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Tiivistelmä 

Tielaitos  tilasi kesäkuussa  1992  Helsingin yliopistolta Kuusamon keskustan 
liikennejärjestelyjen  ja  ympäristön yleissuunnittelun seurantatutkimuksen. Hel-
mikuussa  1992  aloitetussa  suunnittelussa oli tavoitteena noudattaa avointa, 
osallistuvaa  ja vuorovaikutteista  tapaa. Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli 
seurata osallistumismenettelyn onnistumista asukkaiden näkökulmasta eri 
suunnitteluprosessin vaiheissa. Tiedonhankintamenetelmina käytettiin haastat-
telua  ja  kyselyä. 

Kesäkuussa  1992  toteutetun ensimmäisen haastattelun tarkoituksena oli sel-
vittää, miten hyvin tiedotus oli onnistunut suunnittelun alkuvaiheessa  ja  riitti- 
kö suunnittelukonsultin  helmikuussa toteuttama asukaskysely asukkaiden kes-
keisten mielipiteiden keräämiseen. Silloin haastateltiin  102  suunnittelualueen 

 asukasta. Toisessa haastattelussa syyskuussa  1992  haastateltiin  30  keskustan 
ulkopuolella asuvaa  ja  30  keskustassa asuvaa. Marraskuussa  1992  tehtiin 
suunnitteluun liittyvän mielipidekyselyn yhteydessä asukkaille kysely osallistu-
misjärjestelyistä. Suunnitelman valmistuttua lokakuussa  1993  tehtiin  54  Kuu-
samon asukkaalle loppuhaastattelu puhelimitse  ja  samat kysymykset esitettiin 
kyselynä paikallisen tietoverkon Koillistelmon kautta, jolloin  26  %  viestin lu-
keneista vastasi kyselyyn. 

Suunnittelusta tiedettiin melko laajalti kesäkuussa;  79  %  haastatelluista oli 
kuullut suunnittelusta  ja  59  %  oli kuullut ensimmäisistä suunnitelmaehdotuk

-sista,  jotka julkaistiin kesäkuussa. Haastateluista  53  %  oli tyytyväisiä suunnit-
telusta saatavilla olleeseen tiedon maäräan. Asukkaiden tiedot suunnitelmaeh-
dotuksien sisällöstä  ja  niiden seurauksista olivat kuitenkin heikot. 

Suurin  osa  piti helmikuussa järjestettyä asukaskyselyä hyvänä lähestymistapa-
na kysyä mielipiteitä  ja  kysely toimi monille tietolähteenä suunnittelusta. 
Haastateltavat, jotka olivat tienneet suunnittelusta  jo  ennen kuin saivat kyse-
lyn, vastasivat siihen keskimääräistä useammin. Ne asukkaat, jotka eivät ol-
leet helmikuun kyselyä saaneet, tiesivät vähiten suunnittelusta  ja  he  olivat 
myös tyytymättömimpiä tiedotukseen. Myös marraskuun osallistumiskyselys -
sä  kielteisimmin osallistumisjärjestelyihin suhtautuivat ne vastaajat, jotka eivät 
olleet saaneet tiedotepakettia eivätkä osallistuneet aikaisemmin. Satunnaisesti 
valitut puhelimitse haastatellut asukkaat olivat kyselyyn vastanneita tyytyväi-
sempiä vaikutusmandollisuuksiinsa  ja tiedotukseen.  Kesäkuussa olivat siis ne 
asukkaat tyytymättömimpiä, joilla ei ollut mandollisuutta osallistua  ja  marras-
kuussa olivat tyytymättömimpiä juuri osallistuneet. Ilmeisesti marraskuussa 
pääsivät viimeisetkin halukkaat osallistumaan. Asukkaat olisivat halunneet 
enemmän tietoa varhaisemmassa vaiheessa, enemmän postikyselyja  ja  vaiku-
tusmandollisuuksia.  

Koko  suunnittelun ajan pidettiin eniten asukkaiden helmikuussa ehdottamista 
järjestelyista kuten rantojen kunnostuksesta, vaikka helmikuussa vastaamis- 



aktiivisuus oli ollut alhainen  (8 %).  Asukkaiden vaikutusmandollisuuksien 
kannalta suunnitelmassa onnistuneinta oli juuri helmikuun kysely, jossa saatiin 
kerättyä tärkeitä ehdotuksia  jo  ennen kuin suunnittelija oli ehtinyt tehdä yh-
tään suunnitelmaehdotusta. Asukkaiden liikkumismotiivit  ja  tiedot näyttivät 
vaikuttavan heidän mielipiteisiinsä. Kaukana asuvat, yleensä autolla liikkuvat 
haastateltavat suhtautuivat kielteisimmin kävelykatuehdotukseen. Ne haasta-
teltavat, jotka eivät olleet kuulleet suunnitelmaehdotuksista, suhtautuivat kiel-
teisimmin kehätiehen  ja  pysäköintijärjestelyihin.  Toisessa haastattelussa kes-
kustan ulkopuolella asuvien tiedot  ja  mielipiteet eivät eronneet merkitsevästi 
keskustassa asuvista. 

Suunnitelman valmistuttua Kitkantien järjestelyjä piti  54  %  hyvinä  tai  erittäin 
hyvinä  ja  41 %  huonoina  tai  täysin epäonnistuneina. Suunnittelijan  ja  asukkai-
den käsitykset toteutustavoista erosivat suuresti, vaikka tavoitteista käsitykset 
olivat samansuuntaisia. Suunnitelmaan yleensä, jossa oli mukana enemmän 
asukkaiden ehdotuksia, suhtauduttiin myönteisemmin kuin Kitkantien järjeste-
lyihin. Vastaajista piti suunnitelmaa  79 %  hyvänä  tai  erittäin hyvänä  ja  21 % 

 huonona  tai  täysin epäonnistuneena. Osallistumismandollisuuksia piti riittävi-
nä  69 %  haastatelluista  ja  63 %  piti tiedotusta riittävänä. Kun mielipiteitä ky-
syttiin kaikissa suunnittelun vaiheissa, osallistuneiden määrä nousikin suhteel-
lisen korkealle  (n. 12 % suunnittelualueen  asukkaista) verrattuna aikaisempiin 
kokemuksiin. Asukkaiden vaikutusmandollisuuksiin oltiin tyytymättömämpiä, 

 47 %  oli sitä mieltä, että asukkaiden mielipiteet oli otettu huomioon. Suunnit-
teluun osallistuneet olivat kaikkein tyytymättömämpiä. Tämä  olikin  ymmär-
rettävää, koska aikaisemmissa kyselyissä kesäkuussa  72 %  ja  marraskuussa 

 76 %  vastaajista kannatti Kitkantielle nykytilaa  tai  jotakin muuta ratkaisua 
kuin lopullisessa suunnitelmassa. Asukkaiden oli vaikea ottaa kantaa vaiku-
tusmandollisuuksiinsa, koska  he  olivat saaneet hyvin vähän tietoa muiden 
asukkaiden mielipiteistä  ja  siitä, miten mielipiteet oli otettu huomioon suunnit-
telussa. Koillistelmon kaltaiset tietoverkot olisivat edullinen tapa juuri vuoro-
vaikutteiseen tietojen vaihtoon. 

Tämän osallistumiskokeilun kokemusten perusteella näyttää ilmeiseltä, että 
asukkaille tulee paitsi tarjota osallistumismandollisuuksia myös aktivoida 
asukkaita käyttämään osallistumismandollisuuksiaan lisäämällä tietoja, taitoja 

 ja  luottamusta. Tietoa tarvitaan suunnittelusta, kaikista mandollisista vaihto-
ehdoista  ja  niiden seurauksista sekä osallistumismandollisuuksista. Luotta-
muksen lisääminen  on  avointa vuorovaikutteista tiedottamista  ja  todellisten 
vaikutusmandollisuuksien tarjoamista asukkaille, jolloin asukkaiden arvostuk-
set otetaan huomioon. Luottamuksen lisäämiseksi  on  myös asukkaiden mieli-
piteistä  ja  niiden huomioonotosta tiedotettava, Taitojen lisääminen  on  suun-
nittelun tuomista lähemmäksi asukasta  ja  osallistumisen tukemista. Asukkailla 

 on  myös erilaisia tarpeita ympäristönsä suhteen,  ja  mitään kerralla saatavaa 
yksimielisyyttä  on  vaikea saavuttaa, vaan ristiriidat  on  pyrittävä hahmotta-
maan aikaisessa vaiheessa, jolloin kompromissiratkaisujen rakentaminen  on 

 vielä mandollista. 



