näkökulmat ovat 

boosterismi (boosterism), taloudellinen (economic), maankäytännöllinen (physical/spatial), 

yhteisöllinen (community) ja kestävä (sustainable). Boosterismissa ajatellaan, että matkailun 
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keskeinen hyöty on taloudellinen. Näin ollen kaikki suunnitelmat ja toiminnot pitäisi suunnata 

”boostaamaan” taloutta investointien ja taloudellisten kannustimien avulla. Boosterismissa 

ajatellaan, että matkailu on luonnostaan hyvää ja se tuo automaattisesti hyötyjä paikallisille. 

Tässä näkökulmassa matkailukohteen asukkaita ei yleensä oteta mukaan suunnitteluun ja 

päätöksentekoon. Hyvänä esimerkkinä boosterismista on megatapahtumien järjestäminen, 

esimerkiksi olympialaisten järjestäminen. Isojen tapahtumien ajatellaan automaattisesti olevan 

hyviä järjestävälle kaupungille ja alueelle. (Hall 2008, s. 50–55; Hall & Page 2006, s. 322–

333; Jenkins ym. 2011, s. 37–38.) 

 

Taloudellisessa näkökulmassa matkailu nähdään alana, jonka avulla voidaan saavuttaa 

taloudellista kasvua, työpaikkojen lisääntymistä ja alueellista kehittymistä. Se ei näe 

matkailua ratkaisuna kaikkeen, mutta se näkee matkailu kuitenkin hyvin positiivisessa 

valossa. Matkailua käytetään välineenä kasvun ja kehityksen edistämiseen tietyillä alueilla. 

Suunnittelussa keskitytään taloudellisiin näkökulmiin ja pyritään poistamaan talouskasvua 

vaikeuttavia esteitä. Yhtenä pääpiirteenä taloudellisessa näkökulmassa on markkinoinnin 

käyttö sellaisten matkailijoiden houkuttelemiseen, jotka tuovat suurimman taloudellisen 

hyödyn alueelle. Siinä taloudelliset tavoitteet menevät ohi sosiaalisista tai ekologisista 

kysymyksistä. Tässä näkökulmassa otetaan kuitenkin huomioon, tosin hyvin rajoitetusti, 

matkailun negatiivisia vaikutuksia. (Hall 2008, s. 55–56; Hall & Page 2006, s. 334–335; 

Jenkins yms. 2011, s. 37–38.)  

 

Maankäytännöllisessä (fyysis-tilallisessa) näkökulmassa keskitytään siihen, kuinka 

matkailusuunnittelun tulisi yrittää minimoida fyysiseen ja spatiaaliseen ympäristöön 

kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi kansallispuistoissa tehdään aluesuunnittelua, jonka 

avulla pyritään suojelemaan herkkiä alueita. Näkökulman kehittyessä on yhä enemmän 

yritetty ottaa mukaan myös sosiaalisia ja kulttuurisia suunnittelun huolenaiheita ekologisen 

näkökulman lisäksi. Uudella näkökulmalla on pyritty vastaamaan kestävän kehityksen 

haasteeseen. Tätä uutta tapaa on usein kuvattu ympäristösuunnitteluna (environmental 

planning). (Hall 2008, s. 57–58.)  

 

Yhteisöllisessä näkökulmassa oletetaan, että matkailu edistää ja voimaannuttaa paikallisia 

yhteisöjä matkailusuunnitteluprosesseissa. Näkökulmassa keskitytään tutkimaan kehitystä 

yhteisössä, ei niinkään yhteisön kehitystä. Yhteisöllisen näkökulman mukaan 

kohdesuunnittelun pitäisikin huomioida matkailun sosiaaliset haitat ja hyödyt ja antaa myös 
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paikallisille enemmän valtaa kehittämisprosessissa. Taustalla on ajatus siitä, että jos asukkaat 

ovat tyytyväisiä, niin on myös asiakkaat ovat. (Hall 2008, s. 59–62; Hall & Page 2006, s. 

334–335; Jenkins yms. 2011, s. 37–38.)  

 

Kestävässä kehityksessä yhdistyvät taloudellinen, maankäytännöllinen ja yhteisöllinen 

näkökulma. Se on myös kokonaisvaltaisempaa suunnittelua. (Jenkins ym. 2011, s. 38.) 

Kestävän kehityksen suunnittelu pyrkii tarjoamaan kestäviä ja vakaita elinkeinoja, niin että ne 

aiheuttavat mahdollisimman vähän resurssien ehtymistä, ympäristön pilaantumista, 

kulttuurista häiriötä tai sosiaalista epävakautta. Jotta pystymme täyttämään kestävän 

kehityksen tavoitteet, päätöksentekoprosessissa pitää ottaa huomioon eri arvoja, mielipiteitä ja 

intressejä. (Hall & Page 2006, s. 326.) Nykyaikana kestävä kehitys ja yhteisön halukkuus 

osallistua suunnitteluun ovat muuttaneet suunnittelua. Suunnittelijoiden täytyy ottaa 

huomioon maankäytön suunnittelussa ympäristön suojelu, kaupalliset ja yritysten intressit 

sekä yleinen mielipide – kaikki sellaisia näkökulmia, joiden ei ole aiemmin katsottu kuuluvan 

suunnittelijoille. (Dredge 1999, s. 774.) 

 

Matkailusuunnittelussa kestävän kehityksen käsitettä on käytetty paljon. Kestävän matkailun 

kehittämisessä viitataan ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiokulttuurisiin näkökulmiin. 

Nämä kolme eri näkökulmaa täytyy saada sopivaan tasapainoon keskenään, jotta voidaan 

varmistaa, että kestävä kehitys toteutuu myös pitkällä aikavälillä. Kestävä kehitys vaatii 

toteutuakseen kaikkien asianomaisten osallistumista. ( Edgell Sr. & Swanson 2013, s. 152–

153.) Kuitenkaan tärkeintä ei ole se, kuinka ottaa kestävä matkailu huomioon suunnittelussa, 

vaan kuinka matkailu, kuten mikä tahansa muu elinkeino, voidaan suunnitella ja hallita niin, 

että se on osallisena edistämässä kestäviä yhteisöjä ja yhteiskuntia. (Jenkins ym. 2011, s. 28.) 

Kestävyyttä ja sen tutkimusta on myös kritisoitu. Kestävän kehityksen käsitettä käytetään 

enemminkin retorisena välineenä, sen sijaan että se tarjoaisi selkeästi määritellyt 

opastusperusteet ja käytännöt. (Dredge & Jenkins 2011, s. 4.)  

 

Kestävä matkailusuunnittelu korostaa paikallistason toimintaa ja samalla koko alueen 

huomioimista. Tämä tarkoittaa sitä, että muutkin elinkeinot otetaan huomioon ja mukaan 

suunnitteluun. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi paikallisjärjestöt. Matkailusuunnittelua, 

jossa paikalliset otetaan mukaan, on kuitenkin pidetty hankalana. Suunnitteluongelmia on 

pidetty liian teknisinä ”tavallisen” ihmisen ymmärtää. Ymmärtämisen on katsottu vaativan 

asiantuntijuutta. (Hynönen 2002, s. 145, Mettiäisen 2007 mukaan.) 
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Matkailusuunnittelussa on käytetty useita eri termejä, kun puhutaan paikallisten mukaan 

ottamisesta suunnitteluun. Wallenius (2001, Mettiäisen 2007, s. 28 mukaan.) käyttää termiä 

vuorovaikutteinen suunnittelu ja määrittelee sen seuraavasti: 

Yhteiskunnan asioista vastaavien päättäjien ja suunnittelijoiden tulee tarjota kaikille 

kansalaisille ja eri sidosryhmille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun ja 

päätöksentekoon erityisesti sellaisissa hankkeissa, jotka vaikuttavat kansalaisten ja 

sidosryhmien toimintamahdollisuuksiin ja elinympäristöön. Periaatteena on myös, että 

kaikkien kiinnostuneiden tulee päästä osallistumaan, osallistaminen tapahtuu niin 

aikaisessa vaiheessa, että osallistujilla on vaikutusmahdollisuus suunnitelmiin ja että 

käytetty materiaali ja kieli on osallistujien ymmärrettävissä.  Lisäksi tulee tarjota 

erilaisia tapoja osallistua ja mahdollistaa osallistuminen tarvittaessa 

suunnittelunjälkeisessä toteutuksessa ja seurannassa. Osallistavan suunnitteluprosessin 

tulee olla avoin, tasapuolinen, rehellinen ja yhteistyöhakuinen. Tehdyt päätökset ja 

osallistujien vaikutus niihin tulee voida perustella. 

 

Toinen termi, jota myös käytetään paljon, on osallistava suunnittelu. Osallistava suunnittelu 

on hyvä tapa parantaa sosiaalista kestävyyttä tai kestävyyttä yleensä. Sen tavoitteena on ottaa 

huomioon ihmisten erilaiset tavoitteet tarpeet ja arvot. (Wallenius 2001, s. 221, Mettiäisen 

2007, s. 13 mukaan.) Kommunikatiivisessa suunnitteluteoriassa on yleisen edun 

määrittelemisen mahdollisuutta kritisoitu. Sen vuoksi yhteisymmärrykseen suunnittelun 

tavoitteista yritetään päästä keskustelun ja sidosryhmien avulla. Osallisuuden osalta on myös 

tärkeä kysyä, kuka on osallinen, kuka määrittää osallisuuden ja millä perusteella. (Mettiäinen 

2007, s. 13.) Osallisuus liittyy usein paikallisuuteen, mutta esimerkiksi matkailukeskusten 

kohdalla osallistujien määrittäminen voi olla vaikeaa. Onko myös esimerkiksi pitkäaikainen 

loma-asukas tai paikkakunnalta kotoisin oleva – mutta muualla asuva – paikallinen? 

(Valkonen 2003, Mettiäisen 2007, s. 14 mukaan.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa mahdollisuutta osallistua oman ympäristönsä 

suunnitteluun. Kuitenkin uusia menetelmiä osallistumiseen tarvittaisiin. Tarvitaan 

menetelmiä, joilla voidaan selvittää paikallisten asukkaiden paikkaan sidottuja toiveita, 

arvioita ja tarpeita, jotka voidaan sitten välittää eteenpäin suunnitteluun. (Pelkonen & 

Tyrväinen 2005, Mettiäisen 2007, s. 13 mukaan.) Jos paikallisväestö vastustaa jotain hanketta 

kovasti, voi se olla merkki pelosta ja huolista, jotka tulisi selvittää (Niemenmaa 2005, 

Mettiäisen 2007, s. 13 mukaan.) 



26 
 

Kun vuorovaikutteinen suunnittelu onnistuu hyvin, niin se voi parhaimmillaan toimia 

paikallisia asukkaita yhdistävänä, paikallisyhteisöä vahvistavana ja sosiaalista pääomaa 

kerryttävänä tekijänä (Mettiäinen 2007, s. 28). Osallistumiseen liittyy kuitenkin myös 

ongelmia. Paikallistenkin keskuudessa voi olla monia eri intressejä. Osallistumiseen voi 

vaikuttaa esimerkiksi erilaisten näkemysten arvottaminen, vaikeus ilmaista oma mielipiteensä 

sekä kokemus siitä, että osallistuminen vaikuttaa asioihin vain hyvin vähän. (Tuulentie 2005b, 

s. 32, Mettiäisen mukaan s.29.)  

 

Suhde matkailun, yhteisön ja alueen välillä vaatii monien monimutkaisten asioiden huomioon 

ottamista. Näitä ovat esimerkiksi arkkitehtuurin laatu, maisema, ympäristöllinen suunnittelu, 

luonnonsuojelu, maankäytön hallinta, taloudellisia strategioita pitkäaikaiseen talouden 

kehittämiseen, työllisyys, liikenne, energiansäästö, koulutus, informaation ja tulkinnan 

malleja ja niin edelleen. (Goeldner ym. 2000, s. 517.) Kriittiset keskustelut suunnittelutyöstä 

myös huomioivat sen, että suunnittelussa tapahtuu aina mukaan ottamista ja ulos jättämistä. 

Valtaerot vaikuttavat siihen, kuka osallistuu, kuinka sopimus tehdään, mitä asioita 

huomioidaan ja laitetaan eteenpäin. (Dredge 2006, s. 563.)  

 

Ylhäältä alas ohjautuvassa hallintomallissa vallankäyttö yhteiskunnassa näyttäytyy 

kansalaisille ainoastaan hallinnon aloitteista syntyneinä säädöksinä. Tavoitteiden 

määrittämiseen käytetään asiantuntija-apua, ja kansalaisilla on ainoastaan neuvonantajan rooli 

jos sitäkään. Kansalaiset ovat mukana suunnittelussa, jotta päätöksenteon muotoseikat 

täyttyisivät, mutta päätösvalta on virkamiehillä ja politiikoilla. Kansalaiset saavat tietoa 

päätöksistä ja heillä ei ole mahdollisuutta antaa vaikuttavaa palautetta. Alhaalta ylös 

ohjautuvassa kehityksessä taas kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

sisältöön vaikuttavalla tavalla. Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen on 

osallistavaa. Kansalaiset ovat täysivaltaisia päätöksentekijöitä. (Ponnikas 2008, s. 232–233.)  
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4. YLEINEN ETU TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Seuraavaksi tarkastelen yleisen edun käsitettä. Arkikäytössä ajatellaan yleensä käsitteiden 

”yleinen etu” ja ”yhteinen etu” olevan synonyymeja, mutta Kielitoimiston sanakirja (2006) 

tuo esille eron näiden kahden sanan välillä. Yleinen on ”kaikkia (asianomaisia) koskeva, 

kaikkien käytössä oleva, kaikkia varten oleva.” Yhteinen sen sijaan määritellään seuraavasti: 

”joka on samanaikaisesti kahden tai useamman omistuksessa, hallussa tai käytössä tai koskee 

kahta tai useampaa.” (Kielitoimiston sanakirja 2006, s. 642, 654.) Käytän tutkimuksessani 

yleisen edun käsitettä, koska katson sen soveltuvan paremmin tutkimukseeni. Aloitan 

tutkimalla miten yleistä etua on määritelty. Tämän jälkeen käännän huomioni päättäjiin ja 

tarkastelen julkista valtaa yleisen edun valvojana ja edistäjänä. 

 

 

4.1. Yleisen edun määritteleminen  

 

Yleisen edun voi katsoa viittaavaan yleiseen hyötyyn, kaikille kuuluviin hyötyihin ja 

kansalaisten etuun. Yksinkertaistaen voidaan ajatella, että yleinen etu tarkoittaa toimintaa tai 

asennoitumista, jossa tähdätään yhteisen hyvän toteutumiseen. (Salminen 2010, s. 3.) 

Puhuttaessa yleisestä edusta viitataan usein ennalta määritettyihin (tai määrittelemättömiin) 

kollektiivisiin tavoitteisiin. (Puustinen 2002, s. 232–234.)  

 

Yleinen etu on Dredgen (2010) mukaan hankala määrittää, subjektiivinen, abstrakti ja 

dialektinen (dialectical) konsepti. Se on aikaan ja paikkaan sidottu ja näin mahdotonta 

määrittää kontekstin ulkopuolelta. Lisäksi siihen vaikuttaa aina se ihminen tai toimija, joka 

yrittää määritellä yleisen edun. Kaikilla osapuolilla ei ole myöskään samanlaisia 

mahdollisuuksia tuoda mielipiteensä esille ja joidenkin ääni ei pääse ollenkaan esille 

keskusteluissa. (Dredge 2010, s. 104, 110.)  

 

Aikaisemmin viranhaltijat määrittivät yleisen edun sen perusteella, mikä oli kollektiivinen 

yleinen etu ja mikä taas ei ollut. Katsottiin että byrokraatit tiesivät parhaiten. Käsitys yleisestä 

edusta oli yksinkertainen ja sen oli määrittelijöinä olivat lähinnä etnisesti homogeeniset, 

keskiluokkaiset virkamiehet. Kuitenkin nykyään on yhä suuremmalta osin yleinen käsitys se, 

että valtion instituutiot eivät yksistään varmista päätöksentekoa yleiseksi eduksi. On olemassa 
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useita eri sidosryhmiä ja monia erilaisia yleisiä etuja, jotka sulautuvat yhteen, ovat osittain 

päällekkäin tai ristiriidassa toinen toisensa kanssa. (Dredge 2010, s. 105; Dredge ym. 2011, s. 

18.) Myös suunnittelussa ajatus yleisestä edusta on vuosien varrella muuttunut. Beth Moore 

Milroy (1991, Campbell & Marshallin 2002 mukaan) kertoo, kuinka ennen oltiin tietoisia 

intressien moninaisuudesta, mutta yritettiin etsiä keinoja sovitella niitä yhteen. Sen sijaan 

postmodernismissa ajattelussa ei enää yritetty sovitella eri intressejä yhteen, vaan pikemmin 

kannustetaan eroihin ja monimuotoisuuteen. (Milroy 1991, Campbell & Marshall 2002, s. 172 

mukaan.)  

 

Kuitenkaan yksittäisen kansalaisen intressit eivät välttämättä johda siihen, että kaikkien etu 

tulee täytettyä. Jos kaikki kansalaiset toimisivat vain oman etunsa mukaisesti, ilman, että 

ottaisivat ollenkaan muita huomioon, niin kaikki voisivat hävitä. Tämän takia tarvitaan jokin 

taho, joka voi seurata yhteiskunnan kehitystä laajemmalti ja päättää yhteisen edun nimissä. 

(Savikuja 2005, s. 40.) Lisäksi tunnustetaan, että on olemassa tärkeitä asioita, jotka ovat 

kaikkien edun mukaisia, mutta ei ole kenenkään intressi tarjota niitä (Campbell & Marshall 

2002, s. 182). Keskenään kamppailevat kaksi toiminnallista lähtökohtaa, jotka ovat yhteisön 

hyvä ja yksilön hyvä. Nämä ovat toisiinsa liittyviä, sillä yhteisö ei voi hyvin, jos yksilöt eivät 

voi hyvin ja päinvastoin. (Bäcklund ym. 2002, s. 8.) 

 

Kenellä on sitten oikeus määritellä yleinen etu? On katsottu, että professioiden edustajien 

hallussa oleva tieto oikeuttaa professioiden edustajat soveltamaan tietoa yhteiseksi hyväksi. 

Yleisen edun määrittelijöinä ja toteuttajina pidetään sekä epäpoliittisia professioiden edustajia 

että vaaleilla valittuja poliittisia luottamushenkilöitä. (Puustinen 2002, s. 232-234.) 

 

Yleisen edun käsite on eri aikoina saanut yhteiskuntasuunnittelussa erilaisia sisältöjä. 

Jälleenrakennusaikana yleistä etua kuvattiin kansallisena etuna. 1960–1970-luvulla yleisen 

edun käsitettä määriteltiin sosiaalipoliittisesti painottuneissa keskusteluissa. Tällöin painopiste 

oli hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Siihen kuului muun muassa oikeudenmukaisuus 

ja hyvän jakaminen kaikille tasapuolisesti. 1990-luvulla yleisen edun käsitteestä on siirrytty 

kansainvälisen kilpailukyvyn käsitteeseen. (Nupponen 2000,180; Hankonen 1994, s.50–62; 

Vuorela 1991, s. 139; kaikki Puustinen 2002, s. 236 mukaan.) 

 

Yleinen etu voidaan määrittää monella eri tapaa. Leslie A. Pal ja Judith Maxwell (2004) ovat 

löytäneet kirjallisuudesta viisi erilaista lähestymistapaa yleiseen etuun. Ensimmäisen 
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lähestymistavan mukaan yleinen etu syntyy oikeudenmukaisessa, osallistavassa ja avoimessa 

päätöksenteon prosessissa. Toisessa lähestymistavassa yleinen etu määritetään sen mukaan, 

mitä kohtuullisen suuri enemmistö ajattelee asiasta. Kolmas näkökulma on utilitaristinen. Sen 

mukaan yleinen etu on eri intressien kompromissi. Neljäntenä yleinen etu määrittyy 

käytännöllisiksi yhteisiksi hyviksi, kuten puhtaaksi ilmaksi tai yleiseksi turvallisuudeksi. 

Viidentenä yleinen etu voidaan määrittää yhteisiksi arvoiksi tai ohjeellisiksi periaatteiksi. (Pal 

& Maxwell 2004, s. iv) 

 

E.R Alexander mainitsee yleisen edun kolme roolia suunnittelussa. Ensinnäkin sen tehtävänä 

on laillistaa suunnittelu valtion toimintana (ks. myös Campbell & Marshall 2002). Toinen on 

toimia normina suunnitteluprosessissa. Eli miten toimijat ymmärtävät yleisen edun ja kuinka 

instituutiot vetoavat siihen. Yleisen edun kolmas rooli on toimia suunnittelun, päätöksien, 

projektien ja suunnitelmien arvioinnin kriteerinä. (Alexander 2002, s. 227.)  

 

Fokus Lähestymistapa Intressiperusta Objektiivinen/Subjektiivinen 

Tuloskeskeinen Utilitarismi 

 

Yksilöllinen Subjektiivinen 

 Muokattu 

utilitarismi 

 

Yksilöllinen Objektiivinen 

 Yhtenäinen 

 

Kollektiivinen Objektiivinen 

Menettelytapoihin 

perustuva 

Oikeuksiin 

perustuva 

 

Yksilöllinen Objektiivinen 

 Dialoginen ryhmät/sidosryh

mät 

inter-subjektiivinen 

 

Kuvio 4. Yleisen edun käsitteitä. Lähde: Campbell & Marshall 2002, s. 174. 

  

Heather Campbell ja Robert Marshall (2002) ovat kategorisoineet sitä, miten yleistä etua on 

määritelty (kuvio 4). Näissä heidän luomissaan luokituksissa tärkeitä eroja ovat näkökulma, 

joka oli joko subjektiivinen tai objektiivinen, sekä intressiperusta, joka oli joko yksilöllinen 

tai kollektiivinen. Subjektiivinen kategorisointi piti sisällään eri versioita utilitarismista ja ne 
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ovat yksilöllisiä siinä mielessä, että ne olettavat, että yleisen hyvän käsitykset riippuvat 

loppujen lopuksi siitä, miten yksilö määrittää hyvän ja pahan, paremman ja huonomman. Sen 

sijaan objektiiviset kategoriat korostavat kollektiivisia arvoja. Intressien joko arvellaan olevan 

kaikkien jakamia tai sitten normatiivisia standardeja, jossa arviointeja tehdään ajatellen 

kollektiivisia etuja tai yleistä hyvää. Näiden lisäksi yleisen hyvän määrittely voidaan jakaa 

vielä kahteen eri luokkaan sen mukaan määritelläänkö yleinen hyvä tuloskeskeiseksi 

(outcome focused/ consequentialist) vai menettelytapoihin keskittyvänä (procedurally focused 

/deontological). (Campbell & Marshall 2002, s. 173–174.)  

 

Howe (1994, Campbell & Marshallin mukaan 2002, s. 178) huomasi kaksi menettelytapoihin 

perustuvaa näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma keskittyy oikeuksiin ja erityisesti siihen, 

että kaikkien oikeuksia pitää kohdella reilusti ja tasavertaisesti suunnittelussa tai 

päätöksenteossa. Toinen näkökulma keskittyy avoimuuteen suunnitteluprosessissa 

prosessissa. Siinä ajatellaan, että jos suunnittelussa otetaan osallistava lähestymistapa niin 

silloin tulos on yleisen edun mukaista, oli tulos sitten mitä tahansa. (Campbell & Marshall 

2002, s. 178.) 

 

Utilitarismi perustuu ajatukseen yksityisestä intressistä. Siinä yleinen etu tarkoittaa 

hedonististen arvojen maksimointia. (Alexander 2002, s. 229.) Utilitarismissa tunnistetaan 

yksityisen ja yleisen intressin ristiriita. Valtiolla on tärkeä rooli varmistaa, että yksityisen etu 

on sopusoinnussa yleisen hyvän kanssa.  Tällöin ”eksperteille” jää tehtäväksi määritellä, 

millainen olisi hyvä yhteys yksityisen ja yleisen edun välillä. Utilitarismin käsite on saanut 

paljon kritiikkiä, mutta se on silti vaikuttanut julkiseen päätöksentekoon paljon. (Campbell & 

Marshall 2002, s. 175.)  

 

Tilanne, jossa valitaan toiselle ihmiselle koituva hyöty toisen sijaan, on eettinen arviointi. Sen 

tekee joku sellainen, jolle on annettu tehtäväksi määritellä yleinen hyvä. Tällöin näkökannasta 

tulee objektiivinen. Siksi Campbell ja Marshall (2002) esittelevät käsitteen muokattu 

utilitarismi (modified utilitarianism) erillisenä käsitteenä. Kategoriaan kuuluvat tutkijat 

alkoivat epäillä voiko yhden ihmisen hyötyä verrata toisen hyötyyn, koska hyöty on loppujen 

lopuksi vain subjektiivisen valinnan ilmaisu. Campbell ja Marshall mainitsevat tämän olevan 

niin sanottu Bergson- Samuelson näkökulma, jossa kuitenkin hyväksyttiin, että joku määritteli 

yleistä hyvää, jos tehtiin selväksi, että määritys tehtiin arvokäsitysten perusteella. (Campbell 

& Marshall 2002, s. 175–176.) 
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Yhtenäinen yleinen etu (unitary public interest) eroaa utilitarismin käsitteestä siten, että 

vaikka siinä pidetään yksilön etuja tärkeinä yleisen edun määrittämisessä, se myös painottaa 

”ulkopuolisen” näkökulmaa tai ”objektiivista” arviointia. Ensinnäkin on olemassa 

monenlaista epätasa-arvoa, jotka vaativat jonkun (auktoriteetin tai hallituksen) 

kompensoimaan erot. Toiseksi ajatellaan, että ihmiset saattavat erehtyä siitä, mitä he pitävät 

intresseinään. Lisäksi tämä näkökulma tunnustaa myös kollektiivisten arvojen ja periaatteiden 

olemassaolon, jotka ylittävät yksittäiset edut. (Alexander 2002, s.230; Campbell & Marshall 

2002, s. 176–177.) Flathman (1966, Campbellin ja Marshallin 2002, s. 177 mukaan.) väittää, 

että yleistä etua ei pitäisi samaistaa itse määriteltyihin intresseihin (utilitarismin konsepti), 

vaan se on moraalinen käsite. Siinä edellytetään, että kansalaiset noudattavat lakia, käskyjä, 

politiikkaa vaikka se olisikin ristiriidassa heidän oman henkilökohtaisen edun kanssa. Lisäksi 

Flathman tuo käsitteeseen universaalisen ulottuvuuden. Tällä hän tarkoittaa, että kun päätös 

tai toimintaperiaate on tehty tai laitettu käytäntöön niin sen kuuluu koskea kaikkia yhteisön 

jäseniä. Sen lisäksi niiden, jotka tekevät näitä päätöksiä, täytyy antaa hyviä syitä, minkä takia 

he ovat valinneet juuri kyseisen tavan toimia toisen sijasta. (Campbell & Marshall 2002, s. 

177.)  

 

Oikeuksiin perustuvissa (rights-based) näkökulmissa ajatellaan, että deontologinen painotus 

sääntöihin on paras keino saavuttaa johdonmukaisia, universaaleja ja puolueettomia päätöksiä 

ja näin ollen suojelee yksilön oikeuksia (Campbell & Marshall 2002, s. 178). Deontologinen 

viittaat normi- tai sääntöpohjaiseen, jossa tekoja arvioidaan niiden eettisen sisällöin mukaan 

kysyen onko tämä toiminta oikein (Alexander 2002, s. 232). Näin ollaan taas palattu 

ajatukseen, että arvot ovat subjektiivisia ja yksilöiden pitäisi olla vapaita tavoittelemaan omia 

käsityksiään hyvästä elämästä. Ainoana rajana on, että tehdessään niin, he eivät estä toisia 

tavoittelemasta omaa hyvää elämäänsä. Valtion tehtävä on helpottaa yksilöiden pyrkimystä 

omaan yksilölliseen hyvään, mutta kuitenkin niin, että oikeudenmukaisuuden periaatteista 

pidetään kiinni. (Campbell & Marshall 2002, 178.)  

 

Dialogisissa näkökulmissa painotetaan proseduaalisia normeja ja sääntöjä. Nämä näkökulmat 

liitetään tavallisesti osallistavaan demokratiaan. Ajatuksena on, että harkintaa käyttämällä 

päästään yhteisymmärrykseen ja sopimukseen. Habermasin kommunikatiivisen toiminnan 

teorian mukaan ihmisten pitää kuvitella itsensä toisen paikalle siinä päätäntäprosessissa, jossa 

päätetään onko ehdotettu normi reilu kaikkia kohtaan. Tärkeää on, että ne, joita normit 
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koskevat, eivät päädy sopimukseen pakottamalla vaan vapaaehtoisesti. Habermasin teoria on 

kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä. Sitä kritisoidaan esimerkiksi siitä, miten neuvottelevan 

demokratian mallit ovat liian optimistisia kohtaamaan modernin yhteiskunnan moninaisuus. 

Koska yhteiskunnassa on monia eri intressejä, on epätodennäköistä, että yhteisymmärrykseen 

päästäisiin diskursiivisesti. (Campbell & Marshall 2002, s. 179–180.) 

 

Yleisen edun käsitettä on myös kritisoitu. Se on nähty ongelmallisena käsitteenä nykypäivän 

moninaisessa maailmassa. Käsitettä on pidetty liian ympäripyöreänä ollakseen hyödyllinen tai 

sitten sen on ajateltu olevan elitistinen ja mahdollisesti jopa epädemokraattinen idea. 

(Campbell & Marshall 2002, s. 173.) Nämä ovat varmasti yksi syy, minkä takia yleisen edun 

tutkimusta on tehty hyvin vähän varsinkin 2000-luvulla. Artsin ja Van Tatenhovenin mukaan 

(2004) monet käsitteet, kuten yleinen etu, on korvattu uusilla sanastoilla ja määritelmillä. 

Heidän mukaansa uudet käsitteet kuitenkin usein jättävät huomiotta ilmiöitä, joita on jo hyvin 

analysoitu vanhoilla sanastoilla ja määrityksillä. (Arts & Van Tatenhove 2004, s. 339.) 

Voimme kyllä hylätä kokonaan konseptin, mutta taistelemme kuitenkin samojen ongelmien 

kanssa, mutta vaan toisen otsikon alla. (Flathman 1966, s. 13, Campbell & Marshall 2002, s. 

164 mukaan.) 

 

Tutkimuksessani tulkitsen yleistä etua sosiaalikonstruktion näkökulmasta. Päättäjien 

keskuudessa on olemassa useampia, subjektiivisia tulkintoja siitä, mikä on yleinen etu 

(Goodson & Phillimore 2004, Dredge 2010, s. 106 mukaan). Käsitteenä yleinen etu on sidottu 

aikaan ja paikkaan. Dredgen (2010, s.110) mukaan yleiseen etuun ja sen tulkintaan vaikuttaa 

aina se ihminen, joka yleistä etua yrittää määrittää. Niinpä yrittäessäni selvittää, miten yleinen 

etu artikuloidaan virallisissa asiakirjoissa, täytyy minun muistaa, että omat lähtökohtani ja 

taustani vaikuttavat yleisen edun tulkintaan.  

 

 

4.2. Julkinen valta yleisen edun valvojana ja edistäjänä  

 

Yleinen etu on tärkeä käsite suunnittelua ja päätöksentekoa käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Hallitusten päätehtävänä on suojella ja lisätä yhteistä etua. On ajateltu, että valtiolla on 

oikeus, ja joskus jopa velvollisuus, puuttua esimerkiksi alueiden ja kiinteistöjen 

suunnitteluun, jotta voidaan turvata kaikkien julkinen etu. (Campbell & Marshall 2002, s. 