Abstract 

The aim of the study was to evaluate the public participation in a planning 
process from the residents' point of view. The method was a random sample 
interview and a survey. The example is a traffic and environmental planning 
process in the town center of  Kuusamo.  Openness and participation were 
central goals in the planning project. Considerable effort was mounted to in-
form the public at large through the press and public exhibitions. The public 
was approached through surveys. 

The most successful part of the participation was the first survey which plan-
ners undertook early in the planning process. The survey did not generate a 
very large response (only 8 % answered to it), but the ideas gathered were 
most popular from the beginning of the planning to the end. The early partici-
pation gave more potential influence to those participating. The household 
survey was also an information source for the public. 

After the first planning alternatives were introduced the planning was consi-
derably widely known. About 79  % of the interviewees had heard of the plan-
ning and 59  % had heard of the first planning alternatives. Still their know-
ledge of the content and the consequences was poor. Then residents had posi-
tive attitude towards the proposed alternatives, 65  % of the items were consi-
dered positive and 31 % negative. The motives in traffic and the knowledge 
of the planning seemed to affect on opinions. The traffic porposals put for-
ward in the plan seemed to lead to conflicts of interest between drivers, pe-
destrians and cyclists and also between business men and ordinary resident. 

There was almost total agreement about the object of the planning, but the re-
sidents and planners had different views of the means to reach them. In the 
end 54  % on the interviewees considered that the main proposal was good 
and 41  % that it was a failure. The participants were most unsatisfied. This 
was no surprise as in the first opinion survey 72  % and in the second survey 
76  % of them supported the present state or alternative proposal. 

A relative large number of residents (about 12  %) participated in surveys. 
Most of the interviewees were satisfied with the scope for participation 
(69  %) and information (63 %). Nevertheless many of them voiced their dis-
content at public impact on desicion-making. Only 47  % of the interviewees 
were satisfied with their influence on the planning. The opinion of the influen-
ce was highly dependent on one's opinion of the plan. This arises from the 
fact that an individual resident had no idea of the public opinion and it's im-
pact on the planning. The residents would have liked to have more informati-
on earlier, more household surveys and more possibilities to influence on 
decision-making. 

In terms of this case study it seems obvious that we should make active resi- 
dents to participate by supporting the resoujces, kowledge, ability and 



confidence. The residents should have real opportunities to affect the plan-
ning and the planning process should be interactive discussion between the 
planners and the participants.  



Alkusanat  

Oulun  tiepiiri  ja  Kuusamon kunta tilasivat  Suunnittelukolmio  Oy:ltä Kuusa-
mon keskustan  yleissuunnitelman,  jonka yhteydessä  päatettiin  kokeilla  ns. 
osallistuvaa suunnittelumenetelmaa. Tiehallitus  (nykyinen  tielaitoksen  keskus- 
hallinto) osallistui suunnittelun kehittämiseen  ja  seurantaan  ja  tilasi seuranta- 
tutkimuksen Helsingin  yliopistolta. Seurantatutkimuksen  suoritti  psykologian 

 laitoksen  liikennetutkimusyksikössä  professori  Heikki Summalan  johdolla 
 psyk.  kand.  Sari Kujala,  joka myös kirjoitti tämän raportin. Keskushallinnon 

 yhdyshenkilonä  toimi  dipl.ins.  Saara Toivonen. Suunnittelun kulusta  on  laati-
nut  tarkemman  kuvauksen  suunnitteluprojektin  vetäjä  dipl.ins.  Reijo Helaa- 
koski. Kuvaus sisältyy  tielaitoksen  selvityksiä -sarjaan  (TIEL  3200209).  

Helsingissä joulukuussa  1993 

Tienpidon  suunnittelu  
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1  JOHDANTO 

Nykyisen suunnittelujarjestelman perustana  on  jossakin mäarin ns. rationalisti-
nen suunnitteluideologia, jonka keskeisenä periaatteena  on,  että annettuihin 
tavoitteisiin pyritään pääsemään mandollisimman tehokkaasti käytettävissä 
olevien keinojen avulla  (Granlund  1981, 10).  Rationalistinen suunnittelujarjes-
telmä  perustuu teknistaloudellisen tehokkuuden tavoitteluun  ja  sille  on  tyypil-
listä suunnittelun eriytyneisyys  ja asiantuntijavaltaisuus. Rationalistista  suun-
nittelujärjestelmaa  on  kritisoitu siitä, että rationalismin ihanteet eivät toteudu 
käytännössä eikä kaikkia arvoja voi mitata rahassa. Kuntasuunnittelun tieto- 
pohja ei anna oikeaa kuvaa eri asukasryhmien oloista, tarpeista  ja  arvostuksis-
ta, eikä näin muodosta pohjaa rationaaliselle päätöksenteolle  (Granlund  1981, 
11-20).  Suunnittelu  on  asiantuntijavaltaisuudessaa.n  etääntynyt tavallisista ih-
misistä  ja  heidän arkikokemuksistaan. Eriytyneesta suunnittelusta  on  seuran-
nut ongelmia tiedonvälityksessä, toteuttajasuuntaan toisaalla  ja käyttäjäsuun-
taan  toisaalla (Horelli  1981, 123).  

Määrällisten  tavoitteiden  ja  tehokkuuden korostaminen laadullisten tavoittei-
den kustannuksella  on  tuottanut viihtyisyydeltaan entistä huonompia ympäris-
töjä (Lehti  1980, 14).  Ihmisillä ei ole ollut mandollisuuksia vaikuttaa oman 
ympäristönsä  ja  elinolojen muodostumiseen, Useissa eri yhteyksissä  (min,  va-
paakuntakokeilu, osallistumistoimikunnan  mietintö  1981) on  korostettu tar-
vetta kansalaisten osallistumismandollisuuksjen parantamiseen suunnittelussa 

 ja  päätöksenteossa. 

Osallistumismenettely  vaatii suunnitteluorganisaatiolta aikaa  ja  resursseja, 
mutta toisaalta tavoitteiden asettelussa  ja suunnitteluideoiden  laatimisessa 
hyödynnetaan asukkaiden suunnittelukykyä. Osallistumistoimikunnan mietin-
nössä  (1981)  myös todetaan, että pitkällä aikavälillä kustannukset  ja koko-
naisajankayttö  voivat olla pienempiä  ja  lopputulos parempi. 

Euroopassa  on  järjestetty  1970-luvulta lähtien erilaisia kansalaisten osallistu-
miskokeiluja, joissa osallistuminen  ja  tavoitteet  on  määritelty eri tavoin.  Ko-
keiluilla  on  usein ollut hyvin erilaisia tavoitteita  (Churchman 1987).  Osallistu-
mismenettelyillä  on  usein pyritty saamaan asukkaat tukemaan suunnittelua. 
Tavoitteena saattaa myös olla muokata suunnitelmat asukkaiden tarpeiden 
mukaisiksi, lisätä asukkaiden vaikutusmandollisuuksia  ja  demokratiaa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida Kuusamon keskustan liikenne-  ja 
ympäristösuunjiittelun  osallistuvan menettelyn onnistumista asukkaiden näkö-
kulmasta. Yleissuunnitelma  on  raportoitu erikseen (Kuusamo: keskustan lii-
kennejarjestelyjenja ympäristön yleissuunnitelma  1993)  ja suunnittelukonsuit

-ti on  kirjoittanut kuvauksen osallistuvasta suunnitteluprosessista (tielaitoksen 
selvityksiä  85/1993).  
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1.1  Demokraattinen suunnittelu  ja  osallistuminen 

Suunnittelu  on nykya.än  demokraattista siinä hyvin etäisessä mielessä, että de-
mokraattisesti valitut luottamusmiehet voivat jossain vaiheessa ottaa kantaa 
suunnitelmiin  ja  määrätyillä asianosaisilla  on  valitusoikeus  (Roos  ja  Riikonen 

 1978). Roos  ja  Riikonen  (1978)  erottavat tästä edustuksellisesta demokratias-
ta perusyhteisödemokratian, käsityksen demokratiasta ihmisten välittömänä 
osallistumisena heidän omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon. 