163; Dredge 2010, s. 104.)  
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Julkisella vallalla on oikeutus ja välineet valvoa ja edistää yleisen edun toteutumista. Se on 

yhteiskunnassamme ainoa vallankäyttäjä, jolla on tähän mahdollisuus. Sen toimintaan liittyy 

erilaisia toimintaperiaatteita, jotka ovat erittäin tärkeitä ja olennaisia yleisen edun 

toteuttamisen kannalta. Savikuja (2005, s. 40) mainitsee seuraavat julkisen vallan kriteerit 

olennaisiksi yleisen edun toteuttamisen kannalta: ”työskentely on oikeusnormein säänneltyä, 

toimintaa oikeuttaa yleisen edun valvonta ja edistäminen, legitiimi oikeus käyttää 

pakkokeinoja, toiminnan lähtökohtana ovat kansalaisten tarpeet, toiminta rahoitetaan 

pääasiallisesti kansalaisten verovaroin, toiminnasta päättäminen kuuluu kansalaisten 

poliittisille päätöksentekoelimille (demokratia) ja toiminto ohjataan budjetilla.” (Savikuja 

2005, s. 40.)  

 

Julkisen vallan voidaan katsoa olevan sekä kansalaisten poliittisen tahdonmuodostuksen 

toteuttaja että erilaisten intressien yhteen sovittaja. Se toimii yleisen edun valvojana ja 

edistäjänä. (Savikuja 2005, s. 29, 40.) Vaalein valittujen päättäjien ajatellaan edustavan 

yhteisönsä etuja. Esimerkiksi kaupunginhallituksen toiminnan lähtökohtana tulisi olla etenkin 

oman kaupunkinsa kansalaisten tarpeet.  

 

Politiikoilla ja virkamiehillä katsotaan olevan velvoite kuntalaisia kohtaan. Heidän täytyy 

kuulla ja ottaa kuntalaiset huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että on olemassa useita relevantteja tapoja nähdä kaupunki ja sen ongelmat. Joskus 

nämä näkökulmat poikkeavat toisistaan niin paljon, että voi olla erittäin hankalaa sovittaa 

niitä yhteen. Eri käyttäjillä on eri arvojen, faktojen, teorioiden ja intressien muodostamat 

”kehykset”, jotka vaikuttavat siihen, miten ongelmat ja ratkaisut nähdään. Toisen tavoite voi 

olla toiselle vastustamisen kohde. Päättäjien tärkeänä tehtävänä onkin yksittäisten 

kannanottojen yhdistäminen eli yleisen tavoitetilan määrittämistä. (Häkli 2002, s. 121; 

Jauhiainen 2002, s. 127; Kettunen 2002, s.32–33; Koskiaho 2002, s. 51.) 

 

Päättäjätkin tulkitsevat yleistä etua luonnollisesti omasta kokemuksestaan, tiedoistaan ja 

arvoistaan käsin. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kansalaisten poliittiset mielipiteet, 

päättäjän omat edut sekä talouselämän ja etujärjestöjen vaatimukset. Päättäjä ei voi 

kuitenkaan toimia samalla tavoin kuin yksityinen kansalainen, vaan heitä velvoittaa suurempi 

vastuu toiminnastaan kuin tavallisia kansalaisia. Toteuttaakseen yleistä hyvää julkisen vallan 

tulisi noudattaa ja vaalia demokraattisia arvoja, kansalaisten yhdenvertaista kohtelua, 
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avoimuutta, puolueettomuutta ja toiminnan lainmukaisuutta. (Savikuja 2005, s. 42–43.) 

Julkisen vallan oletetaan myös perustelevan toimintansa. Tällöin ”hyvän” määritteleminen 

tarjoaa normatiivisen standardin, jota vasten päätöksiä ja politiikkaa voidaan arvioida. 

Yleinen etu toimii perusteluna tilanteissa, joissa esiintyy erimielisyyttä. (Campbell & 

Marshall 2002, s. 165.)  

 

Karkeasti voidaan todeta, että suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvassa asemassa ovat 

virkamiehet ja poliitikot sekä osittain maanomistajat ja elinkeinoharjoittajat. Valta karkaa 

asukkailta, eri kansalaisjärjestöiltä ja muilta toimijoilta. Koska virkamiehet ja poliitikot 

tekevät lopulliset päätökset, on vastuu loppujen lopuksi heidän käsissään. Osallisten rooli 

suunnitteluprosessissa taas keskittyy vaiheisiin, joissa asetellaan lähtökohtia ja laaditaan 

suunnitteluvaihtoehtoja. Tosin jos vaihtoehdot on jo lyöty lukkoon etukäteen, niin 

kysymyksessä on vain näennäinen osallistuminen. (Kettunen 2002, s. 32–33; Koskiaho 2002, 

s. 51.)  
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5. DREDGEN YLEISEN EDUN NÄKÖKULMIEN TEORISOINTIA  

 

Dredge (2010) nostaa esiin neljä vallitsevaa näkökulmaa yleistä edusta paikan muutos 

diskurssissa. Nämä ovat rationaalinen näkökulma, uusliberalistinen näkökulma, 

erityisintressien näkökulma ja osallistava näkökulma. Nämä eri näkökulmat eivät ole toisiaan 

poissulkevia vaan pikemminkin ne voivat välillä olla päällekkäisiä. (Dredge 2010, s. 105.) 

 

Rationaalisessa näkökulmassa yleisen edun välittäjänä on rationaalinen tiede tai byrokraatti. 

Hyväksi käytetään erilaisia tutkimus- ja arviointivälineitä, joilla arvioidaan paikan muutosta. 

Yleinen etu määritellään tieteellisestä näkökulmasta tai sitten yleinen etu määritellään 

prosessissa, jossa päätökset ovat puolueettomasti ja läpinäkyvästi tehtyjä. Tässä 

näkökulmassa ajatellaan yleistä etua kestävänä ja muuttumattomana arvona suunnittelu- ja 

päätöksentekoprosesseissa, jolloin byrokraatti pystyy tekemään varmoja arvioita siitä, mikä 

on yleinen etu. (Dredge 2010, s.105.) Tämä näkökulma on kuitenkin saanut kritiikkiä siitä, 

että yleinen etu voidaan määritellä eri tavalla eri ihmisten toimesta ja eri aikoina. (Thomas 

1994, Dredge 2010, s. 105–106 mukaan).  

 

Uusliberalistisessa näkökulmassa yleisen edun välittäjänä toimii korporativismi tai markkinat. 

Näkökulmassa huomioidaan, että markkinavoimat ja yritysintressit ovat saaneet 

vaikutusvaltaa viime vuosina. (Dredge 2010, s. 105–106.)  Julkisessa toiminnassa arvostetaan 

yhä enenevässä määrin yritystoimintaan kuuluvia arvoja ja toimintatapoja (Savikuja 2005, s. 

41). Yleinen etu on tässä näkökulmassa kapeasti määriteltynä niiden etu, jotka edistävät 

yritysintressejä. Näin ollen yleinen etu ei välttämättä koske laajempaa yleistä etua. Yleisen 

edun määrittely tapahtuu taloudellisten kriteerien kuten kilpailukyvyn, työllisyyden tai 

sijoituksien avulla. (Dredge 2010, s. 105–106.) 

 

Erityisintressien perspektiivissä ajatellaan, että yhteiskunnan voima on vain harvojen käsissä 

ja hallitus reagoi näiden harvojen etuihin myönteisesti. Tässä näkökulmassa väitetään, että 

paikan muutos reflektoi hallituksen eliitin mieltymyksiä. Yleinen etu on hallitsevien etu. 

(Dredge 2010, s. 106.) Tämä voi aiheuttaa epäsopua ja katkeruutta, jos tiettyjen kansalaisten 

edut jatkuvasti paranevat ja toisten aina heikkenevät (Savikuja 2005, s. 43). 

 

Osallistavassa näkökulmassa yleisen edun välittäjänä on pluralismi ja yhteisö. Ajatellaan, että 

on olemassa monia eri sidosryhmiä ja monia eri yleisiä etuja, ja niihin vaikuttavat aika ja 
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paikka. Valtion tehtävänä on ottaa nämä eri näkemykset huomioon. Tässä näkökulmassa 

yksittäiset ihmisetkin voivat vaikuttaa yleisen edun määrittämiseen. Haasteena on kuitenkin 

tunnistaa kaikki eri intressit. Lisäksi täytyy huomioida miten tietyt päätökset sitten vaikuttavat 

näihin muihin intresseihin. (Dredge 2010, s. 106.)  

 

Kuviossa 5 kuvataan eri osatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen miten yleisiä etuja tulkitaan 

kehityskeskusteluissa. Yläreunassa on yhdistelmä kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia, 

luonnollisia ja fyysisiä ominaisuuksia, jotka ovat osallisena luomassa yksilöiden ja ryhmien 

erilaisia paikan merkityksiä, arvoja, kokemuksia, muistoja ja kiintymyksiä. Yksilöt ja ryhmät 

arvostavat eri tavalla näitä ominaisuuksien yhdistelmiä ja näin ollen synnyttävät uniikkeja 

paikan merkityksiä ja kiintymyksiä. Kyseiset paikan merkitykset ovat kuitenkin luonteeltaan 

dynaamisia ja ne voivat muuttua. Varsinkin matkailukohteissa asukkaiden elämä ja paikan 

erikoispiirteet ovat tiukasti sidoksissa myös kohteen identiteetti- ja kehitysprosesseihin. 

(Dredge 2010, s. 107.)  

 

 

 

Kuvio 5. Yhteisen hyvän tulkintaan vaikuttavia tekijöitä. Lähde: Dredge 2010, s. 107. 

Suomentanut Annukka Jarkko 

 

Alareunassa esitetään hallituksen/valtion arvot, rakenteet, prosessit ja motivaatio, jotka 

vaikuttavat hallituksen osallisuuteen matkailun kehittämisessä ja paikan muutoksessa. Näihin 

Osallistava 

perspektiivi 

Erityisintressi 

perspektiivi 

Rationaalinen 

perspektiivi 

Uusliberaalinen 

perspektiivi 

Tulkinnat yhteisestä 

hyvästä 

Yhteisön/asukkaan paikalle antamat arvot, 

suhteet ja merkitykset 

Valtion arvot, prosessit ja järjestelmät 
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kuuluvat julkisen hallinnon ideologiat, metodit yhteisölliseen osallistumiseen, hallituksen 

tavat vastata ulkoisiin paineisiin ja vaikutuksiin, sekä hallituksen prosessit. (Dredge 2010, s. 

107.)  

 

Kuvion 5 keskusta taas kuvaa dialogista tilaa, missä yleiset edut tulkitaan ja missä niille 

annetaan merkitys. Konflikteja voi syntyä kun asukkaat reagoivat heille merkittävien 

paikkojen muutosehdotuksiin. Asukkaiden kiintyminen paikkaan voi jopa vahvistua 

konfliktin aikana esimerkiksi kollektiivisen toiminnan seurauksena. Tällöin valtiolla ja 

hallituksella on tärkeä rooli konfliktien sovittelussa ja paikan merkitysten neuvotteluissa. 

(Dredge 2010, s. 107–108.)  

 

Dredge (2010) peräänkuuluttaa työssään yleisen edun arvioinnin viitekehyksen luomista. Se 

voisi auttaa hallituksia päätöksenteossa parantamalla päätöksien läpinäkyvyyttä ja 

vastuullisuutta. Viitekehyksen tulisi:  

- osoittaa sidosryhmien kollektiiviset intressit 

- tunnistaa intressien monimuotoisuus eri aikoina ja eri mittakaavoissa  

- arvioida eri kehitysskenaarioita (esim. kehitys vastaan kehittämättä jättäminen) yleisen 

edun näkökulmasta 

- viitekehyksellä pitäisi olla selvästi määritelty prosessi, joka perustuu selvästi 

tunnistettaviin yleisen edun kriteereihin tai kysymyksiin 

- selittää arviointi läpinäkyvästi että se helpottaa yhteisön oppimista.   

(Dredge 2010, s. 111.) 

 

Käytän Dredgen määrittelemiä neljää näkökulmaa apuna oman aineistoni analysoinnissa. 

Tarkastelen, löydänkö nämä neljä näkökulmaa aineistostani ja mikä näkökulma on hallitsevin.  
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6. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkielmani aineistona toimivat Rovaniemen kaupungin päättäjien vuoden 2013–2014 

pöytäkirjat koskien Ounasvaaran kehittämistä. Lisäksi aineistoni koostuu myös pöytäkirjojen 

liitteistä, joita ovat erilaiset kirjalliset suunnitelmat ja selvitykset. Analyysimenetelmänä 

käytän diskurssianalyysiä. Seuraavaksi esittelen tarkemmin diskurssianalyysia 

analyysimenetelmänä, jonka jälkeen tarkastelen aineistoani yksityiskohtaisesti. 

 

 

6.1. Aineistona julkiset asiakirjat  

 

Tutkimusaineistona käytän Rovaniemen kaupungin Ounasvaaraa koskevia julkisia asiakirjoja. 

Valitsin aineistoksi juuri julkiset asiakirjat, koska ne edustavat virallista kantaa ja niistä on 

kuultavissa päättäjien ja suunnittelijoiden ääni. Eri toimielimien kokouspäiväkirjat ovat esillä 

Rovaniemen kaupungin internetsivuilla (http://ktweb.rovaniemi.fi/) vuoden verran. 

Pöytäkirjojen lisäksi aineistona ovat pöytäkirjojen mahdolliset liitteet. Aineistoksi 

valikoituivat vuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 kaikki pöytäkirjat liitteineen koskien 

Ounasvaaran matkailullista kehittämistä. Näin ollen joukosta rajautui pois kaikki muu 

Ounasvaara-aineisto, joka koski esimerkiksi Ounasvaaran koulujen kunnostamista.  

 

Olen valinnut tarkastelun kohteeksi vuoden 2013–2014 pöytäkirjat liitteineen, koska vuotta 

2013 vanhemmat asiakirjat eivät enää ole julkisesti esillä internetissä. Niitä tarkastellakseni 

minun olisi täytynyt ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupunginarkistoon. Vuonna 2013 

Ounasvaaran kehittäminen oli myös hyvin ajankohtainen puheenaihe eri toimielimien 

kokouksissa. Osa pöytäkirjojen liitteistä on tehty jo ennen vuotta 2013, mutta otan ne 

kuitenkin osaksi aineistoa, sillä niihin viitataan vielä vuosien 2013–2014 pöytäkirjoissa.  

Rovaniemen internetsivuilla on mahdollista etsiä pöytäkirjoja ja esityslistoja erityisen 

sanahaun avulla. Aloitin etsintäni tämän sanahaun avulla, mutta päädyin lopulta 

tarkastelemaan aivan kaikki vuoden 2013 pöytäkirjat varmistuakseni, että olen saanut kaiken 

mahdollisen aineiston käyttööni. Esityslistoja, myös vanhemmista, ennen vuotta 2013 

pidetyistä kokouksista, löytyi myös sivustolta, joten tein viimeisen tarkistuksen niiden avulla. 

Ottaen huomioon, että aineistoni on julkista materiaalia, joka pitäisi olla kaikkien saatavilla, 

niin niiden löytäminen ei ollut kovin helppoa.   

 

http://ktweb.rovaniemi.fi/
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Aineistoni kuuluu pöytäkirjojen ja suunnitelmien genreihin eli kirjallisuuden lajityyppeihin. 

Genret, ja omat ymmärryksemme niistä, vaikuttavat odotuksiimme ja tulkintaamme 

kielenkäytöstä kyseisissä teksteissä. Tarkastellessani aineistoa minun täytyy kiinnittää 

huomiota siihen tyyliin, millä pöytäkirjat ja muut viralliset asiakirjat tuotetaan. Viralliset 

asiakirjat ovat yleensä kirjoitettu hyvin muodollisesti ja ne noudattavat usein tiukkoja normeja 

siitä, mitä ja miten asia esitetään. Esimerkiksi pöytäkirjoissa on aina tietty järjestys, jota 

noudatetaan. Pöytäkirjat kirjoitetaan mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta 

kuitenkin niin, että kaikki tärkeä tieto on kerrottu. Yksittäisiä keskusteluja ei siten kirjata ylös 

sanasta sanaan vaan pikemminkin referoiden keskustelun tärkein sisältö. Ihmiset luottavat, 

että pöytäkirjat on tuotettu totuudenmukaisesti, että niissä kerrotaan kaikki se olennainen mitä 

kokouksessakin kävi ilmi, eikä salata mitään. Viittaukset aiempiin päätöksiin pöytäkirjoissa 

osoittavat, miten aiheesta on aikaisemmin puhuttu ja päätetty.   

 

Myös suunnitelmat ja selvitykset ovat muodollisia ja tarkastelevat aihetta tietystä 

näkökulmasta. Ne kuvailevat aihetta mahdollisimman tarkasti ja laajasti halutusta 

näkökulmasta. Esimerkiksi suunnitelmissa odotetaan niiden myös kuvaavan suunnittelun eri 

prosesseja. Niiden sisältämää tietoa pidetään yleensä asiantuntijatietona, joten niiden sisällön 

oikeudellisuutta ei juuri kyseenalaisteta. Sen sijaan voidaan kritisoida jonkin näkökulman 

puuttumista. Suunnitteluasiakirjat eivät ainoastaan kerro todellisuudesta, mutta ne ovat 

aktiivisesti luomassa ja muokkaamassa sitä ja siihen liittyviä käytäntöjä. (Prior 2003, Puhakan 

ja Saarisen 2013 s. 416 mukaan.) 

 

En ole aikaisemmin perehtynyt julkisten tahojen pöytäkirjoihin tai muihin politiikan 

asiakirjoihin, joten koin aineistoni haastavaksi. Sen rakenne ja kieli oli minulle uutta, ja siksi 

kesti hetken ennen kuin opin lukemaan pöytäkirjoja, niin että ymmärsin niistä jotain. Minusta 

teksti oli välillä liiankin muodollista ja olisin kaivannut enemmän sisältöä pöytäkirjoihin – 

tietoa siitä, mistä kokouksessa puhuttiin. Koin tiedonhankinnan myös hankalaksi. Oli vaikea 

löytää tietoa siitä, mitä kaikkea Ounasvaarasta on päätetty ja puhuttu vuosien varrella. En 

ihmettele, että monet ihmiset kokevat osallistumisen suunnitteluprosessiin hankalaksi juuri 

asiakirjojen ymmärrettävyyden ja saatavuuden takia.  

 

Aineistona julkisen vallan tuottamat pöytäkirjat eivät ole neutraaleja, vaan ne sisältävät 

poliittista puhetta. Poliittinen puhe pyrkii vaikuttamaan ja vakuuttamaan. Myös päättäjien 

käyttämä kieli ja sanat ovat poliittisia. Koska pöytäkirjat sisältävät päätöksiä, ne ovat myös 
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osaltaan muuttamassa ja tuottamassa ympäröivää maailmaa. Ounasvaaran tapauksessa ne ovat 

muuttamassa ja tuottamassa käsitystä yleisestä edusta, matkailusta ja Ounasvaarasta. Lisäksi 

aineistossani on asiantuntijapuhetta. Liitteiden erilaiset selvitykset ja suunnitelmat ovat 

merkittävässä asemassa päätöksiä tehdessä. Ne muokkaavat ajatuksia Ounasvaarasta ja sen 

kehittämisen mahdollisuuksista.  

 

Viittaan aineistoihin niiden nimellä, koska ne ovat julkisia asiakirjoja ja kaikkien luettavissa. 

Koska aineistot ovat julkisia, en ole nähnyt tarpeellisena kysyä erillistä lupaa niiden 

käyttämiseen tutkimuksessani. Kuka tahansa voi halutessaan käydä lukemassa Rovaniemen 

kaupungin sivuilta ja myöhemmin pyytää asiakirjoja nähtäväksi kaupunginarkistosta. 

 

Lista koko aineistostani löytyy liitteestä (liite 2). Tutkimuksessani on viisi pöytäkirjaa ajalta 

18.3.2013- 22.1.2014. Pöytäkirjat olivat liikuntalautakunnan, teknisen lautakunnan, 

perusturvalautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksista. Koska kokouspöytäkirjoissa 

oli myös aikaisemmat päätökset saman asian tiimoilta, löytyy asiakirjoista myös otteita 

kaupunginvaltuuston, maankäytön ja kaupunginhallituksen esityksistä ja päätöksistä. Kaikissa 

pöytäkirjoissa oli puhetta Ounasvaaran kehittämisestä. Ne käsittelivät seuraavia aiheita: 

Ounasvaaran polkuverkoston kehittäminen, asemakaavan muutos Santasportin lähialueella, 

Yleiskaavan muutos Ounasvaaran alueelta, Ounasvaaran kisapuiston tarveselvitys ja 

Ounasvaaran lajikohtainen olosuhde esittely. Vaikka painotukseni tutkimuksessani onkin 

yleiskaavan muutoksessa, koin tärkeäksi ottaa myös nämä muut pöytäkirjat mukaan ja 

tarkastella Ounasvaaran kehittämistä laajemmasta näkökulmasta. Liitteitä on yhteensä 18 

kappaletta. Pöytäkirjoista ja liitteistä aineistoa kertyy yhteensä 162 sivua.  

 

Analyysissäni viittaan aineistoon sen nimen, vuosiluvun ja sivunumeron mukaan. Niissä 

asiakirjoissa, joissa sivunumeroa ei ollut valmiina (kuten pöytäkirjat ja 

vuorovaikutuslomake), aloitin jokaisen aineiston kohdalla numeroinnin alusta, ensimmäisen 

sivun ollessa aina sivu numero yksi. Karttoihin ja äänestyslistoihin, jotka ovat vain yhden 

sivun mittaisia, viittaan aina koko nimeltä. Seuraavaksi esittelen lyhyesti aineistonani toimivat 

liitteet. 

 

Tutkimusaineistooni kuuluu viisi erilaista karttaa. Lisäksi yhdessä liitteessä selitetään 

karttojen yleiskaavamerkinnät ja määräykset. Kaikki kartat ovat Ounasvaarasta ja kuvaavat 

sitä aluetta, johon kaavamuutosta suunnitellaan. Aineistostani löytyy voimassa oleva 
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asemakaava sekä erilaisia versioita suunnittelualueiden rajauksesta. Havainnekuvaan taas on 

piirretty erikseen ne alueet, jotka suunnittelussa täytyy ottaa huomioon. Koska 

tutkimuksessani etsin tapoja miten yleinen etu on artikuloitu päättäjien puheissa, en 

analysoinut karttoja aineistona erityisellä analyysimenetelmällä. Koin ne kuitenkin tärkeäksi 

osaksi aineistoa, sillä ne osallistuivat diskursiiviseen keskusteluun muutoksesta. Niiden avulla 

on helppo hahmottaa, mitä alueella muuttuu ja minkälaisista muutoksista on kyse. Ne siis 

osallistuvat myös paikan muutoksen diskurssiin ja yleisen edun määrittelyyn. Myös muissa 

aineistoissa on mukana karttoja, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia on aineistossa kaksi. Toinen koskee Ounasvaaran 

yleiskaavan muutosta (18.6.2013), toinen suunnitelma on taas tehty asemakaavan 

muutoksesta Santasportin läheisyyteen (28.5.2013). Erottelen nämä kaksi eri suunnitelmaa 

tutkimuksessani päivämäärien avulla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan 

kaavoituksen yhteydessä ja se pitää sisällään suunnitelman osallistumisesta, muun 

vuorovaikutuksen järjestämisestä ja vaikutusten arvioinnista. (MRL 63§) Sen tarkoituksena 

on antaa perustiedot kaavahankkeesta valmisteluprosessista eri osapuolille, jotta he voivat 

arvioida kaavan merkitystä ja omaa tarvettaan osallistua kaavan valmisteluun. 

(Ympäristöministeriö 2007, s. 36.) 

 

Ounasvaaran tarveselvityksessä mainitaan Ounasvaaran ja erityisesti mäki- ja 

hiihtokeskuksen tämän hetkistä toimintaa ja kehittämistarpeita. Lisäksi tarkastellaan 

aikataulua, kustannuksia ja vaikutuksia. Otin tämän mukaan aineistooni, vaikka se ei samalla 

tavalla liity matkailulliseen kehittämiseen, kuin muut asiakirjat. Katson kuitenkin, että 

Ounasvaaran kehittäminen urheilupaikkana palvelee myös matkailijoita - esimerkiksi 

liikuntamatkailijoita, joten on urheilupaikkojakin koskeva kehitys on matkailullista 

kehittämistä. Jätin asiakirjoista pois talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeen, joka 

oli tarveselvityksen yhteydessä.  Asiakirja ei käsitellyt mitenkään Ounasvaaran kehittämistä, 

vaan kuvaili Rovaniemen talouden lähtökohdat ja antoi ohjeita talousarvion ja -suunnitelman 

tekemiseen.  

 

Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten vuodelta 2011 on Pöyry Finland Oy:n 

yleiskaavan muutoksen tausta-aineistoa, johon kuuluu luontoselvitys, maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvitys sekä selvitys matkailualueen kehittämisen lähtökohdista. Tilaajana 

selvitykselle on ollut Rovaniemen kaupunki/ maankäyttö. Aineistoa on käytetty 



42 
 

lähdeaineistona sekä vaikutusten arvioinnissa. (Ounasvaaran alueen selvitykset 

yleiskaavoitusta varten 2011, s. 3.) Se löytyy täysin muuttamattomana myös osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. Aineistoistani löytyy muitakin otteita, muutamasta lauseesta useisiin 

kappaleisiin, jotka ovat täsmälleen samanlaisia, mutta yleensä ilman viitettä, yhdessä tai 

useammassa eri pöytäkirjassa tai liitteessä. Analyysissäni en ole kuitenkaan ilmoittanut näitä 

kaikkia, vaan ainoastaan sen mistä olen sen analyysihetkellä lainannut.   

 

Yleiskaavan selostus on nimensä mukaisesti selostus yleiskaavan muutoksesta Ounasvaaran 

alueelta. Se kuvaa, kuinka yleiskaavan muutosta on jo käsitelty ja kuinka sitä tullaan 

käsittelemään jatkossa. Sen lisäksi selostus kuvailee yleiskaavamuutoksen lähtökohtia, joihin 

kuuluu Pöyry Finland Oy: tekemä Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten 

sekä katsaus muutosaluetta koskeviin suunnitelmiin, päätöksiin ja selvityksiin. Lisäksi 

lopussa on viranomaisneuvottelun pöytäkirja liitteenä. 

 

Vuorovaikutuslomakkeessa on eri tahojen lausunnot ja mielipiteet Ounasvaaran yleiskaavan 

muutoksesta. Lomakkeessa oli luettavana 5 lausuntoa ja 10 mielipidettä, joihin maankäyttö oli 

sitten antanut vastineen. Näiden lisäksi aineistoni koostui neljästä äänestyslistasta. Kaikki 

äänestykset oli tehty vuonna 2012 ja niissä oli nähtävissä kuka äänesti mitäkin vaihtoehtoa.    

 

Vaikka aineistoni koostuu erilaisista osista, päätin tarkastella niitä kaikkia kokonaisuutena. 

Käytän koko aineistoa, kun etsin Dredgen (2010) määrittelemiä yleisiä etuja teksteistä. Näin 

saan hyvän kokonaiskuvan siitä, miten yleinen etu artikuloidaan eri asiakirjoissa. Kun alan 

tutkia yleistä etua paikan muutos keskusteluissa, aineistonani ovat vain Ounasvaaran 

yleiskaavan muutokseen liittyvät asiakirjat. Tämä siksi, että juuri tämä aihe on aiheuttanut 

konflikteja eri sidosryhmien välillä. On mielenkiintoista tarkastella, miten tässä tapauksessa 

rakennetaan yleistä etua paikan muutoksessa. Muissa pöytäkirjoissa paikan muutos ei ole 

saanut yhtä isoa roolia, vaikka se onkin kaikissa asiakirjoissa läsnä. 

 

Aloitin analysoinnin lukemalla kaikki kertaalleen läpi, minkä jälkeen toisella lukukerralla 

hahmottelin kokonaisuuksia mistä asioista puhutaan. Tein lukukertojen aikana muistiinpanoja, 

ja kirjoitin ylös asiakirjoissa käytettyjä sanoja ja lauseita. Seuraavaksi aloin etsiä Dredgen 

(2010) määrittelemiä yleisen edun näkökulmia asiakirjoista ja tarkastella, kuinka ne ilmenivät 

omassa aineistossani. Lukiessani tekstiä taas uudelleen huomasin, että asiakirjoissa paikan 

muutoksesta, paikan transformaatiosta. puhuttiin useamman eri aiheen kautta. Näitä olivat 
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muutokset matkailukohteessa, luonnonpaikassa ja virkistyspaikassa. Etsin aineistosta näihin 

luokkiin liittyvää puhetta ja tarkastelemaan yleistä hyvää näiden kautta.  Myöhemmin lisäsin 

vielä paikallisten näkökulman mukaan tarkasteluun. Tällöin huomasin, että keskustelut 

virkistyspaikasta ja paikallisista kuuluivatkin itse asiassa saman diskurssin alle, joten päätin 

yhdistää ne.  

 

Puhun aineistossani paikallisista ja päättäjistä erikseen, vaikka ymmärrän, että päättäjät voivat 

myös olla paikallisia. Erona kuitenkin on, että kaikki paikalliset eivät voi olla päättäjiä. Näin 

ollen kun puhun paikallisista, tarkoitan niitä, jotka eivät kuulu ollenkaan Rovaniemen 

kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon. Muutenkin paikalliset ovat terminä hankala, sillä 

ihminen voi pitää itseään paikallisena, vaikka ei enää alueella asuisikaan.  

 

 

6.2. Diskurssianalyysi analyysimenetelmänä 

 

Käytän diskurssianalyysia aineistoni analyysimenetelmänä. Diskurssianalyysissa ollaan 

kiinnostuneita kielenkäytöstä ja merkitysten rakentumisesta kielessä. Siinä kaikkea 

kielenkäyttöä tarkastellaan tekemisenä. Tämä tekeminen muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa 

ja osaltaan rakentaa sosiaalista todellisuutta. (Jokinen ym. 1999, s. 17.) Diskurssianalyysin 

avulla pyritään analysoimaan, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä. Tutkija tarkastelee kieltä ymmärtääkseen enemmän yhteiskunnasta ja 

kulttuurista. (Jokinen ym. 1993, s. 9-10; Pietikäinen & Mäntynen 2009, s. 13–14.) Kielen 

avulla voimme kuvailla ympäröivää maailmaa, mutta samalla myös merkityksellistää, 

järjestää, rakentaa, uusintaa ja muuntaa sosiaalista todellisuutta (Jokinen ym. 1993, s. 18). 

Kun käytämme kieltä ja ilmaisemme itseämme olemme aktiivisesti mukana rakentamassa tai 

muuntamassa todellisuuttamme.  

 

Stuart Hall (1999) mukaan ”Diskurssi on ryhmä lausumia, jotka tarjoavat kielen sitä varten, 

että voitaisiin puhua tietynlaisesta jotakin aihetta koskevasta tiedosta – toisin sanoen 

representoiden tätä tietoa. Kun lausumia jostakin aiheesta esitetään jonkin erityisen diskurssin 

sisällä, diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla. Se myös rajoittaa 

muita tapoja jolla aihe voitaisiin esittää. ” (Hall 1999, s. 98.) 
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Yhtenä teoreettisena lähtöoletuksena diskurssianalyysissa on se, että merkityssysteemit eli 

diskurssit eivät ole täysin sattumanvaraisia, vaan rakentuvat osana sosiaalisia käytäntöjä. Eri 

merkityssysteemejä on useita ja ne voivat olla rinnakkaisia, mutta myös keskenään 

kilpailevia. Tutkijan on tärkeä analyysissään kiinnittää huomiota kontekstiin eli tarkastella 

toimintaa tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta yritetään suhteuttaa. Se, miten kieltä 

ymmärretään, tulkitaan ja käytetään, riippuu aina kontekstista, kieltä ympäröivästä 

todellisuudesta. (Jokinen ym. 1993, s. 18–30; Pietikäinen & Mäntynen 2009, s. 29) Aikojen 

saatossa diskurssit ovat voineet ja voivat muuttua, sillä erilaiset historialliset tilanteet vaativat 

tai tuottavat omanlaisensa diskurssit (Remes 2006, s. 290). 

 

Diskurssianalyysi perustuu sosiaalisen konstruktivismin näkökulmaan. Siinä ajatellaan, että 

todellisuus rakentuu keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jossa kielellä on erittäin tärkeä rooli. 