Demokraattiselta suunnittelulta  Roos  ja  Riikonen  (1978)  edellyttävät seuraa-
via ominaisuuksia:  

I  Suunnittelu perustuu väestön laajaan osallistumiseen  ja  vai-
kuttamiseen kaikissa suunnittelun vaiheissa,  so.  valmisteluis-
sa, perustavoitteiden  ja  konkreettisten tavoitteiden asettami-
sessa, suunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa  ja 

 seurannassa.  
2  Suunnittelun pohjana  on  riittävästi tietoa suunnitelman kai-

kista seurauksista, mandollisista (realistisista) vaihtoehdoista 
 ja  edellytyksistä, resursseista  ja  lähtökohtatilanteesta.  

3 Suunnitteluprosessin  kautta  on  mandollisuus vaikuttaa olen- 
naisiin kehitystekijöihin: taloudelliseen toimintaan, väestön 
elinoloihin, virkakoneiston toimintaan. 

Laajalla osallistumisella voidaan varmistua siitä, että päätöksentekoon eivät 
vaikuta  vain vaikutusvaltaisimmat  ja  äänekkäimmät  tahot.  Roos  ja  Riikonen 

 (1978)  kiinnittävät huomiota asukkaan näkökulmaan suunnittelussa: osallistu-
misesta pitäisi olla heidän mukaansa asukkaalle jotakin käytännön hyötyä il-
man, että haitat ovat liian suuret. Asukkaiden osallistuminen kaikkiin suunnit-
teluvaiheisiin, etenkin tavoitteiden asetteluun  ja  päätöksentekoon, takaisi, että 
suunnittelussa asukkaan etu tulisi otetuksi huomioon.  Jos  osallistuminen  jää 
nennäiseksi,  asukasta käytetään hyväksi palvelemaan näennäisdemokratiaa  ja 

 suunnittelun läpiventiä. Tähän viittaa myös demokraattisen suunnittelun  kol-
mas  edellytys: suunnittelulla täytyy pystyä vaikuttamaan asukkaan kannalta 
olennaisiin asioihin. 

Tiedon saanti  on  myös osallistumisen edellytys. Tässä suunnittelijalla  on  suuri 
vaikutus: suunnittelija päättää, keneen otetaan yhteyttä, miten asukkaita akti-
voidaan  ja  mitä asioita käsitellään. Paldanius  (1992)  asettaa avoimelle tiedon 
vaihdolle kaksi perusedellytystä: tiedon  on  oltava sisällöllisesti mandollisem

-man  avointa  ja  ymmärrettävä.a  ja sen  on  oltava tasapuolisesti kaikkien saata-
villa. Ilman, että  en  vaihtoehtojen edellytykset  ja  seuraukset ovat tiedossa,  on 

 mandotonta tehdä päätöksiä. Tässä korostuu suunnittelijan asiantuntijavastuu: 
suunnittelijan  on  tunnettava eri vaihtoehtojen seuraukset  ja  kuvattava ne 
asukkaiden ymmärtämässä muodossa. Tiedon tasapuolinen saatavuus edellyt-
tää Paldaniuksen  (1992)  mukaan monipuolisia  ja  avoimia informaatiokanavia, 
joihin eri tahoilla  on  mandollisimman tasapuoliset osallistumismandollisuudet. 
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Näillä ehdoin edes löysästi tulkittuna ei demokraattista suunnittelua ole toteu-
tettu,  ja  kirjoittajat pitävät itsekin ehtojen toteuttamista hyvin vaikeana. De-
mokraattisen suunnittelun kehittämisen suurin vaikeus näyttaa olevan juuri 
osallistuminen; kuinka saada asukkaat kiinnostumaan  ja  osallistumaan suun-
nitteluun.  Roos  ja  Riikonen  (1978) nimeävät  kaksi osallistumisen estettä: ih-
misten vetäytymisen yksityisyyteen  ja  yhteiskunnan lisääntyvän suunnittelutoi-
minnan. Ihmiset ovat vetäytyneet elämäntavan muutoksen myötä yksityisyy-
teen,  ja  perinteiset osallistumisen  ja  kulttuurin muodot ovat katoamassa. Sa-
maan aikaan myös osallistumisen mandollisuudet ovat vähentyneet, kun li-
sääntyvä suunnittelutoiminta  on  kehittyessään heikentänyt ihmisen vaikutus-
mandollisuuksia monimutkaisuutensa, etäisyytensä  ja  pitkävaikutteisuutensa 

 takia.  Roos  ja  Riikonen  (1978)  pitävät tärkeänä, että suunnittelun etäisyys  ja 
 vieraus  tavalliselle ihmiselle otetaan johdonmukaiseksi suunnittelun kehittämi-

sen perustaksi. 

Suunnittelu  on  melko abstrakti käsite tavalliselle ihmiselle etenkin, kun  on  ky-
symys yleissuunnitelmasta: suunnittelu ei kuulu kansalaisten arkielämään. 
Suunnittelulla ei usein ole välitöntä yhteyttä toimintaan, vaan toteutus tapah-
tuu suunnittelusta erillään. Lisäksi suunnittelun rajat  ja  aikataulut ovat keino-
tekoisesti luotuja  ja  niitä  on  vaikea hahmottaa. Osallistumisjärjestelmiä  on  so-
peutettava ihmisten elämäntavan vaatimuksiin  ja  suunnittelun tulisi paremmin 
nivoutua ihmisten arkielämään. Ihmiset yleensä ovat enimmäkseen kiinnostu-
neita oman lähiympäristönsä konkreettisista asioista, joita suunnitelma ei vält-
tämättä edes koske  (Granlund  1981).  

Osallistumisen  ja  yksityistymisen  ongelman ratkaisemiseksi  on  ehdotettu uusia 
tiedonvälitysteknologian keinoja. Esimerkiksi televisioiduissa viihdeohjelmissa 

 on  saatu suuret joukot osallistumaan, kun mielipiteensä  on  voinut esittää pu-
helinsoitolla kotoa käsin. Pelkillä mielipidekyselyillä  on  kuitenkin omat 
rajoituksensa. 

Silvo  (1983)  esittää edustukselliselle demokratialle vaihtoehdon, jonka mu-
kaan demokratia  on  ymmärrettävä kansalaisten sosiaaliseen  ja  historialliseen 
kokemukseen perustuvana vuorovaikutusprosessina, jossa subjektiiviset toi-
veet muotoutuvat yhteisiksi sosiaalisiksi  ja  oikeudenmukaisiksi  tarpeiksi. Täl-
löin suunnittelu perustuisi kiinteään asukkaiden  ja  suunnitteluorganisaation 

 väliseen vuorovaikutukseen, eikä osallistuminen rajoittuisi kommunikaation 
kaynnistaneen organisaation luomien vaihtoehtojen valintaan.  

1.2  Osallistumisjärjestelyjen  onnistumisen edellytykset  

Granlund  (1981)  jakaa osallistuvan suunnittelun muodot kolmeen  pää-
ryhmään:  

1  informaation saamiseen, joka  on  yksisuuntainen osallistumi-
sen muoto, mutta myöskin edellytys sille, että muita osallis-
tumisen muotoja yleensä voi esiintyä  

2  mielipiteen ilmaisuun  
3  päätöksentekoon osallistumiseen. 
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Boaden ym.  (1980)  esittää  lisäehtona,  että toimivan tiedonvälityksen  syntymi
-seksi  ja  osallistumisen  todentumiseksi,  tiedottamisen  ja  mielipiteenilmaisun  li-

säksi  suunnitteluorganisaation  ja  yleisön välille syntyy  vuorovaikutteinen, 
kaksisuuntainen  tiedon kulku.  Foresterin  (1982)  mukaan esitetyn tiedon tulee 
olla selvää  ja  ymmärrettävää, luotettavaa,  asiaankuuluvaa  sekä täsmällistä  ja 

 totta, jolloin vältytään tiedon  vääristymiseltä  ja  säilytetään osallistujien luotta-
mus, eikä käytetä hyväksi asukkaiden oletettua suostumusta.  