(Jokinen ym. 1993, s. 9; Pietikäinen & Mäntynen 2009, s. 12.) Funktionalistisen 

kielikäsityksen mukaan kieli on aina tilannesidonnaista ja muotoutuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. Siispä voisi ajatella, että jokainen käyttää kieltä parhaaksi näkemällään 

tavalla. Kielenkäytössä on kuitenkin olemassa rajoituksia ja normeja. Nämä eivät ole vain 

henkilökohtaisia valintoja vaan liittyvät läheisesti viestintätilanteeseen, kulttuuriin ja 

yhteiskuntaan. Kieli kuitenkin uudistuu koko ajan ja syntyy uudenlaisia kielenkäyttötapoja, 

jotka voivat rikkoa ja muuttaa aikaisempia rajoituksia ja normeja. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, s. 13–18.)  

 

Diskurssianalyysissa ei keskeinen tarkastelun kohde ole yksilö vaan sosiaaliset käytännöt.  

Olennaisia käsitteitä diskurssianalyysissä ovat subjektipositio ja diskurssin käyttäjä. 

Subjektiposition käsitettä käytetään erityisesti tilanteissa, joissa analysoidaan toiminnan 

rajoituksia: tarkastellaan kuinka ja millaisin rajoituksin puhuja ilmaisee ja kokee itsensä. 

Diskurssin käyttäjä tuo taas esiin toiminnallisemman puolen. Siinä on kyse ihmisten tavoista 

määrittää itse itseään ja tuottaa erilaisia diskursseja. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä 

positiot tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä. Diskurssianalyysissa on syytä myös muistaa että 

kielellä on seurauksia tuottava luonne. Jokaisessa lausumassa väitetään jotain todellisuuden 

luonteesta, mutta myös rakennetaan tuota todellisuutta. (Jokinen ym. 1993. 37–40.) 

Analysoimani pöytäkirjat eivät siis ole vain kuvausta päätöksentekoprosesseista, 

Ounasvaarasta tai yleisestä edusta, vaan ne ovat myös osaltaan rakentamassa niitä. Diskurssit 

eivät ole vain puhetta, vaan usein ne myös muuttuvat toiminnaksi. Esimerkiksi se, millaiseksi 
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Ounasvaara nousee esille eri diskursseissa, vaikuttaa myös siihen miten Ounasvaaraa voidaan 

käyttää ja kehittää.  

 

Diskurssianalyysissä ei oleteta, että kielenkäyttäjät ovat ”informantteja”, jotka suoraviivaisesti 

paljastaisivat tutkijalle esimerkiksi omat asenteensa. Kiinnostus on pikemminkin kohdistunut 

siihen, miten toimijat tekevät ymmärrettäviksi asioita kielenkäytöllään. Lähtökohtana on, että 

samaakin ilmiötä voi tehdä ymmärrettäväksi monin tavoin. Näin ollen oletusta siitä, että olisi 

olemassa vain yksi yksiselitteinen totuus, pidetään puutteellisena. Tutkijan tehtävänä on 

tarkastella millaisia eri selityksiä ja kuvauksia pidetään eri tilanteissa ja keskustelun kohdissa 

ymmärrettävinä ja millaisia seurauksia näillä selityksillä kulloinkin rakennetaan. Eli 

tutkimuskohteena ovat ne tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiöitä ja nimeävät niille syitä.  

(Jokinen ym.1999, s. 18–19.) Diskursiivisanalyysissä tarkoitus ei ole myöskään etsiä 

totuudenmukaisinta versiota. Pikemmin tarkoitus on tarkastella mitkä merkitykset ovat 

vallalla, marginaalissa ja mitkä eivät näy puheessa ollenkaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

s. 13.) Vallalla olevat diskurssit ovat esimerkiksi mukana määrittelemässä, miten yleinen etu 

määritellään. 

 

Diskurssianalyysissa tutkija voi vain hyvin harvoin olla kokonaan niiden diskurssien 

ulkopuolella, joita hän tutkii. Tutkija ei voi valita, ottaako hän osaa johonkin diskurssiin vai 

ei. Ihminen on sosiaalisena olentona mukana tuottamassa diskursseja. (Remes 2006, s. 326.) 

Minä olen tutkijana osa tutkimiani diskursseja. Osallistun keskusteluihin paikallisena, 

matkailun opiskelijana ja matkailualalla työskentelevänä. Koska en voi katsoa diskursseja 

täysin ulkopuolisen silmin, täytyy minun yrittää tarkastella ilmiötä mahdollisimman 

monipuolisesti ja yksinkertaisesti myöntää oma osallisuuteni diskursseissa.  

 

Tutkimuksessani on tarkoitus tarkastella kuinka yleinen etu artikuloidaan virallisissa 

asiakirjoissa. Tarkastelen diskurssianalyysin avulla, kuinka päättäjät tuottavat yleistä etua vai 

tuottavatko he sitä ollenkaan, ja miten se ilmenee virallisissa asiakirjoissa. Tutkimuksessani 

kieli on väline, jolla yleistä etua rakennetaan. Tutkimani aineisto sisältää poliittista puhetta, 

joka ei ole neutraalia. Päätöksissä puhe muuttuu toiminnaksi, joilla seurauksensa ja 

vaikutuksensa. Näitä nimitetään puheteoiksi. (Tieteen termipankki.)  

Pitää kuitenkin muistaa, että ei ole olemassa vain yhtä diskurssianalyysiä. Tutkimukset 

eroavat toisistaan jo tutkimuskohteensa takia. Sen lisäksi tutkimukset eroavat sen mukaan, 
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miten niissä ymmärretään kulttuuri ja millaiset oletukset niissä on sosiaalisesta toiminnasta ja 

rakenteesta. (Valkonen 2011, luentomuistiinpanot.) Näin ollen ei ole myöskään yhtä tapaa 

käyttää diskurssianalyysia analysoinnissa. Omassa tutkimuksessani etsin erilaisia tapoja 

puhua yleisestä edusta. Tutkin minkälaista kieltä on käytetty Ounasvaaran kehittämisen 

yhteydessä ja mihin tarkoitukseen sitä on käytetty. Diskurssianalyysin avulla pyrin 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini.  

 

Aloitin analyysini etsimällä Dredgen (2010) määrittelemien yleisten etujen näkökulmia 

teksteistä. Etsin puhumisen ilmauksia, joilla määriteltiin yleistä etua.  Tarkastelen jo olemassa 

olevia diskursseja ja niiden sisällä olevia puhumisen tapoja. Tutkin, missä yhteyksissä eri 

näkökulmia on käytetty, minkälaista kieltä näissä näkökulmissa on käytetty ja minkälaisia 

toimintoja kieli on voinut aiheuttaa.   

 

Toisessa analyysini osassa tarkastelen Ounasvaaran yleiskaavan muutokseen liittyviä 

asiakirjoja. Aloitin etsimällä erilaisia tekstistä esiin nousevia diskursseja, jotka liittyivät 

paikan muutokseen. Tämän jälkeen aloin tarkastella, miten yleistä etua rakennetaan näissä 

paikan muutoksen diskursseissa.  
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7. YLEISET EDUT VIRALLISISSA ASIAKIRJOISSA  

 

Tutkimissani asiakirjoissa ei ole yhtään suoraa mainintaa ”yleisestä edusta”. Yleinen etu ei 

esiinny selvästi missään tutkimissani virallisissa dokumenteissa. En väitä, etteikö se esiintyisi 

ollenkaan asiakirjoissa, mutta sitä ei ole pyritty määrittämään tai arvioimaan millään tavalla. 

Myös Dredge (2010) huomasi saman omassa tapaustutkimuksessaan, jossa hän tarkasteli 

yleistä etua päättäjien keskusteluissa. Hän huomasi, että yleistä etua ei ole erityisesti yritetty 

määrittää, käsitteellistää tai operationalisoida. Hän näki huolestuttavana, että kiinnostusta 

yleistä etua kohtaan ei oikeastaan ollut – onhan hallituksilla ja valituilla edustajilla kuitenkin 

tärkeä rooli yleisen edun suojelijoina (Dredge 2010, s. 110). Emme voi olla täysin varmoja, 

miten päättäjät määrittävät yleisen edun. Näin ollen päättäjien määrittämä yleinen etu ei 

välttämättä aina kohtaa esimerkiksi paikallisten tai muiden tahojen näkemyksiä yleisestä 

edusta. Siksi olisikin tärkeää, että yleinen etu tuotaisiin selvemmin esille julkisissa puheissa ja 

asiakirjoissa.  

 

Analysoimistani asiakirjateksteistä oli löydettävissä Dredgen (2010) neljä aikaisemmin 

esittelemääni yleisen edun näkökulmaa. Kaikki näkökulmat eivät esiintyneet tasavertaisina eri 

asiakirjoissa. Pikemminkin niistä oli helppo löytää hallitsevin näkökulma. Aina näkökulmat 

eivät myös olleet toisistaan erillään olevia, vaan sekoittuivat keskenään. Seuraavaksi 

tarkastelen sitä, miten eri näkökulmat esiintyivät virallisissa dokumenteissa. 

 

 

7.1. Rationaalinen näkökulma 

 

Maankäytön eri ratkaisujen vaikutuksia Ounasvaaran lakialueella on kattavasti selvitetty 

ja arvioitu erillisenä liitteenä olevassa luontoselvitys, maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvitys sekä selvitys matkailualueen kehittämisen lähtökohdista -

raportissa. (Kaavaselostus 2011, s. 41)  

 

Rationaalinen näkökulma, jossa yleinen etu määritellään tieteellisestä näkökulmasta käyttäen 

hyväksi tutkimus- ja arviointivälineitä (ks. Dredge 2010), oli löydettävissä virallisista 

asiakirjoista. Asiakirjoissa yleiskaavanmuutoksen aiheuttamia mahdollisia paikan muutoksia 

arvioitiin viranomaisten ja asiantuntijoiden suunnitelmien, selvitysten ja lausuntojen avulla. 

Painotus näissä selvityksissä on ennen kaikkea luonnon ja matkailun näkökulmissa. Niissä 
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maankäytön ratkaisuja on mietitty erityisesti asiantuntijanäkökulmasta käsin. Sen sijaan 

sosiaalinen puoli ja paikallisten ääni jää taustalle selvityksissä. Rationaalinen näkökulma 

esiintyi selvästi eri asiakirjoissa, mutta ei kuitenkaan ollut hallitsevin näkökulma.  

 

Luonnon huomioiminen suunnittelussa ja tiettyjen luonnonpiirteiden tai alueiden 

suojeleminen ilmenee asiakirjoissa yhteisön etuna: Selvityksissä viitataan esimerkiksi 

erilaisiin lakeihin, joilla perustellaan tiettyjä luonnonsuojelukohteita ja muita luonnon 

kannalta tärkeitä alueita. (ks. Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten 2011, s. 

14, 16.) Lakeja, sääntöjä ja päätöksien kriteerejä tuottavat poliittiset diskurssit. Niillä tuodaan 

esille se, minkä valtio tai yhteisö määrittää yleiseksi eduksi. (Alexander 2002, s. 232.) Näiden 

lakien perusteella on määritelty, minkälainen alue jätetään koskemattomaksi ja mihin taas 

voidaan rakentaa. Rovaniemen päättäjät eivät ole siis yksistään päättäneet minkälaiset 

luonnonpiirteet ja alueet ovat tärkeitä, vaan sen tekee Suomen lainsäädäntö. Kuitenkin 

ottamalla osaa luonnonsuojelun diskurssiin, he uusintavat diskurssin olemassa olevia 

toimintatapoja ja käytänteitä.  

 

Rovaniemen vaihemaakuntakaavan sisältövaatimuksissa on korostettu valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista.  (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

28.5.2013, s.6.) 

 

Rationaalinen näkökulma näkyy myös sitoumuksena valtakunnallisiin 

alueidenkäytöntavoitteisiin. Valtakunnallisen alueidenkäytöntavoitteiden keskeisimpiä 

tavoitteita ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys (Valtioneuvoston päätös 

valtakunnallista alueidenkäyttötavoitteista 2000). Näiden tavoitteiden voidaan siis katsoa 

vaikuttavan Ounasvaaran kehittämissuunnittelun taustalla.  Aineistossa viitataan paljon myös 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka osaltaan oli parantamassa asukkaiden 

osallistumismahdollisuuksia elinympäristönsä suunnittelussa. Viimeistään tämä laki pakotti 

suomalaiset kaupungit järjestämään laajemmin mahdollisuuksia osallistumiseen. (Sipilä ym. 

2009,s. 40) Koska kaupunkien tulee sitoutua myös maankäyttö- ja rakennuslakiin, yleisenä 

etuna voidaan pitää tästä laista nousevia normeja, kuten mahdollisuutta osallistua 

suunnitteluprosessiin.  

 

Rationaalinen näkökulma artikuloidaan siis ennen kaikkea Ounasvaarasta tehtyjen selvitysten 

sekä kansallisten lakien pohjalta. Näkökulmassa korostuu yleisen edun suhteellisen pysyvä 
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olemus. Lait voivat ajan saatossa kyllä muuttua, mutta eivät ihan tuosta vain. Tämä myös 

tarkoittaa sitä, että päättäjien ei tarvitse välttämättä erikseen miettiä yleistä etua ja sen 

olemassa. Yleinen etu on tällöin jonkun muun määrittämä. Näkökulmassa yleisen edun 

määrittäjinä toimivat asiantuntijat ja valtio.  

 

 

7.2. Uusliberalistinen näkökulma 

 

Uusliberalistisessa näkökulmassa yleinen etu määritellään taloudellisten kriteerien avulla (ks. 

Dredge 2010).  Asiakirjoissa tämä näkökulma painotti erityisesti matkailun ja Rovaniemen 

kehittämistä. Uusliberalismi oli hallitsevin näkökulma tutkimissani asiakirjoissa.  

Kaikissa asiakirjoissa matkailuun suhtauduttiin positiivisesti. Rovaniemeä pidetään 

matkailukaupunkina ja Ounasvaaraa yhtenä sen tärkeimmistä matkailukohteista. Niinpä 

Ounasvaara nähdään asiakirjoissa tärkeänä osana koko Rovaniemen alueen matkailullista 

kehitystä. Yleisenä etuna pidetään erityisesti matkailusta saatuja taloudellisia hyötyjä. Muita 

asiakirjoissa ilmenneitä matkailun kehittämisen tuomia etuja ovat muun muassa kasvava 

kilpailukyky, työllisyyden lisääntyminen sekä kehittämisen myötä hankittu entistä parempi 

imago matkailukaupunkina. Kaavaselostuksessa viitataan Rovaniemen matkailullisten 

strategioiden tavoitteisiin, jotka oikeastaan kaikki perustuvat taloudellisiin kriteereihin. 

(Kaavaselostus 2011, s. 39.) Muutenkin Ounasvaaran kehittämisestä puhutaan useaan 

otteeseen yritysten käyttämien talouden termien avulla.  

 

Alueen yleiskaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa tulevan asemakaavoituksen 

kautta sijoittaa alueelle uutta matkailua palvelevaa rakentamista.  (Perusturvalautakunta, 

Pöytäkirja 1.10.2013, s. 4.) 

 

Ounasvaaran matkailun ja sen kehittämisen kannalta on nähty tarpeellisena lisätä 

majoitusmahdollisuuksia (eritoten mökkimajoituksen) Ounasvaaran alueella. Muualle 

sijoitetut majoituspalvelut eivät palvele tätä tarvetta.  (Vuorovaikutuslomake 2012, s. 

13.) 

 

Erityisen tärkeänä Ounasvaaran kehittämisessä nähdään juuri majoituspalveluiden lisääminen. 

Matkailurakentamisen tarvetta perustellaan muun muassa sillä, että majoituskapasiteetti ei ole 

vuodesta 2001 lainkaan kasvanut, kun taas muualla Lapissa majoituskapasiteetti samalla 
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aikavälillä on kasvanut yli 30 prosenttia (kaavaselostus 2012, s. 36.) Matkailun kehittäminen 

näyttääkin olevan ennen kaikkea matkailijamäärien kasvattamista Ounasvaaralla.  

 

Asiakirjoissa annetaan Ounasvaaralle erittäin suuri painoarvo matkailukohteena ja 

kehittämisestä puhutaan ennen kaikkea matkailun tarpeita ja etuja ajatellen. Asiakirjojen 

perusteella näyttää siltä, että majoituspalveluiden rakentamisesta Ounasvaaralle on jo päätetty. 

Puhutaan siitä kuinka yleiskaavaa muutetaan, niin että se mahdollistaa rakentamisen (ks. 

Perusturvalautakunta 1.10.2013, s. 4). Kun aikaisemmin puhuttiin vielä tavoitteesta muuttaa 

yleiskaavaa (ks. osallistumis- ja arviointilomake 18.6.2013, s. 3), niin nyt on jo siirrytty 

tavoitteista toimintaan. Myös vuorovaikutuslomakkeessa todetaan, että ”kaupunginhallitus on 

päättänyt, että alueelle varataan uusia alueita matkailupalvelujen toiminnoille” 

(Vastavuorolomake 2012, s. 17).  

 

Toiminnan ja rakenteen laajentamisella on tarkoitus vastata Ounasvaaran 

matkailualueen kehittämisen tarpeisiin, vaarantamatta alueen erityisiä luonto- ja 

maisema-arvoja. (Kaavaselostus 2011, s. 5.) 

 

Asiakirjoissa ei suuremmin käytetä aikaa perusteluihin, miksi matkailumajoitusta pitäisi 

rakentaa juuri Ounasvaaralle. Sen sijaan osoitetaan matkailun yhteensopivuutta muiden 

Ounasvaaran toimijoiden ja luonnon välillä. Vaikka luonto saa varsinkin selvityksissä ison 

roolin, taustalla vaikuttaa keskustelu Rovaniemen kehittämisestä, jossa matkailun 

kehittäminen Ounasvaaralla nähdään tärkeänä. Luonto ja sen suojeleminen otetaan mukaan 

keskusteluun ja ne sovitetaan osaksi taloudellista keskustelua.  

 

Kuten jo aikaisemmin totesin, matkailu nähdään asiakirjoissa positiivisena. Hallitusten tavasta 

nähdä matkailu alueellisen kehittämisen työkaluna onkin tullut oikeastaan itsestäänselvyys 

(Hall 2007, Shonen 2011, s. 155 mukaan). Asiakirjoissa matkailusta saadut hyödyt ovat ennen 

kaikkea positiivisia, varsinkin taloudellisessa mielessä. Negatiivisia vaikutuksia ymmärretään 

myös olevan, mutta niitä ei tuoda samalla lailla näkyviin kuin positiivisia. Negatiiviset puolet 

näyttävät liittyvän suurimmilta osin luontoon, kuten esimerkiksi luonnon kulumiseen. Sen 

sijaan matkailun sosiaalisia vaikutuksia, positiivisia tai negatiivisia, ei näy asiakirjoissa. 

 

Uusliberalistisessa näkökulmassa yleinen etu artikuloidaan erityisesti matkailun tuomina 

taloudellisina etuina, kuten matkailun kasvuna. Jopa kehittäminen sanana saa aineistoissa 
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suurimmaksi osaksi juuri taloudellisia merkityksiä. Uusliberalistisessa näkökulmassa yleisen 

edun määrittäjinä toimivat ennen kaikkea matkailumarkkinat. 

 

 

7.3. Erityisintressien näkökulma 

 

Erityisintressien näkökulma perustuu ajatukseen, että yhteiskunnassa valtaa on vain harvoilla 

ja valituilla ja hallitukset suhtautuvat myönteisesti heidän etuihin. Tämä ajattelutapa perustuu 

elitismin teorioihin. (ks. Dredge 2010). Analysoimissani asiakirjoissa matkailun ja 

matkailutoimijoiden näkökulma on selvästikin hallitsevin. Tämä ei ole kuitenkaan jäänyt 

kaikilta huomaamatta, eivätkä kaikki ole hyväksyneet, että suunnittelua tehtäisiin jonkun 

yksittäisen toimijan tai ryhmän ehdoilla. Koska suunnittelu sai alun perin lähtönsä yhden 

matkailuyrityksen esityksestä, esitetään asiakirjoissa huolestuneita kannanottoja siitä, kenen 

etuja suunnittelussa oikeastaan huomioidaan. Esimerkiksi kaavaselostuksessa tuodaan esille 

seuraavaa: 

 

Nyt laadittavan yleiskaavan muutoksen lähtötila ei voi olla kaavamuutoksia alueelle 

hakeneiden maanomistajien esitys, vaan alue tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. 

(Kaavaselostus 2011, s.48.)  

 

Huolenaiheena on siis se, onko kaavamuutos kaikkien etu vai vain tiettyjen osapuolten. Tosin 

vuorovaikutuslomakkeen vastauksessa kirjoitetaan, että yleiskaavanmuutosta ei ole laadittu 

yhden toimijan lähtökohdista. Pikemminkin korostetaan sitä, kuinka suunnittelussa otetaan 

mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikki toimijat ja kohderyhmät Ounasvaaran alueelta. 

Kyseinen Dredgen näkökulma oli itse asiassa ainoa, jossa yleinen etu artikuloitiin selvästi. Se 

ilmeni keskusteluissa siitä, kenen yleisestä edusta suunnittelussa onkaan kyse (ks. 

Vuorovaikutuslomake 2012, s. 3, 8, 12–14,18; Kaavaselostus 2011, s. 48)  

 

On kiistämätöntä, että monet matkailuyrittäjät, varsinkin hankkeen aloittaja Lapland Hotels, 

hyötyvät enemmän kuin monet muut tahot uudesta kaavamuutoksesta. Toki myös 

erityisintressien etuja voidaan toteuttaa, kunhan ne eivät estä muiden etuja (Savikuja 2005, s. 

43). Muutoin keskusteluissa ei ilmennyt muita yksittäisiä toimijoita tai sidosryhmiä, joilla 

olisi ollut enemmän sanavaltaa. 
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Erityisintressien näkökulmassa esiintyi pelko siitä kenen etujen mukaan toimitaan. Epäilyjä 

tuli myös päättäjien keskuudesta, joten heillekään ei ollut kaikille selvää kenen etuja 

ajatellaan. Kuitenkaan tämä keskustelu ei yleisesti saanut paljon huomioita eri asiakirjoissa. 

Sen sijaan enemmän huomiota saivat vakuuttelut siitä, kuinka suunnittelussa otetaan 

huomioon eri osapuolia.  

 

7.4. Osallistava näkökulma  

 

Sari Ylipulli ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen ja jätti eriävälle mielipiteelle seuraavat 

perustelut:  

- kyseinen kaavaluonnos koskee Ounasvaaran merkittävintä ja helpoiten 

saavutettavissa olevaa virkistysalueen osaa ja se haittaisi huomattavasti alueen 

luonnon säilymistä ja virkistyskäyttöä 

- vaihtoehtoisia paikkoja mökkirakentamiselle ei ole esitetty… 

(Perusturvalautakunnan pöytäkirja 1.10.2013, s. 3.)  

 

Osallistavassa näkökulmassa ajatellaan, että on olemassa useita eri sidosryhmiä ja näin ollen 

useita erilaisia yleisiä etuja (ks. Dredge 2010).  Ounasvaaran ympärillä on ollut paljon 

keskustelua siitä mitä Ounasvaaralle tulisi tehdä. On selvää, että ollaan tietoisia eri 

sidosryhmistä, joilla on keskenään erilaiset näkökulmat aiheeseen. Sari Ylipullin eriävä 

mielipide osoittaa, että päättäjätkään eivät jää keskenään samoja intressejä kun on kyse 

Ounasvaaran kehittämisestä. Hän toi esille eriävässä mielipiteessään useita eri intressejä: 

Ounasvaaran merkitys virkistysalueena ja luonnonpaikkana.  Lisäksi mielipiteessä 

korostetaan, että Ounasvaaran rakentaminen ei ole kaikkien intressi. Tämä oli niitä harvoja 

kohtia, joissa ollenkaan tuotiin esille sitä vaihtoehtoa, että Ounasvaara voisi säilyä 

rakentamattomana. Sen sijaan hallitsevana intressinä oli selvästikin Ounasvaaran 

matkailullinen kehittäminen rakentamisen avulla. Vaikka asiakirjoissa huomioidaankin eri 

intressien olemassaolo, niitä ei nähdä vastakkaisina. Pikemminkin yleisesti ajatellaan, että 

matkailu ja esimerkiksi virkistyskäytön yhteensovittaminen on mahdollista.  

 

Muita kuin matkailun intressejä huomioitiin kuitenkin suhteellisen vähän. Varsinkin 

paikallisten asukkaiden intressit jäivät julkisissa asiakirjoissa vähälle huomiolle. Puuttui 

yleinen keskustelu tai arviointi asukkaiden ja yhteisöjen eri intresseistä. Ainoa paikka, missä 
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paikalliset ilmaisivat itse omat intressinsä, oli vuorovaikutuslomake. Sen sijaan painopisteenä 

ovat taloudelliset intressit.  

 

Ounasvaaran yleiskaavan muutosta koskevassa osallistumis- ja arviointilomakkeessa 

mainitaan osalliset, joilla on oikeus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 

sekä antaa mielipiteitä ja lausuntoja kaavamuutoksesta. Kyseisiä osallisia olivat seuraavat 

tahot: ”Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa”, ”hakijat ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”, sekä 

”viranomaiset ja yritykset, joiden toimialaa kaavahanke koskee” (Osallistumis- ja 

Arviointihanke 18.6.2013, s. 17). Osallisten huomioiminen on myös osoituksena siitä, että on 

huomioitu mahdollisten muiden intressien olemassa olo. Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, kenen 

intresseille annetaan oikeasti painoarvoa.  

 

Matkailusuunnittelussa osallistava suunnittelu ja yhteistyö eri tahojen välillä on kasvattanut 

suosiotaan. Jotkut ovat myös määritelleet suunnittelun osallistumisen yleiseksi eduksi (esim. 

Pal & Maxwell 2004).  Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa paikallisten osallistumisen omaa 

elinympäristöään koskevaan suunnitteluun. Se on myös velvoittanut kaupunkeja 

huolehtimaan, että mahdollisuuksia osallistua tarjotaan paikallisille. Mahdollisuudet osallistua 

vaihtelevat kuitenkin merkittävästi kaupunkien välillä, sillä lainsäädännöstä huolimatta 

kaupungit voivat päättää itse, miten he tarjoavat mahdollisuuksia osallistua. (Sipilä ym. 2009. 

s.40.) Ounasvaaran tapauksessa asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun eri 

vaiheissa esittämällä suullisia ja kirjallisia mielipiteitä. Ainakaan Ounasvaaran 

analysoimissani ei mainita muita osallistamistapoja. Koska en kuitenkaan tutki kaikkea 

aineistoa, voi olla, että aikaisemmissa asiakirjoissa oli muitakin osallistamistapoja, jotka eivät 

vaan näy analysoimissani asiakirjoissa. 

 

Vaikka päättäjien katsotaan ajavan paikallisten yleistä etua, niin paikallisten intressejä ei 

juurikaan tuoda esille. Näyttäisi siis enemmän siltä, että yleinen etu määritellään enemmänkin 

asiantuntijoiden näkökulmasta kuin paikallisten omasta näkökulmasta. Se, millainen on 

asiantuntijoiden näkemys esimerkiksi luonnosta, sen arvoista ja arvottamisen perusteista, voi 

poiketa huomattavasti asukkaiden näkemyksistä (Asikainen & Jokinen 2008, s. 50). 
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8. YLEINEN ETU PAIKAN MUUTOKSESSA 

 

Koska Ounasvaarasta ja sen tulevaisuudesta on käyty monia keskusteluja jo useiden vuosien 

ajan, on selvää, että Ounasvaara ei ole vain jokin vaara tuolla jossain. Sille on annettu, ja 

annetaan yhä, ja tulevaisuudessa, useita erilaisia merkityksiä. Ounasvaara merkitsee eri asioita 

eri henkilöille ja ryhmille. Jopa yhden ihmisen reaktiot paikkaa kohtaan voivat muuttua ajan 

myötä tai riippuen tilanteesta. (Massey & Jess 1995, s. 218.) Matkailusuunnittelussa esiintyy 

usein jännitteitä matkailun kehittämisen, ympäristön suojelemisen ja yhteisön hyvinvoinnin 

välillä. Niin on myös Ounasvaaran tapauksessa. Ounasvaaralla ollaan tällä hetkellä 

tilanteessa, jossa vastakkain ovat useamman eri tahon intressit. Joillekin Ounasvaara on ennen 

kaikkea matkailun ja sen kehittämisen väline ja kun taas toiset näkevät Ounasvaaran kaikille 

suunnattuna virkistysalueena ja mahdollisimman luonnontilassa. Keskustelu Ounasvaarasta ja 

sen paikan muutoksesta osallistuu osaltaan laajempaan keskusteluun siitä kenelle Ounasvaara 

on oikeastaan tarkoitettu ja minkälaiseen käyttöön. 

Asiakirjoissa Ounasvaarasta puhutaan ennen kaikkea matkailukohteena, virkistysalueena, 

luonnonpaikkana ja paikallisille merkittävänä paikkana. Kaikissa näissä diskursseissa paikan 

muutos saa tärkeän roolin. Myös yleistä etua tuotetaan kaikissa näissä diskursseissa. Nämä 

diskurssit eivät sulje toisiaan pois ja niitä käytetään asiakirjoissa yhtä aikaa. Esittelen 

seuraavaksi tarkemmin, miten näiden diskurssien sisällä tuotetaan yleistä etua. Olen 

yhdistänyt Ounasvaaran virkistysalue diskurssin paikallisuusdiskurssiin, koska näitä kahta 

diskurssia käytettiin asiakirjoissa yleensä yhtä aikaa.  

 

 

8.1. Matkailukohteena 

 

Suunnittelun tavoitteena on luoda alueesta nykyiset ja tulevat toiminnot huomioiva 

maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kokonaisuus. 

Tavoitteena on muodostaa alueesta kortteleittain viihtyisä ja ympäristön piirteet 

huomioiva matkailupalvelujenalue. (Kaavaselostus 2011, s. 39.)  

 

Hyvän ympäristön perusta on laadukkaassa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

(Kaavaselostus 2011, s.32) 
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Keskustelussa paikan muutoksesta matkailulla on suuri rooli. Tehdäänhän kaavamuutosta 

juuri sen takia, että paikalle voitaisiin rakentaa uutta matkailumajoitusta. Asiakirjoissa 

muutoksesta puhutaan positiiviseen sävyyn, muutamaa kannanottoa lukuun ottamatta. Muutos 

nähdään tarvittavana kehitysaskeleena, jotta Ounasvaaran matkailua voitaisiin kehittää. 

Muutoksen lopputulos, matkailualueen kasvu, nähdään myös positiivisessa valossa. Tosin 

asiakirjoissa korostetaan suunnittelun tärkeyttä. Positiivisena alkanut prosessi voi muuttua 

negatiiviseksi, jos suunnittelua ei toteuteta hyvin. Jos esimerkiksi ympäristö kärsii huonon 

suunnittelun seurauksena, niin siitä kärsii myös Ounasvaara matkakohteena. Tällöin voidaan 

ajatella, että yhtenä yleisenä etuna voidaan pitää laadukasta suunnittelua. Kaikki osapuolet 

hyötyvät siitä, että suunnittelu on tehty kunnolla. Asiakirjoissa korostettiin, myös sitä, että 

suunnitelmat myös tulee toteuttaa esitetyn mukaisesti.  

 

Nykyään kehittäminen näyttäisi mitä enenevässä määrin olevan rakentamista. Vielä 

Ounasvaara 2 -hankkeessa ajateltiin Ounasvaaran kehitystä olevan laadun ja infrastruktuurin 

kehittäminen. Eli silloin Ounasvaara nähtiin jo ”valmiiksi rakennettuna”; sinne ei ollut enää 

tarvetta lisätä rakennuksia (ks. Ounasvaara 2 2006). Nykyään ajatus näyttää olevan, että 

kehittyäkseen matkailullisesti Ounasvaara tarvitsee myös lisää majoitustilaa. (ks. esim. 

kaavaselostus, johdanto; vuorovaikutuslomake 2012, s. 5.) Majoituksen myötä taas 

matkailijamääriä ja viipymiä voidaan kasvattaa.  