Tiedotusmuodoista  osa  on  lakisääteisiä  ja  ne liittyvät toisaalta  kunnallishallin-
nossa noudatettavaan julkisuusperiaatteeseen  ja  toisaalta  rakennuslain  sää-
döksiin  tiedon jakamisesta niille, joiden etua suunnittelu koskee. Mielipiteen 
ilmaisun lakisääteisiä muotoja ovat  mm.  kunnallisissa vaaleissa äänestäminen 
sekä aloite-  ja  valitusoikeus. Kunnan asukkaista  vain  luottamusmiehet voivat 
yleensä osallistua päätöksentekoon. Lakisääteisten osallistumismandollisuuk-
sien rinnalle  on  pyritty kehittämään uusia keinoja tiedottaa suunnittelusta sa-
moin kuin aktivoida asukkaita osallistumaan. Lisäksi erilaiset asukkaiden 
omasta aloitteesta syntyneet vaikutus-  ja  osallistumispyrkimykset  lisääntyivät 

 1 970-luvulla. 

Erilaisia asukkaiden  osallistumiskokeiluja  on  järjestetty  1970-luvun jälkipuo-
liskolta lähtien. Niiden kulkua ei usein tunneta  kovin  hyvin  ja  vertailua ei ole 
pyritty tekemään  yhtenäisin  kriteerein.  Osallistumiskokeiluista  saatujen koke-
musten perusteella  on  esitetty  osallistumismenettelyn  onnistumisen edelly-
tyksiksi:  

• Asukasosallistuminen  tulisi ulottaa  projektin  alkuvaiheen  ta
-voitteenasettelusta  loppuvaiheen toteuttamisen valvontaan 

 (Alterman 1984, Boaden ym. 1979, Forester 1982, Melkas 
1989, Miller 1988, Nelissen 1982,  Paldanius  1992, Silvo 
1983).  Alkuvaiheessa tehdään usein tärkeimmät valinnat  ja 

 rajaukset  ja  näin alkuvaiheen osallistumisella saattaa olla suu-
rimmat vaikutukset lopulliseen suunnitelmaan.  Silvon  (1983) 

 mukaan tulisi kehittää sellaisia  suunnittelujärjestelmiä,  jotka 
edistävät laajojen kansalaisryhmien mandollisuuksia määritel-
lä itse  se,  mikä todella  on  olennaista tietoa.  Forester (1982) 

 korostaa aikaisemman kirjallisuuden pohjalta, että tiedotta-
minen  ja  kontaktien luominen  on  aloitettava mandollisimman 
ajoissa niin, että suunnittelun alkaessa  on  olemassa valmistel-
tuja asukkaita, joihin voi ottaa yhteyttä.  

•  Asukkaiden vastausten  käsitteleminen  ja  käyttäminen  on  yhtä 
tärkeää kuin niiden kerääminen. Käsittelyyn pitäisi varata riit-
tävästi aikaa, koska  se jää  usein puutteellisesti tehdyksi  ja 

 osallistumisen merkitys  kaventuu.  Asukkaiden tulisi myös 
saada palautetta siitä, miten heidän  ehdotuksiinsa  on  suhtau-
duttu. Pelkän ehdotuksista seuraavan suunnitelman perus-
teella  on  liian vaikeaa selvittää osallistumisen vaikutuksia 

 (Boadenym.  1980). 
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• Suunnittelusysteemin  on  sitouduttava  osallistumismenette-
lyyn (Boaden ym.  1979, Glass 1979,  Melkas  1989).  

• Perusyhteisöjen  edustajista  koottavat yhteistyöelimet  toimi-
vat paremmin kuin  ylhaältä  asetetut  kunnanosavaltuustot  tai 

 vastaavat (Kotilainen  1983).  

•  Asukkaiden  ja  suunnittelijoiden keskinäisen vuorovaikutuk-
sen mandollistamiseksi suunnittelun  on  kohdistuttava niihin 
asioihin, joista asukkaat pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä 
eli jokapäiväisen elämän piirin konkreettisiin asioihin  ja  suun-
nitelmiin, joita ollaan toteuttamassa suhteellisen lyhyellä aika-
välillä  (Granlund  1981, Miller 1988).  Laajemmatkin  kysy-
mykset kiinnostavat asukkaita,  jos  monimutkaiset  asiat  esite-
tään konkreettisesti  ja  mandolliset seuraukset kuvataan 
selkeästi.  

• Asukasosallistumisen  järjestämisessä olisi  hyödynnettävä  jo 
 olemassa olevaa aktiivista  asukastoimintaa (Melkas  1989).  

•  Suunnitelmat tulisi esittää asukkaille sellaisessa muodossa, 
josta  välittyisi  asukkaille tuleva konkreettinen todellisuus 

 (Melkas  1989).  

• Osallistumisjärjelmiä  on  sopeutettava ihmisten elämäntavan 
vaatimuksiin  (Roos  ja  Riikonen  1978).  

• Suunnitteluorganisaation  edustajan tulisi olla tavoitettavissa 
 virka-ajan ulkopuolella  ja jalankulkuetäisyydellä  asukkaan 

kodista  (Granlund  1981).  

•  Aktiivit asukkaat seuraavat kaikkia  asuinalueeseen  kohdistu-
via toimenpiteitä, jotka  maaräavät  hallinnon uskottavuuden. 
Mitkään erityiset järjestely eivät siten korvaa hallinnon mah-
dollista yleistä uskottavuuden puutetta  (Melkas  1989).  

•  Suunnittelijat vaikuttavat suuresti osallistumisen onnistumi-
seen: suunnittelijat päättävät  keihin  otetaan yhteyttä, keitä 

 aktivoidaan  osallistumaan, ketkä osallistuvat kokouksiin  ja 
 mitä tietoa kansalaisille annetaan  (Forester 1982).  Lisäksi 
 suunnitelijat  päättävät, miten  ja  missä vaiheessa mielipiteitä 

kysytään, miten mielipiteet valitaan, käsitellään  ja  miten ne 
otetaan huomioon suunnittelussa  (Alterman 1984).  Boaden 
ym.  (1979)  mukaan osallistuminen  on  rajoittunutta,  jos  tulos-
ten käsittely  ja  päätösvalta  jää  suunnittelij  alle. 
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1.3  Kokemuksia aiemmista osallistumiskokeiluista 

 1.3.1  Osallistumisen laajuus 

Tonboe ym.  (1977, 23  ja  239)  raportoi kokemuksia yhdestä varhaisimmista 
osallistumiskokeiluista tanskalaisen  Bornholmin  saaren aluesuunnittelun yhte-
ydessä. Bornholmissa  40 %  aikuisista oli osallistunut jollakin tapaa suunnitte-
luun, kun mukaan oli laskettu myös ne, jotka olivat lukeneet asiasta lehdestä 

 tai  keskustelleet siitä ystävien  tai  sukulaisten kanssa. Kuitenkin  vain 7 % 
 asukkaista oli osallistunut keskustelutilaisuuksiin  ja  2 - 3 %  oli osallistunut 

opintoryhmiin  tai  kirjoittanut viranomaisille ehdotuksista. Osallistujat olivat 
enimmäkseen keski-ikäisiä hyvin menestyviä miehiä.  

Granlund  (1981) vertaili  kokemuksia yhdestä suomalaisesta (Kaarinan kunta) 
 ja  kolmesta pohjoismaisesta  (Nacka, Märsta ja  Hedemora) osallistumiskokei

-lusta.  Osallistumisen laajuuden suhteen tarkastellut kokeilut onnistuivat  varsin 
 huonosti. Parhaimniillaankin kokeiluihin osallistui  vain n. 5 %  alueen asuk-

kaista, kun yleensä osallistumisprosentti jäi  alle  yhden. Osallistumaan aktivoi-
tuivat pääasiassa henkilöt, joiden koulutus, sosioekonominen asema  ja  varalli-
suustaso  olivat korkeat. Lisäksi edellä mainitut ryhmät hyötyivät eniten tie-
dottamisesta, kun taas sellaiset ryhmät, joilla ei ennestään ollut tietoa suunnit-
telusta, eivät hyötyneet tehostetustakaan tiedottamisesta. 

Boaden  (1979), Johnson (1984)  ja  Miller (1988)  ovat saaneet samantyyppisiä 
kokemuksia Ruotsissa, Isossa Britanniassa  ja  Yhdysvalloissa. Osallistumisen 
laajuus  on  jäänyt kokeiluissa pieneksi  ja  otos  on  ollut vinoutunut. Laajin osal-
listuminen  (20 %)  saavutettiin, kun asukkaiden mielipiteitä kysyttiin tutuista 
asioista tutussa ympäristössä  (Miller 1988).  Joissakin kokeiluissa Ruotsissa 

 on  yritetty saada pieni, mutta kattava otos asukkaista, mutta nämä yritykset 
ovat kaatuneet suureen kieltaytyjien määrään  (Miller 1980).  Toisaalta  Miller 
(1980)  raportoi, että osallistumisaktiivisuutta  ja  edustavuutta voidaan lisätä 
aktiivisesti rekrytoimalla sekä lisäämällä suunnittelusta tiedottamista  ja  paran-
tamalla tiedottamisen laatua. 

Boaden ym.  (1980)  mukaan osallistumattomat saadaan enemmän mukaan 
suunnitteluun,  jos  heitä motivoidaan paremmin  ja  osallistumiseen tarvittavia 
taitoja kehitetään. Boadenin ym. kokeilussa  South Yorkshire'ssä  käytettiin 

 osa-aikaisia yhdyskuntatyöntekijöitä aktivoimaan sellaisia asukasryhmiä, joi-
den ei odotettu osallistuvan. Yhdyskuntatyöntekijät toimivat suunnittelijoiden 

 ja  asukkaiden yhdyssiteenä  ja  tiedonvälittäjänä. Osallistuneissa ryhmissä lähes 
kaikki  (82 %)  uskoivat hyötyneensä yhdyskuntatyöntekijän vierailusta, koska 
yhdyskuntatyöntekijät pystyivät selittämään  ja  tarkentamaan suunnittelun  ja 

 osallistumisen tarkoitusta. Työntekijät pystyivät myös auttamaan suunnitteli-
joita ymmärtämään eri ryhmien vastauksia. Näissä ryhmissä kolme viidestä jä-
senestä toimitti oman kannanottonsa. 
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1.3.2  Osallistumisen vaikuttavuus  

Altermanin  (1984)  tutkimuksessa pyydettiin  asukkailta  mielipiteitä ensimmäi-
sestä  rakennussuunnitelmaehdotuksesta.  Suunnittelijat itse  luokittelivat  mieli-
piteet  ja  arvioivat niiden vaikuttavuutta.  He  arvioivat  11  %  mielipiteistä  epä-
relevanteiksi  suunnitelman tasoon nähden  ja  vain 4  -  10  %  kaikista mielipiteis-
tä arvioitiin vaikuttaneen lopulliseen suunnitelman sisältöön.  

1.3.3  Osallistumisen päämäärät  

Nelissen  (1982)  analysoi  16  Euroopassa tehdyn  kaupunkiuudistukseen  tähtää-
vän  osallistumiskokeilun  tavoitteita.  Nelissenin  mukaan suurin  osa  kokeiluis-
ta, jotka tähtäsivät päätöksenteon uudelleen organisoimiseen, oli paikallisen 

 kunnanhallinnon  voimakkaasti  kontrolloimia  ja  niillä pyrittiin hallinnon omiin 
tavoitteisiin.  Nelissen  (1982, 42)  jakoi tavoitteet kahteen ryhmään, joita eri 
kokeilut painottivat eri tavalla:  

I  Instrumentaalinen  osallistuminen  
•  suunnitelman laadun parantaminen  
•  aikaa  kuluttavien  ristiriitojen välttäminen 

 •  osallistujien tuen saaminen suunnittelulle  

2  Varsinainen osallistuva suunnittelu  
•  suunnitelman muokkaaminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi 

 • naapurustohengen  syntymisen edistäminen  
•  asukkaiden vaikutusmandollisuuksien lisääminen  ja  hallinnon 

 kontrollin  vähentäminen  
•  suunnittelun  ja  päätöksenteon demokratisoiminen  

Nelissenin  ajatuksena oli, että hallinnon kontrolli pyrkii osallistumisen  instru-
mentalisoimiseen  sen  omien tavoitteiden saavuttamiseen, kun taas varsinainen 
osallistuva suunnittelu pyrkii osallistumisen  ja demokratian  lisäämiseen. 

Keränen  ja  Mäkitalo  (1987)  tarkastelivat suomalaisia virallisia kannanottoja 
osallistumiseen  ja  niistä esille tulevaa vallitsevaa käsitystä osallistumisesta. 
Heidän mukaansa kansalaisten  ja  hallinnon välisten suhteiden, kansalaisten 
osallistumisen osalta  on  lähtenyt  varsin valvontapainoitteisista  otteista, mutta 
periaatteellisella tasolla  on  siirrytty yhä selvemmin painottamaan asukkaiden 
lisääntyneen oma-aloitteisuuden  myönteistä merkitystä myös hallinnon kan-
nalta  ja  pohtimaan  sen  hyödyntämisen mandollisuuksia.  

1.4  Osallistu  mismenettelyt  

Miller (1989)  kuvaa  70-  ja  80-luvuilla käytettyjä  osallistumismenettelyjä,  joita 
ovat  

• mielipidekyselyt 
• satunnaisotoshaastattelut 
•  julkiset  keskustelutilaisuudet 
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•  näyttelyt, joissa voi kertoa mielipiteensä 
 • kenttätoimistot 

•  paikallisten järjestöjen kuuleminen  
•  asukkaiden  konsultaatioryhmät  tai  opintopiirit 
• kayttäjäsuunnittelu.  

Millerin listaan voisi lisätä vielä kansanäänestyksen.  Glass (1979)  korostaa, 
että laajan osallistumisen mandollistamiseksi ei tulisi valita  vain  yhtä menetel-
mää, vaan kehittää jatkuva  koko suunnitteluprosessin  kestävä  ja  monipuolinen 

 osallistumissysteemi.  Jokin menetelmä sinänsä ei luo osallistumista.  Boaden 
ym.  (1980)  korostavat, että usein ero eri ohjelmien välillä ei ole menetelmäs-
sä, vaan  toteuttajien motiiveissa,  mitä osallistumiselta halutaan. Jokaisella  me

-nettelyllä  on  omat etunsa  ja puutteensa,  erilaiset  menettelyt  saavuttavat eri 
laajuudella ihmisiä  ja  käsittelevät kysymyksiä eri syvyydellä. Menetelmiä jär-
kevästi yhdistelemällä voidaan paremmin varmistaa tiedon leviäminen  ja  laa-
jemman yleisön mielipiteiden  ja  ideoiden selvittäminen. 

Mielipidekyselyjen etuna  on,  että niillä saavutetaan suhteellisen laaja joukko 
ihmisiä pienin kustannuksin.  Silvon  (1983)  mukaan kyselyyn  vastaajalle  jää 

 kuitenkin vähäinen rooli, kun  suunnitteluorganisaatio  valitsee aihepiirit, muo-
toilee kysymykset  ja  tulkitsee mielensä mukaan saadut tulokset.  Granlund 

 (1981)  myös huomioi, että lähestyttäessä asukkaita yksilö kerrallaan ei pääse 
syntymään samanlaista  mielipiteenmuodostusta  kuin  ryhmäkeskusteluissa: 
ryhmäkeskustelu  auttaa ymmärtämään myös muiden asukkaiden  ja  ryhmien 
ongelmia  ja asukas  tulee tietoiseksi omista ongelmistaan  ja  tarpeistaan suh-
teessa muiden asukkaiden tilanteeseen, jolloin keskustelu liikkuu  realistisem-
maIla  tasolla. 

Kyselyjen ongelmana  on  myös, että  vastausprosentit  jäävät usein pieniksi  ja 
nimettömien  vastausten perusteella tuloksia  on  vaikea tulkita.  On  kuitenkin 
mandollista lisätä  vastausaktiivisuutta  esimerkiksi osoittamalla kysely nimellä 
henkilökohtaisesti, vaikka vastaaminen tapahtuisikin nimettömänä. Tällöin voi 
myös saada tietoa eri  vastaajaryhmistä  käyttämällä eri  värisiä  papereita tms. 
Muutenkin kyselyjen hyviä puolia saataisiin käyttöön yhdistämällä niitä mui-
hin  menettelyihin.  Haastatteluin  tai  asukasryhmien  avulla voitaisiin saada  jo 

 kysymysten  asetteluun  ja  myöhemmin päätösten tekoon asukkaat mukaan.  