 

”Lisäksi todetaan, että mökkimajoitus keskellä kaupunkia on yksi Ounasvaaran 

tarjoamista erikoisuuksista.” (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.6.2013, s. 9.) 

 

Yhtenä tärkeänä piirteenä nostettiin Ounasvaaran sijainti keskusta-alueella. Se, että 

Ounasvaara on rajattu keskusta-alueen sisäpuolelle, ei ole yhdentekevää. Asiakirjoissa 

Ounasvaaraa määritetään keskustaan kuuluvana alueena, vaikka sillä onkin omat 

erityispiirteensä, jotka erottavat sen muista Rovaniemen keskustan alueista ja muista 

matkailukeskuksista. Näin siihen voidaan esimerkiksi katsoa kohdistuvan samat 

kehittymispaineet kuin keskustan muilla osilla. Samalla se myös liitetään keskustan 

matkailukohteeksi. Tällöin vaatimus siitä, että Ounasvaaran tulisi kehittyä, kuuluu laajempaan 

kokonaisuuteen, jossa ajatellaan koko Rovaniemen kehittämistä.  

 

Aineistossani Dredgen (2010) näkökulmista uusliberalismi on kaikista selkeimmin esillä 

matkailukohteen muutoskeskusteluissa. Muutoksesta ja varsinkin sen tuomista eduista 
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matkailukohteelle puhutaan pöytäkirjoissa ja selvityksissä ennen kaikkea taloudellisesta 

näkökulmasta. Muut näkökulmat eivät näy matkailukohteen paikan muutoskeskusteluissa 

yhtä selvästi.  

 

Toiminta kestävän matkailukehityksen turvaavalla tavalla on perusteltu toimintamalli 

myös Rovaniemen matkailua kehitettäessä.  (kaavaselostus 2011, s. 32.) 

 

Rationaalinen näkökulma tuo kestävän kehityksen matkailukohteen muutoskeskusteluun. 

Tosin kestävän kehityksen keskustelussakin käytetään talouden termejä, kuten 

esimerkkilauseessa, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä perusteltuna toimintamallina. 

Kestävässä suunnittelussa tulisi huomioida ekologinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen 

näkökulma. Sen tavoitteena on saada nämä eri näkökulmat tasapainoon keskenään (Edgell Sr. 

& Swanson 2013, s. 152–153). Tällöin yleisenä etuna voidaan pitää halua huolehtia alueesta 

kokonaisvaltaisesti, eikä vain joitain kohtia korostaen. Kestävä kehitys on yleisesti käytetty 

termi matkailusuunnittelussa, joten sen tavoitteita voidaan ajatella yhteisinä arvoina, jotka 

kaikki jakavat. Kuitenkin se, miten ihmiset käsittävät kestävän kehityksen (ks. Dredge ym. 

2011), ja miten he näkevät tasapainon eri näkökulmien välillä, ei ole kaikilla samanlainen. 

Kestävän matkailun kehitys vaatiikin poliittisia ratkaisuja ja eri intressien yhteensovittamista. 

(Staffans ym. 2011, s. 12). Mutta miten kestävän kehitys toteutetaan käytännössä, jos 

uusliberalistinen näkökulma painottuu niin selvästi? Päättäjien tehtävänä onkin huolehtia, että 

kestävän kehityksen kaikki näkökulmat otetaan huomioon, eikä anneta painoarvoa vain 

taloudelliselle näkökulmalle.  

 

Nykyisen hotellin majoituskapasiteetti on vuodejärjestelyistä riippuen n. 175 

vuodepaikkaa. Ounasvaaran Lakitupien kokonaiskapasiteetti on n. 110 vuodepaikkaa. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että kaupunkihotellien kannattavan liiketoiminnan rajana 

pidetään yleisesti 300–400 vuodenpaikan kapasiteettia edellyttäen, että 

majoituskokonaisuuden käyttöaste on riittävä. (kaavaselostus 2011, s. 28.)  

 

Paikan muutosta perustellaan myös vertaamalla Ounasvaaraa matkailukeskuksena muihin 

matkailupaikkoihin. Sitä verrataan varsinkin Lapin muihin matkailukeskuksiin. Tämä osaltaan 

selittää halua rakentaa lisää matkailumajoitusta. Muihin matkakohteisiin viitataankin juuri 

matkailumajoituksen rakentamisen kannattamisen yhteydessä. Ajatuksena näyttää olevan, että 
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jos Rovaniemi ja Ounasvaara haluavat kilpailla muiden alueiden kanssa majoittujista, niin 

majoituskapasiteettia, erityisesti mökkityyppistä majoitusta, tulisi kasvattaa.  

 

Toiminnallisesti ja liiketoiminnallisesti kiinnostavin vaihtoehto Ounasvaaran 

matkailupalveluiden lisärakentamisalueeksi on nykyiseltä uudehkolta mökkialueelta 

(Ounasvaaran Lakituvat) itään sijoittuva alue. (Kaavaselostus 2011, s. 28.) 

 

Myös matkailualueen tulevaa sijaintia tarkastellaan taloudellisista näkökulmista. Esimerkiksi 

pohjoisrinnettä, joka katsottiin selvityksissä paremmaksi alueeksi luonnonympäristön 

kannalta, ei oteta huomioon hyvänä vaihtoehtona. Se ei ole liiketoiminnallisesti hyvä 

vaihtoehto. Taloudelliset intressit näyttävät menevän maankäytön suunnittelussa ekologisten 

intressien edelle. 

 

Ounasvaaran eri kehittämissuunnitelmat sekä kaupungin matkailun 

kehittämissuunnitelmat edellyttävät matkailu- ja majoituspalveluiden lisäämistä 

Ounasvaaran alueella. (kaavaselostus 2011, s.44.)  

 

Puhetta matkailukohteen kehittämisestä kuvaa eräänlainen pakko: On pakko rakentaa 

kehittämisen nimissä. Taloudelliset syyt ohittavat helposti paikallisyhteisöjen huolenaiheet ja 

ekologiset näkökulmat. Kehittämisestä on tullut Ounasvaaran kannalta tärkeä asia. 

Ounasvaara nähdään kehittämisen arvoisena paikkana, mutta se näyttäytyy myös paikkana 

jonka on pakko kehittyä ja muuttua.  

 

Miten yleinen etu sitten rakentuu matkailukohteen muutoksessa? Se rakentuu taloudellisissa 

näkökulmissa, jotka pitävät muutosta positiivisena asiana. Yleisiksi eduiksi nousevat 

esimerkiksi alueen kilpailukyky, kestävä kehitys ja laadukas suunnittelu.  

 

 

8.2. Luonnonpaikkana 

 

Ounasvaara nähdään myös luonnonpaikkana. Esimerkiksi Ounasvaaran alueen selvityksessä 

yleiskaavoitusta varten aluetta on tutkittu luonnonympäristönä, suojelualueena, maisema- ja 

kulttuuriympäristönä sekä matkailukohteena.  Näissä kaikissa tutkittiin myös paikan 

muutoksen vaikutuksia luontoon. Asiakirjoissa suurimmat muutokset, joita suunnittelusta 
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aiheutuu, katsottiin tapahtuvankin juuri luonnossa. Luontoa pidettiin tärkeänä ja suojelemisen 

arvoisena. Siinä, missä matkailukohteen muutosta pidettiin ennen kaikkea positiivisena, 

muutosta luonnonpaikassa katsotaan kriittisemmin. Matkailu ei olekaan aina niin hyvä 

vaihtoehto.  

Dredgen (2010) näkökulmista selvästi näkyy rationaalinen näkökulma. Yhteinen hyvä 

rakentuu luonnonpaikan muutos keskusteluissa eritoten eri selvityksissä ja lakien avulla. 

Muutosta ei aina nähdä positiivisena, ja joskus yleisenä etuna voikin olla muutoksen 

pysäyttäminen, kuten esimerkiksi luonnonsuojelussa.  

Ounasvaaran luonto jaettiin asiakirjoissa suojeltavaan luontoon ja suojelemattomaan 

luontoon. Suojeltavien kohteiden suositukset muodostuivat suurimmaksi osaksi erilaisten 

lakien pohjalta (esim. metsälaki ja vesilaki). Selvityksessä luonnonsuojelun ei osoitettu olevan 

este rakentamiselle, kunhan suojeltavat elementit otetaan suunnittelussa huomioon. (ks. 

kaavaselostus 2011, s. 11–12.) Luonnon muutoksista keskustellaan siis myös normien kautta. 

Normien kautta määritellään, mitä piirteitä meidän tulisi suojella tärkeinä luonnon 

elementteinä. Luonnon suojelua, esimerkiksi asiakirjoissa mainittua luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämistä, voidaan pitää tässä tapauksessa yhteisenä arvona. Se ei ole 

kenenkään vastuulla, joten julkista valtaa tarvitaan sen suojelemisessa.  

Luonnon suojeleminen muuttaa paikkojen suhteita. Se asemoi ne suhteessa toisiin 

ympäristöihin ja näin tehdessään se samalla rakentaa myös paikoille identiteettejä. Nämä 

identiteetit taas osaltaan vaikuttavat siihen, miten paikkojen kohdalla toimitaan.  (Suonpää 

2002, Jokinen 2004, Valkonen 2008, Valkonen 2010 mukaan, s. 43.) Luonnon suojeleminen 

rakentaa erilaisia identiteettejä suojellun ja suojelemattoman luonnon välillä. Tämä taas 

vaikuttaa siihen, miten alueiden muutoksesta päätetään. Suojellut ympäristöt pysyvät 

ennallaan, mutta niiden ympärillä oleva suojelematon luonto voi muuttua. Suojelemattoman 

luonnon kohdalla voivat paikalliset päättäjät päättää, millainen käyttö on yleisen edun 

mukaista.  

Ounasvaaran tulevan matkailupalveluiden alueen suunnittelun kannalta oleellinen 

kysymys on tavoitetilanteen määrittely: Halutaanko vaaran etelärinnettä kehittää 

leimallisesti luonnonympäristövyöhykkeenä, johon liittyy jonkin verran 

matkailutoimintoja, vai halutaanko matkailutoimintojen vyöhykkeen olevan 

merkittävässä asemassa etelärinteen alueella? (Ounasvaaran alueen selvitykset 

yleiskaavoitusta varten 2011, s.33.) 
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Osallistava näkökulma rakentuu erityisesti keskusteluissa, joissa vastakohtina ovat rakennettu 

ympäristö ja rakentamaton luonnonympäristö. Jo asiakirjojen sisälläkin oli osioita, joissa 

selvästi pidettiin yleisenä etuna mahdollisimman luonnontilaista aluetta, kun taas joissakin 

osioissa korostettiin enemmän sitä, että Ounasvaara on jo vahvasti rakennettu. Rakennettua 

ympäristöä löytyy erityisesti pohjoisrinteellä, kun taas etelärinne on säilynyt suurelta osin 

rakentamattomana. Kulttuurissa on usein tapana ajatella, että joku ympäristö luonnollisempi 

kuin toinen (Valkonen 2010, s. 39). Erottelu rakentamattomaan ja rakennettuun luontoon on 

kuitenkin hankalaa. Niiden voi pikemminkin katsoa olevan kietoutuneita toisiinsa (Sipilä ym. 

2009). Joillekin rakennettu ympäristö ei ole ollenkaan luontoa. Toisille taas esimerkiksi 

virkistyskäyttöön rakennetut kodat eivät vielä muuta aluetta rakennetuksi. Joillekin riittää 

luonto, jossa on vain tarpeeksi luonnon tuntua.  Luonnonympäristö oli asiakirjoissa selvästi 

tärkeä asia. Asiakirjoissa painotettiin kuitenkin enemmän sellaista ympäristöä, jossa otettiin 

huomioon kummatkin näkökannat. Siihen kuului suunnittelu luontoa ajatellen.  

 

Edellisessä esimerkissä on nähtävissä myös uusliberalistinen näkökulma. Ounasvaaraa 

korostetaan liikunta- ja luontomatkailukohteena. Luonnon muutos keskustelussa pohditaan 

tällöin, rakennetaanko alueelle paljon vai vähän, mutta matkailu on läsnä kummassakin 

vaihtoehdossa.  

 

Suunnittelun lähtökohtana on kuvan B mukainen rakentaminen, jossa näkymät 

ympäröiviltä alueilta kohti rakennuksia peittyvät maastonmuotojen ja kasvillisuuden 

taakse, pienet rakennusmassat mahdollistavat kasvillisuuden säilymisen rakennusten 

välissä. (Vuorovaikutuslomake 2012, s.2.) 

 

Asiakirjoissa luonto on myös hallinnan ja hyväksikäytön kohde. (ks. Lehtinen 1999.) Paikan 

muutos rakentuu luonnonpaikassa sen mukaan, mitä olemme päättäneet luonnolla tehdä: mitä 

suojelemme ja mihin rakennamme. Asiakirjoissa paikan muutos luonnossa nähtiin 

hallittavana elementtinä. Ihminen pystyy muokkaamaan paikkaa haluamallaan tavalla. 

Tässäkin korostuu hyvän suunnittelun tärkeys. Lisäksi luonnon muutosta alueella ei nähdä 

kovin suurena. Kerrotaan, kuinka rakentaminen tulee olemaan maltillista ja rakennukset 

pieniä. Tällöin luonnonympäristö ei muuttuisi kovin paljon. Luonto ja sen muutos rakentuu 

siis keskusteluissa ennen kaikkea ajatukselle, että muutos on hallittavissa. Luonnon 

muuttumista halutaan korostaa mahdollisimman vähän.  
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8.3. Paikallisille merkittävänä paikkana 

 

Yleiskaavaluonnoksessa sekä sen perusteina olevissa selvityksissä suunnittelualuetta on 

käsitelty monipuolisesti ja otettu huomioon eri toimijoiden tavoitteet alueella 

huomioiden, että Ounasvaara on jo rakennettu ja toimiva matkailukohde/alue. 

(Vuorovaikutuslomake 2012, s. 2.) 

 

Valitsin tarkasteltavakseni paikan muutoksen paikallisille merkittävässä paikassa oikeastaan 

siksi, että se ei ollut kovinkaan vahva diskurssi asiakirjoissani. Tämä oli minusta erikoista. 

Eikö päättäjien tulisi ottaa myös paikallisten asukkaiden intressit suunnittelussa hyvin 

huomioon, onhan heidän päätehtävänään suojella yleistä etua. Ounasvaara miellettiin 

enemmän matkailualueena kuin paikallisten paikkana. Selkeät pohdinnat siitä, kuinka muutos 

vaikuttaa paikallisiin, eivät saaneet samanlaista huomiota kuin luonnon osalta. Kuitenkin 

painotuksena tuotiin esille yhteistyötä ja kompromissia. Silloin on otettu huomioon eri 

toimijoiden intressit ja niiden perusteella tehty päätöksiä. Tämä voidaan katsoa kuuluvaksi 

Dredgen (2010) määrittämään osallistavaan näkökulmaan. Yleinen hyvä rakentuu siis 

paikallisille merkittävässä paikassa yhteistyön ja kompromissin kautta.  Edellä mainitusta 

näkökulmasta onkin hieman omituista, kuinka vähän Ounasvaara paikallisten paikkana saa 

huomiota. Asiakirjoissa tarkastellaan Ounasvaaraa ”matkailullisesta näkökulmasta” tai 

”matkailun kannalta” (ks. esim. kaavaselostus), mutta missään ei ole kohtaa, jossa 

Ounasvaaraa tarkasteltaisiin ”paikallisten näkökulmasta” tai ”paikallisten kannalta”. 

Vuorovaikutuslomake on ainoa, jossa käydään keskustelua eri tahojen, myös paikallisten 

kanssa.  

 

Eri tahojen huoliin uudesta matkailurakentamisesta vastattiin perustelemalla, että Ounasvaara 

on jo rakennettu matkailukohde. Lisäksi vakuutetaan, että ” vapaata luonnonmukaista tilaa 

Ounasvaaralla säilyy riittävästi” (vuorovaikutuslomake 2012, s.13). Asiakirjassa paikan 

muutos nähtiin siis vähäisempänä kuin mitä se oli huolestuneissa mielipiteissä – olihan paikka 

jo ennestään rakennettu ja vapaata luonnonmukaista tilaakin jää vielä käyttäjille. Osasyynä 

konfliktin synnyssä on varmasti juuri eri käsitykset siitä, kuinka paljon paikka muuttuu.  