Satunnaisotosta  haastattelemalla saadaan korkea vastaajien osuus  ja  tilastolli-
sesti tarkka otos, joka kuvaa paremmin kaikkien asukkaiden mielipiteitä. 
Asukkailla  on  kuitenkin passiivinen rooli, heidän tietonsa suunnittelun sisäl-
löstä ei lisäänny, eivätkä  he  osallistu päätöksentekoon. 

Näyttelyt  ja keskustelutilaisuudet  ovat suhteellisen halpoja järjestää  ja  niissä 
päästään  keskustelmaan  asukkaiden kanssa.  Kenttätoimistot  ovat eräs hyvä 
keino tuoda suunnittelu lähemmäksi asukkaita  ja  tilaisuuksiin  tulo  helpoksi. 

Asukkaat pääsevät tutustumaan  ja syventymään  suunnitteluun asukkaiden 
 konsultaatioryhmissä  ja opintopiireissä.  He  pystyvät näin antamaan paremmin  
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mietittyjä  mielipiteitä  ja  osallistumaan aktiivisesti suunnitteluun. Osanottaja-
määrät jäävät suhteellisen pieniksi  ja  ongelmana  on,  miten osallistujat edusta-
vat asukkaita. Ryhmat tulisikin aina täydentää laajemmalla osallistumisella. 
Olemassa olevien yhdistysten  ja  järjestöjen edustajien käyttäminen  on  teho-
kasta; edustajat voivat aktivoida laajemmin oman ryhmänsä jäseniä  ja  selvittää 
heidän mielipiteitään. Järjestöjen edustajat ovat yleensä aktiivisempia ilmaise-
maan mielipiteensä kuin järjestöihin kuulumattomat. Asukasyhdistyksistä  tai 

 taloyhtiön edustajista saatetaan saada aktiivinen  ja  suhteellisen edustava ryh-
mä aikaan. Työryhmat olisi saatava toimimaan: keskinäistä luottamusta  ja  ym-
märrystä  on  vaikea saada aikaan. Järjestöjen poliittisuus  on  helposti enemmän 
yhteistyön este kuin ediste, kun poliittiset tavoitteet ajavat suunnittelun ta-
voitteiden ohitse (Melkas  1989). 

Miller (1989)  pitää käyttäjäsuunnittelua yhtenä tärkeänä tulevaisuuden suun-
nittelumuotona, jolla voitaisiin saavuttaa monilla alueilla poliittisia, taloudelli-
sia  ja  sosiaalisia tavoitteita. Käyttäjäsuunnittelussa vastuu suunnittelusta  ja 
alueen/toiminnan  suunnittelusta annetaan asukkaille  tai  käyttäjille. 

Nelissen  mainitsee  jo  1982  uusia menettelyjä, jotka perustuvat samaan ajatuk-
seen saada asukkaat todella itse suunnittelemaan omaa ympäristöään: 

Oma apu -menettelyt 
Kansalaisille annetaan mandollisuus tehdä omaa tutkimusta, jo-
ka täydentää tavanomaista suunnitteluun liittyvää lähtötilanteen 
analyysia. Oma-apu käsikirjat antavat tietoa asukkaille siitä, mi-
ten tietoa  ja  asiantuntemusta hankitaan sekä miten naapurustoa 
voi organisoida.  

2  Tukea antavat menettelyt 
Asukkaille annetaan ohjausta oman suunnitelman tekemiseen. 
Tämän avun Nelissen jakaa kahteen tyyppiin: kunnan tarjoa-
maan suunnitteluapuun  ja  asukkaiden itse organisoimaan 
vastasuunnitteluun.  

1.5  Seu rantatutkimuksen  tavoitteet  

Seurantatutkimuksen  tarkoituksena oli seurata Kuusamon keskustan liiken-
teen  ja  ympäristön yleissuunnittelun osallistumismenettelyn onnistumista 
asukkaiden kannalta. Tavoitteena oli selvittää, olivatko käytetyt lähestymista-
vat sopivia  ja yhteistyötavat  ymmärrettäviä sekä tulivatko asukkaiden mielipi-
teet otetuiksi huomioon. Seuranta toteutettiin haastattelemalla asukkaita 
suunnittelutyön eri vaiheissa. Tarkoituksena oli lisäksi antaa ehdotuksia tule-
vaa suunnittelua varten. 
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2  SUUNNITTELUPROSESSI  

Taulukossa  2.1 on  esitetty suunnitteluprosessin eteneminen vuoden  1992 
 alusta alkaen, paikallislehtien kirjoittelu sekä tämän seurantatutkimuksen ai-

neiston keruun ajoitus. Seurantatutkimus aloitettiin kesäkuun puolessa 
välissä. 

Taulukko  2.1.  Suunnitteluprosessin  ja  seurantatutkimuksen  eteneminen. 

Suunnittelun eteneminen  ja  paikallislehtien kirjoittelu 	 Seurantatutkimuksen 
eteneminen  

15.1.1992  Ensimmäinen työryhmän kokous 
-  konsultin  laatiman toimintasuunnitelnian tarkastaminen  

17.2.  Lehdistötiedote  ja  tiedotustilaisuus: 
Asukkaat mukaan Kuusamon keskustan suunnitteluun  
18.2.  Koillissanomat:  Asukkaat mukaan suunnitteluun: Kuusamon keskustan liiken-
neolojaja viihtyisyyttä aletaan kohentaa 
-  suunnittelun  ja  helmikuun kyselyn esittely  
18.2.  Kaleva: Asukkaat mukaan keskustan suunnitteluun Kuusamossa 
Helmikuu. asukaskvsely suunnittelualueen talouksiin 
- nykytilanteen kartoitus  ja  ehdotukset  
7.4.  Lehdistötiedote:  Kuusamon liikenne-  ja ympäristösuunnitelma  etenee: liikenne- 
olot  ja  asukkaiden mielipiteet kartoitettu  
9.4.  Koillissanomat:  Kuusamolaiset arvostavat kirkkoaan  ja rantojaan  

9.4.  Koillissanomat: Kaiterantie  ei poistanut ruuhkia Kitkantieltä: Kuusamon liiken-
teen kartoitus kehuu pysäköintiä  
x.4.  Koillissanomat:  Autojen paikoitusta tutkitaan uudelleen kesällä Kuusamossa.  

23.4.  Seminaari  ja nelikenttäanalvysi 
-  tavoitteiden asettelu 
-  mukana virkamiehien, luottamusmiehien, liikkeenharjoittajien, järjestöjen, opiske-
lijoiden edustajat  ja  suunnittelijat  
23.4.  Lehdistötiedote:  Kuusamon tavoitteeksi ehjä taajamakuva  
24.4.  Koillissanomat:  Kuusamon keskusta  on  sekava  ja  ilmeetön: taajamakuvaa  ko-
hennetaan nelikenttäanalyysillä  
24.4.  Kaleva: Kuusamossa asukkaat mukaan taajamasuunnitteluun 

 27.4.  Koillissanomat:  Keskustan yhtenäisyys hankala saavuttaa  
16.6.  Tiedotustilaisuus suunnitelmavaihtoehdoista luottamusmiehille  ja 
liikkeenharjoittajille  
17.6.  Yleisötilaisuus suunnitelmavaihtoehdoista  
16.6.  -  20.7.  Näyttely  ja  kysely suunnitelmavaihtoehdoista kunnantalolla 

 17.6.  Koillissanomat:  Kuusamolaiset saavat valita keskustansa ilmeen  
18.6.  Koillissanomat: Kävelykatu  ja puistoilme  saivat kuusamolaiset puolelleen: 
liikkeenharjoittajat epäilevät asiakkaiden kävelyinnokkuutta 
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Suunnittelun eteneminen  ja  paikallislehtien kirjoittelu 	 Seurantatutkimuksen 
eteneminen  

18.6.  Kaleva:  Kitkantielle  suunnitellaan  kävelykatuakin,  Kuusamolaiset  puntaroivat 
 keskustan  liikenneideoita  

22.6. Koillissanomat:  Kuusamon keskusta ei anna hyvää kuvaa  luontokunnasta 
-  päätoimittaja ehdottaa muutaman viikon  kävelykatukokeilua  
23.7. Koillissanomat: Kitkantien ruuhkim  helpotusta uusilla  liikennejärjestelyillä: 
siltayhteys Landentaakse  vai  Kitkantiestä kävelykatu?  
20.8. Koillissanomat: Torangin tornitalojen  kohtalo ratkeaa kunnanvaltuustossa 

 20.8. Koillissanomat: Torangin tomitaloista  yksittäinen  nyppylä  
26.8. Koillissanomat: Tornitalo  nousee  Torankiin  ehkä  jo  vuoden  päastä  syksyllä, 

 tomitalokaava  läpi kunnanhallituksesta  
1.9. Koillissanomat: Torangtn  risteyksen kaava hyväksyttiin  tornitalomeen  
7.9. Lehdistötiedote: Mielipidekyselyt  keskustan kehittämisestä  paijastivat:  kuusa-
molaisista puolet muuttaisi  Kitkantien kävelykaduksi, liikkeenharjoittajat  epäileväl-
lä kannalla  
10.9. Koillissanomat:  Melkein puolet kuusamolaisista tekisi  Kitkantiestä 
kävelykadun  
10.9.  Kaleva: Kuusamon keskustaan halutaan  kavelykatu  
11.9. Koillissanomat: Kävelykatu  ei sovellu Kuusamon keskustaan 

 -  päätoimittajan kielteinen kannanotto  kävelykatuun  
14.9. Suunnittelmavaihtoehtojen  esittely  lautakunnille  ja kunnanhallitukselle  
15.9.  Kunnanhallituksen päätös: ei  kävelykatua  Kuusamoon  
16.9.  Kuusamon  ynttäjäpalaveri:  22  yrityksen edustajien kielteinen  kanta 
kävelykadulle  
17.9.  Kaleva: Liikenne huolettaa Kuusamon kauppiaita  
18.9. Koillissanomat:  Kuusamon keskustan  yrittäjiltä  tyly tuomio 

 kävelykatusuunnitelmille  
18.9. Koillissanomat:  Keskustan hajauttaminen käy kalliiksi kaikille  
21.9. Koillissanomat:  Valtuutetuista saa hakemalla hakea  kävelykadun 

 puolestapuhujia  
21.9. Koillissanomat:  Vanhassa  vara  parempi  
23.9. Koillissanomat: Kävelykadulla  kuohuu  
- kävelykadun  ja  yrittäjien menettelytapojen arvostelua  
23.9. Koillissanomat:  "Ei ole valmisteltu salassa".  Kävelykadusta  ollaan 
luopumassa  
9.10. Koillissanomat: Kävelykatu  unohdetaan Kuusamon keskustasta  
12.10. Koillissanomat:  Liikenteen  ohjauksella autioitetaan  keskustaa 

 -  päätoimittaja arvostelee suunnitelmaa  
9.11. Koillissanomat:  Keskustan  liikennesuunnitelma  pian nähtäville, Onko  Kitkan

-tie  parempi suorana vai  mutkittelevana?  

1.- 10.7.  Ensimmäinen 
haastattelu  

24.8. -  5.9.  Toinen 
haastattelu  

9. - 16.9.  Toinen haastat-
telu jatkuu  
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Suunnittelun eteneminen  ja  paikallislehtien kirjoittelu Seurantatutkimuksen 
 eteneminen  

13.11.  Koillissanomat:  Kyllä  kansa tietää suunnittelunkin suunnan  13.  -  27.11.  Kysely asuk- 

13.11.  Koillissanomat:  Kuusamon keskustan suunnitelmat nähtäville maanantaina kaiden osallistumis- 
mandollisuuksista  

. 	 . 	
..  

13.11.  Keskustan asukkaille jaettiin tiedotuspaketti suunnitelmaehdotuksesta  kotim  

16  .-  27.11.  Suunnitelmaehdotukset  ja mielipidekyselyt  olivat esillä postissa  ja  kun- 
nantalolla  ja  tiedotteen saaneet asukkaat saivat soittaa palvelupuhelinnumeroihin  

17.11.  Näyttely suunnitelmaehdotuksesta  
18.11.  Kaleva: Kuusamon keskustan rannat kuntalaisten käyttöön  

18.11.  Koillissanomat:  Kuusamon keskustan suunnitelmaa hänimästeltiin suureen- 
kin  ääneen, "Tällä lailla,  jos Kitkantien miinoitatte,  niin  se on  kallis  paukku"  

19.11.  Koillismaan  Uutiset: Liikenne-  ja ympäristösuunnitelmaa hiotaan  suunnitteli- 
joiden  ja  kuntalaisten yhteistyönä, Vihreyttä  ja  liikenneturvallisuutta lisätään Kuu- 
samon keskustaan  
19.11.  Koillismaan  uutiset (mielipidek.): Herroille parhaat palat  

19.11.  Koillissanomat  (pääkirjoitus): Risteyksistä suurin pullonkaula keskustaan  

24.11.  Koillissanomat: Keskiviheriot  pois, Nuottatien nsteys ennalleen  ja  valot 
KOP:n  kulmaan, Kuusamon yrittäjät eivät vieläkään sulata keskustan 
liikennejärjestelyjä  
24.11.  Koillissanomat  (lukijoiden kirjeet): Säästetään nyt, kun  se on  vielä halpaa  

27.11.  Koillissanomat:  Ydinkeskustan liikennesuunnitelma ei kelvannut yrittäjille 
vieläkään, Kantola kaipaa puheyhteyttä Kuusamon johtoon  

1.12.  Koillissanomat: Vainajille  mutkia matkaan  

15.12.  Koillissanomat: Liikenteenjakajia  karsitaan keskustan suunnitelmasta  16.12.  Kysely suunnittelu- 
työryhmän jäsenille  osa!- 

31.12.1992  Kolmen yrittäjän liikennetyöryhmän kokous listumisen  tavoitteista  

4.1.1993  Kunnanedustajien  ja  yrittäjien yhteinen liikennepalaveri  

15.1.  Tielaitoksen.  kunnan  ja  suunnittelijoiden edustajien liikennepalaveri. jossa  7.  -  26.1.1993  Osallistu- 
keskusteltiin edellisessä palaverissa ehdotetuista muutoksista miskyselyn  kontrolli- 

haastattelu  

6.9.  Kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman  
11.10.  Asukkaille jaettiin esite suunnitelmasta  11.  -  31.10.  Loppuhaas- 

tattelu  puhelimitse  ja 
- Koillistelmon  kysely 

Konsultti laati Kuusamon keskustan ympäristö-  ja liikennesuunnittelun  toi-
mintasuunnitelman, joka tarkastettiin  15.1.1992  suunnittelua varten peruste-
tun työryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Osallistumissuunnitelman sisäl-
Iäksi sovittiin seuraavaa:  Suunnitteluhanke pyritään saamaan tutuksi kaikille 
osapuolille. Näin varmistetaan riittävä palaute työn aikana, jolloin ratkaisut 
ovat toiminnallisesti, ympäristöllisesti, taajamakuvallisesti se/c/i yhdyskunta-
rakenteen kannalta toteuttamiskelpoisia. 



Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt  ja  ympäristö... 	 23  
SUUN NITTELUPROSESSI 

Paikallislehdissä esiteltiin ensimmäisen kerran suunnittelun alkamista 
 18.2.1992  ja  samoihin aikoihin järjestettiin tiedotus-  ja  keskustelutilaisuudet 

kunnanhallitukselle, lautakunnille  ja  kunnan virkamiehille, vammaisneuvostol
-le  ja  peruskoululaisille.  Tilaisuuksissa eri ryhmät saivat ottaa osaa vastaamalla 

Kuusamon nykytilaa  ja  ongelmia selvittävään kyselyyn. Lisäksi  1 700:aan  kes-
kustan talouteen lähetettiin kysely postitse, matkailijoiden kysely oli saatavilla 
kandessa matkailupisteessä  ja  suunnittelijat jakoivat kyselyn ydinkeskustan 
(Kitkantien) liikkeenharjoittajille henkilökohtaisesti. Taulukossa  2.2 on  esitet-
ty kyselyjen vastausprosentit (tielaitoksen selvityksiä  85/1993).  Kyselyt sisäl-
sivät myös pienen esittelyn suunnittelusta. Mielipidekysely oli keskeinen  osa!