Todetaanhan kaavaselostuksessakin seuraavaa: ”Vaikka alueen visuaalinen ilme ei 

merkittävästi muuttuisi, voi alueen ”sisällön” muuttuminen vaikuttaa esim. siihen, miten 

alueeseen suhtaudutaan, mikä on sen suhde ympäristöönsä tai miten aluetta jatkossa 

käytetään” (Kaavaselostus 2011, s. 20). 
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Alueella riittää varmasti puhdasta luontoa ja ilmaa. Vapaata luonnontilassa olevaa 

kaupungin omistamaa maa-aluetta jatkuu n. 3 kilometriä Isorakalle asti. 

(Vuorovaikutuslomake 2012, s.12.)  

 

Näkökulma Ounasvaarasta paikallisten virkistysalueena tuo selkeimmin paikalliset mukaan 

keskusteluun. Usein asiakirjoissa kuitenkin vain mainitaan, että alue on myös virkistysalue 

paneutumatta siihen sen enempää. Paikalliset mieltävät Ounasvaaran virkistysalueena 

kaikkien vapaassa käytössä olevaksi. Kun lisärakentamista ollaan suunnittelemassa alueelle, 

joka toimii virkistysalueena, niin on syntynyt kiista tilasta. Onko koko Ounasvaara tarkoitettu 

kaikille vapaaseen käyttöön vai voidaanko osa siitä pilkkoa matkailijoiden majoituskäyttöön. 

Paikallisilla on huoli siitä, että heidän käytössään olevaa aluetta rajataan heiltä pois. 

Asiakirjoista nouseva mielipide taas on, että Ounasvaaralle jää vielä luonnonalueita, jotka 

ovat tarkoitettu virkistyskäyttöön.  

 

Niemenmaa (2005, Mettiäisen 2007, s. 13 mukaan) toteaa, että jos paikallisväki vastustaa 

jotain hanketta erittäin kovasti, voi se olla merkki pelosta ja huolista, mitkä pitäisi selvittää. 

Vaaditaan avointa suunnittelu ja -päättämisprosessia, jossa artikuloidaan nykyistä selvemmin 

yleinen etu. Tällöin asianomaiset pystyvät itse päättelemään, onko heidän intressejään 

ollenkaan otettu huomioon. Voidakseen ymmärtää paremmin miksi ihmiset vastustavat 

Ounasvaaran hanketta, täytyisi päättäjien selvittää, mistä paikallisten pelot ja huolet saavat 

alkunsa ja miten niitä voitaisiin vähentää. Ainahan ei tietenkään olla ideaalitilanteessa, jossa 

kaikki voidaan ottaa tasavertaisesti huomioon, mutta avoimella suunnittelulla voidaan 

parantaa suunnitteluprosessin ja -päätöksen läpinäkyvyyttä, jolloin myös muut kuin päättäjät 

pystyvät näkemään millainen yleisen edun ajattelu päätöksien taustalla on.  

 

Suunnittelun yhteydessä huomioidaan ja pyritään kehittämään alueen ulkoilu-/virkistys 

reitistöä sekä liikennejärjestelyjä. Lisäksi huomioidaan riittävien vapaa-

alueiden/ekologisten käytävien säilyminen suunnittelualueella ja edelleen ympäröivillä 

alueilla (kaavaselostus 2011, s. 39.) 

 

Virkistysalueesta ja kuinka rakentaminen siihen vaikuttaa, puhutaan asiakirjoissa hyvin 

vähän. Kuitenkin muutamassa kohdassa nostetaan esille myös virkistysalueen mahdollinen 

kehitys osana suunnitelmaa. Näin tuodaan esille mitä muuta suunnitelmalla on tarjottavana 
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kuin vain matkailumajoitusta. Mutta kuinka paljon on riittävästi? Virkistysalueiden olemassa 

olo nähdään kaikkien etuna, mutta päättäjät lopulta päättävät, mikä osa alueesta jää 

virkistyskäyttöön.  

 

Ounasvaaralla on erityistä merkitystä osana kaupungin maisemakuvaa johtuen sekä 

alueen maisemarakenteesta että rakennettujen alueiden sijainnista. (Ounasvaaran alueen 

selvitykset yleiskaavoitusta varten 2011, s. 21.) 

 

Virkistysalueita enemmän selvityksissä pohditaan rakentamisen vaikutuksia maisemaan. 

Sekin on paikallisiin asukkaisiin vaikuttava tekijä, onhan Ounasvaara näkyvästi esillä 

Rovaniemen yleiskuvassa. Onkin erittäin tärkeää miettiä rakentamisen sopimista ympäristöön, 

mutta samalla se rakentaa Ounasvaaraa paikallisille vain katselun kohteena, ei toiminnan 

kohteena. Huomioon ei siis oteta Ounasvaaran toiminnallista puolta virkistyskäytön 

muodossa. Virkistyskäytön ei ilmeisesti oleteta muuttuvan. Ounasvaarasta ei puhuta 

käyttäjien näkökulmasta, vaan millaiselta Ounasvaara näyttää ulkoapäin.  

 

Alueidenkäytön suunnittelussa voidaan päätöksiä tehdä ekologisin ja taloudellis-teknisin 

perustein, unohtaen asukkaiden omat kokemukset suunnittelualueesta. Tämä selittyy osin 

sillä, että virkistys- ja maisema-arvoja heikentäviin maankäyttöratkaisuihin ei liity 

samanlaisia sanktioita kuin esimerkiksi lailla turvattujen ekologisten tai kulttuurihistoriallisten 

arvojen heikentämiseen. (Sipilä ym. 2009.) Ounasvaaralla matkailurakentamisen sijoittamista 

on tarkasteltu juuri ekologisista ja talous-teknillisistä näkökulmista. Paikallisten kokemukset 

ovat jääneet hyvin vähälle huomiolle. Esimerkiksi alueen luonto- ja maisemaselvitykset eivät 

perustuneet paikallisten kokemuksiin tai arvioineet paikallisten viihtyvyyttä. Sen sijaan 

esimerkiksi maisemaselvitys tarkasteli vain kuinka korkeita rakennuksia alueelle voi rakentaa 

ilman, että maisema radikaalisti muuttuu. Näkisin kuitenkin, että yleisen edun kannalta olisi 

tärkeää yrittää ymmärtää paikallisten paikkaan liittyviä kokemuksia.  

 

Tällä yleiskaavan muutoksella on tarkoitus päivittää voimassa olevaa Rovaniemen 

yleiskaavaa 2015 vastaamaan paremmin alueen matkailun asettamia haasteita sekä 

ohjaamaan tulevaa kehitystä aiempaa paremmin sekä luomaan edellytykset paremmalle 

elinympäristölle. (Kaavaselostus 2011, johdanto, s. 0.) 
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Yhtenä yleisenä etuna voidaan nähdä parempi elinympäristö, joka myös esitettiin 

valtakunnallisen alueidenkäytöntavoitteiden yhtenä keskeisimpänä tavoitteena.  

(Valtioneuvoston päätös valtakunnallista alueidenkäyttötavoitteista 2000). Hyvä 

elinympäristö -käsite nostaa paikalliset tärkeään osaan, viittahan sana elinympäristö ennen 

kaikkea niihin, jotka alueella elävät. Mutta sama määrittelemisen vaikeus, mikä oli kestävän 

kehityksen kohdalla, voidaan nähdä myös hyvän elinympäristön määrittelyssä. Sekin voi pitää 

sisällään taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen näkökulman.  

 

Koska paikallisille tärkeiden paikkojen muutoksen keskustelu ei noussut kovinkaan vahvasti 

esille asiakirjoista, oli Dredgen (2010) lanseeraamien näkökulmien löytäminen tässä 

näkökulmassa vaativaa. Jotta paikalliset saisivat oman äänensä ja omat paikkamerkityksensä 

esille, tulee heidän osuuttaan suunnittelussa korostaa. Päättäjien pitäisi myös osata näyttää 

mistä päätökset, jotka koskevat paikallisten yleistä etua, ovat lähtöisin.  
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9. YHTEENVETO 

 

Yleinen etu on tärkeä mutta vähemmän tutkittu käsite matkailusuunnittelussa. Omassa 

tutkielmassani huomasin, kuinka epäselvästi yleinen etu virallisissa asiakirjoissa ilmenee. Sitä 

ei pyritty määrittelemään missään vaiheessa. Koska emme voi olla täysin varmoja siitä, miten 

yleinen etu eri tilanteissa määritetään, olisi se hyvä tuoda paremmin esille suunnitelmia ja 

päätöksiä tehtäessä.  

Etsin Ounasvaaran kehittämistä koskevista virallisista asiakirjoista Dredgen (2010) 

määrittelemiä, erilaisia yleisen edun näkökulmia, jotka ovat rationaalinen, uusliberalistinen, 

osallistava ja erityisintressien näkökulma. Dredgen tutkimuksessa uusliberalistinen 

näkökulma oli hallitsevin. Samaan tulokseen päädyin minä omassa tutkielmassani.  

Uusliberalistisessa näkökulmassa Ounasvaaran kehittäminen nähtiin ennen kaikkea 

taloudellisena etuna. Muita Ounasvaaran kehittämisen yleisiä etuja olivat esimerkiksi 

taloudellinen hyöty, kilpailukyky, imago ja työllisyyden lisääntyminen.  

Yllättävästi erityisintressien näkökulmassa yleinen etu artikuloitiin kaikista selvimmin. 

Näkökulman avulla nousi esille asiakirjoissa ollut epäselvyys siitä, kenen yleistä etua 

Ounasvaaran rakentamisella oltiinkaan edistämässä. Jotkut väittivät, että hanke oli toteutettu 

yhden yrityksen ehdoilla kun taas toisissa väitettiin, että hanke tulee olemaan kaikkien 

yleiseksi eduksi. Muuten tämä näkökulma sai hyvin vähän huomiota. Paikkojen muutos 

keskusteluissa ei erityisintressien näkökulmaa käytetty artikuloimaan yleistä etua. 

Rationaalisessa näkökulmassa yleinen etu määrittyi ennen kaikkea lakien ja selvitysten avulla. 

Yleinen etu artikuloitiin sitoumuksena tiettyihin lakeihin, kuten maankäyttö- ja 

rakennuslakiin. Näin ollen ne normit, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa pidettiin yleisinä 

etuina, olivat myös yleisiä etuja Ounasvaaran kehittämisen kohdalla. Rationaalisella 

näkökulmalla artikuloitiin erityisesti luontoon liittyviä yleisiä etuja. Edut eivät välttämättä ole 

päättäjien määrittämiä. 

Osallistavassa näkökulmassa huomioitiin monien intressien olemassaolo, kun puhuttiin 

Ounasvaarasta. Silti etuja ei niinkään nähty toistensa vastakohtina, vaan ajateltiin, että eri 

intressien yhteensovittaminen on mahdollista. Käy kuitenkin ilmi, että paikallisten intressit ja 

paikallisten ääni jää syrjään. Vuorovaikutuslomake on ainoa analysoimistani asiakirjoista, 

jossa paikalliset itse määrittävät intressejään, vaikka mahdollisuutta osallistua suunnitteluun 

korostettiinkin myös tässä näkökulmassa.  Kuitenkin osallistavassa näkökulmassa paikallisten 
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yleinen etu määritelläänkin enemmän asiantuntijoiden toimesta. Tosin asiakirjoissa ei 

kuitenkaan viitattu ollenkaan matkailun tutkimukseen, kun puhuttiin asiantuntijoista.  

Paikan muutos diskursseja virallisissa asiakirjoissa oli useita, joista vahvoja olivat 

matkakohteen muutos ja luonnonpaikan muutos. Sen sijaan paikan muutos paikallisille 

merkittävässä paikassa ei ollut kovin näkyvä diskurssi. Tämä on mielenkiintoista, ottaen 

huomioon, että päättäjät edustavat kuitenkin paikallisten etuja suunnittelu- ja päätöksenteossa. 

Yleinen etu ilmenee kuitenkin kaikissa näissä diskursseissa.  

Matkailukohteen paikan muutoskeskusteluissa matkailulla oli iso rooli ja muutos siinä nähtiin 

positiivisena. Diskurssissa yleinen hyvä ilmenee muun muassa hyvänä suunnitteluna, 

kestävänä kehityksenä ja kilpailukykynä. Uusliberalistinen näkökulma on vahva myös tässä 

diskurssissa. Tosin välillä puhe matkailukohteen kehittämisestä nousee eräänlaisena pakkona: 

on pakko rakentaa kehittämisen nimissä. Ounasvaaran kehittämisestä puhuttiinkin usein juuri 

rakentamisen yhteydessä.  

Luonnonpaikan muutoksen diskurssissa matkailua ei nähty enää aivan yhtä positiivisena kuin 

mitä se oli matkailukohteen muutoksen diskurssissa. Asiakirjoissa luonto olikin se taho, jossa 

suurimmat muutokset tapahtuivat. Yleinen etu ilmenikin luonnon suojeluna, muutoksen 

estämisenä. Rationaalinen näkökulma oli tässä diskurssissa vahvin, korostaen luontoa 

selvitysten ja lakien avulla. Yleinen etu ilmenee diskurssissa esimerkiksi luonnon 

monimuotoisuutena, luonnon ympäristönä ja hyvä suunnittelu. Asiakirjoissa luonnon muutos 

nähdään piirteenä, jota ihminen voi hallita.  

Paikalliselle merkittävän paikan muutos keskustelu ei ollut kovin näkyvästi esillä eri 

asiakirjoissa. Muutosta pohdittiin enemmän matkailun ja luonnon osalta. Yleinen hyvä 

rakentuu tässä diskurssissa yhteistyön ja kompromissin kautta. Paikan muutos nähdään 

vähäisempänä kuin mitä se oli vuorovaikutuslomakkeen huolestuneissa mielipiteissä. 

Paikalliset tuodaan keskusteluun mukaan virkistysalueista puhuttaessa, mutta niistäkään ei 

paljoa puhuta. Paikallisten merkittävän paikan muutos kaipaisikin paikallisten kokemusten 

huomioon ottamista suunnitelmiin. Tällöin saataisiin parempi kuva siitä, minkälainen on 

paikalliselle merkittävä paikka. Yleinen etu ilmenee diskurssissa virkistysalueina ja hyvänä 

elinympäristönä. Koska kyseinen diskurssi ei ollut vahvasti esillä, Dredgen yleisen edun 

näkökulmia ei juurikaan löytynyt.  
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Olen Dredgen (2010) kanssa samaa mieltä siitä, että matkailusuunnittelussa ja -

päätöksenteossa tarvitaan yleisen edun arvioinnin viitekehyksen luomista. Tämä tekisi 

päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jota varsinkin konfliktitilanteissa kaivataan. Tällä 

hetkellä kun yleinen etu näyttäytyy suunnittelussa ja päätöksenteossa hyvin epäselvästi ja siitä 

on hankala saada otetta.  Päättäjien roolin ymmärtäminen yleisen edun määrittelijänä voi 

auttaa tulevaisuuden matkailusuunnittelua, varsinkin paikan muutos konfliktien yhteydessä. 

Koin aiheen tutkimisen lopulta erittäin haastavaksi. Tapoja puhua yleisestä edusta ei ollut 

helppo löytää, vaikka minulla olikin valmiina näkökulmat, joiden avulla voin yleistä etua 

tarkastella. Aineistoni virallinen luonne ei yhtään auttanut asiaa. Aiheen haastavuus on myös 

lisäosoitus sille, että aihe kaipaisi lisätutkimusta, eri tapoja tutkia aihetta, jolloin analyysissä 

voi olla vuorovaikutuksessa aikaisempien tutkimuksien kanssa ja rakentaa analyysia niiden 

avulla.  

Tutkielmani tarkoituksen oli tuoda yleisen edun käsitettä matkailututkimukseen ja houkutella 

tuleviakin tutkijoita tarkastelemaan yhteistä etua uusista näkökulmista. Tarvitsemme 

parempaa ymmärrystä yleisestä edusta matkailusuunnittelussa ja –päätöksenteossa, varsinkin 

ristiriitatilanteissa ja niiden estämisessä.  
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