-listumistapa  nykytilanteen analyysissa. Analyysin tuloksien oli tarkoitus ohjata 
tavoitteiden asettamista  ja  varsinaisen suunnitelman laatimista. 

Taulukko  2.2.  Kyselyjen kohdervhmätja palautusprosentit. 

Kohderyhmä Palautettujen  kyselyjen 
1km /  jaettujen kyselyjen 
1km 

Palautus- 
prosentti 

Asukkaat (helmikuu)  138/1700 8  
Asukkaat (kesäkuun  84 -  
näyttely) 
Asukkaat (marrask.  109 -  
näyttely) 
Liikkeenharjoittajat  77/113 68  
Koululaiset  298/298 100  
Kunnan edustajat  32/40 80  
Järjestöt  3/12 25  
Matkailijat  6/200 3  

Tavoitteiden asettelussa keskeinen osallistumismuoto oli seminaari, johon 
osallistui virkamiehiä, Kuusamon kunnan luottamusmiehiä, liikkeenharjoittaji

-en  edustajia, opiskelijoita  ja  suunnittelijoita. Seminaarissa muodostettiin suun-
nittelutavoitteet nelikenttäanalyysin avulla. Ensimmäiset suunnitelmaehdotuk

-set  esiteltiin  16.  ja  17.6.1992 liikkeenharjoittajille,  kunnan edustajille  ja koko 
 yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa  ja  näyttelyssä, joissa oli mandollista ottaa 

kantaa vastaamalla kyselyyn. Näyttelymateriaali oli esillä Kuusamon kunnan- 
virastossa  11.8.1992  saakka. Suunnitelmaehdotuksista  ja  yleisötilaisuudesta 

 kerrottiin myös useissa paikallislehden artikkeleissa. 

Asukkaiden palautteen perusteella valittiin kandesta suunnitelmavaihtoehdos
-ta  toinen, josta tehtiin yksityiskohtaisempi suunnitelmaehdotus. Uutta suunni-

telmaehdotusta esiteltiin yleisölle  17.11.1992.  Näyttely oli esillä sekä Kuusa-
mon kunnan virastotalolla että keskustan postissa  27.11.  saakka, johon asti 
myös kyselylomakkeita saattoi palauttaa molempiin paikkoihin. Seurantatutki

-jan  aloitteesta koottiin tiedotepaketti, joka sisälsi suunnitelmakartan pienen-
nöksen, mielipidekyselyn, seurantatutkimukseen liittyvän kyselyn sekä tietoa 
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suunnitelmaehdotuksesta,  näyttelystä sekä palvelupuhelinnumeroista. Tiedo-
tepaketti jaettiin 1200:aan keskustan talouteen  13.11.1992.  

Keskeisimmät osallistumismandollisuudet asukkaiden kannalta olivat helmi-
kuun, kesäkuun  ja  marraskuun kysely. Tietoa suunnittelusta oli saatavilla hel-
mikuun kyselystä, kesäkuun  ja  marraskuun yleisötilaisuuksista  ja  näyttelyistä 
sekä keskustan asukkaille jaetusta tiedotepaketista  ja palvelunumeroista. 

 Suunnittelun lopuksi  11.10.1993  asukkaille jaettiin esite suunnitelmasta. Li-
säksi paikallislehdet julkaisivat useita artikkeleita Suunnittelukolmio Oy:n  Ich-
distötiedotteiden  perusteella.  

3  ENSIMMÄINEN HAASTATTELU  1.  -  10.7.1992 

3.1  Haastattelun toteutus 

Ensimmäinen haastattelu toteutettiin heinäkuussa  1992.  Heinäkuun alkuun 
mennessä oli suunnittelussa  jo  edetty useita suunnitteluvaiheita. Keskeisimmät 
osallistumismandollisuudet asukkaiden kannalta olivat olleet helmikuun asu-
kaskysely  ja  kesäkuun kysely. Tietoa suunnittelusta oli saatavilla helmikuun 
kyselyssä, kesäkuun yleisötilaisuudessa  ja  näyttelyssä. Lisäksi paikallislehdet 
olivat julkaisseet useita artikkeleita viiden Suunnittelukolmio Oy:n lehdistötie-
dotteen perusteella. 

Ensimmäisellä haastattelulla oli tarkoitus tarkastella näitä osallistumis-  ja  tie-
donkulkuväyliä.  Erityisenä arvioinnin kohteena oli helmikuinen asukaskysely. 
Miksi vastaamisaktiivisuus oli erittäin alhainen  ja riittikö  tämä otos asukkai-
den keskeisimpien mielipiteiden keräämiseen. Haastattelu valittiin tiedonhan-
kintamenetelmäksi, koska  sillä  on  suuremmat mandollisuudet motivoida hen-
kilöitä kuin kyselyllä. Haastattelu  on  myös menetelmänä joustavampi.  Se  sallii 
täsmennykset  ja  sopii tällaiseen karttoittavaan tutkimukseen. Ajan  ja  kustan-
nusten säästämiseksi haastattelu tehtiin puhelinhaastatteluna. 

Haastattelun suunnittelu aloitettiin ongelmakysymysten analyysillä, Suunnitte-
lun kulkua  ja  ongelmia selvitettiin keskusteluin eri osapuolten kanssa. Kes-
kusteluissa nousi keskeisiksi kysymyksiksi tiedotus  ja  asukkaiden osallistumis-
mandollisuudet: ovatko asukkaat saaneet riittävästi tietoa suunnittelun aloi-
tuksesta, ovatko yhteistyötavat olleet ymmärrettäviä  ja  ovatko asukkaat ko-
keneet pystyneensä vaikuttamaan suunnittelun kulkuun. Joitakin heränneitä 
kysymyksiä päätettiin kysyä suoraan asukkailta. Kysymykset kirjattiin haastat-
telurungoksi haastattelun helpottamiseksi  (lute I).  

Helmikuun asukaskysely oli keskeisin teema-alue. Mielenkiintoa oli herättä-
nyt, miten mielipide muodostui perheissä, kun kyselyitä jaettiin  vain  yksi talo-
utta kohden. Aihaisen vastaamisaktiivisuuden syistä oli syntynyt joitakin  hy-
poteeseja,  joita testattiin kysymyksin. Oletettiin, että kiinnostuneisuus suun-
nittelusta, kyselyn yllätyksellisyys, kysely lähestymistapana  ja  luottamus vai-
kutusmandollisuuksiin saattoivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat vastaamis- 
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aktiivisuuteen. Lisäksi kysyttiin, oliko haastateltavilla jokin erityinen syy jättää 
vastaamatta. 

Kesäkuisesta  näyttelystä  ja suunnitteluehdotusten  julkaisemisesta tehtiin oma 
kysymysjoukko, jossa kysyttiin paitsi tiedottamisen onnistumisesta myös mie-
lipiteitä suunnitteluehdotusten sisällöstä. Sisältökysymyksilla haluttiin mitata, 
mitä asukkaat todella tietävät suunnitteluehdotuksista  ja vastaavatko  ehdo-
tukset asukkaiden toiveita. Kävelykatu oli  jo  herättänyt paljon keskustelua, 
mutta tiesivätkö asukkaat, mitä muita muutoksia kävelykadun toteuttamisesta 
suunnitelmien mukaan seuraisi. 

Kuusamon keskustan  103  asukasta haastateltiin  1.  -  10.7.1992.  Puhelinluette-
losta valittiin satunnaisesti kotiosoitteen perusteella sellaisia haastateltavia, 
jotka asuivat samalla keskustan alueella,  jolle helmikuinen asukaskysely  oli 
suunnattu. Vastausprosentti oli  69  %  kaikista saaduista kontakteista. Useim-
mat kieltäytyjistä sanoivat, ettei heillä ole aikaa lomamatkalle lähdön ym. ta-
kia, mutta  osa  kieltäytyi, koska eivät mielestään tienneet suunnittelusta  tai  ha-
lusivat jättää asian nuorempien hoidettavaksi. Kaksi haastateltavista oli liik-
keenharjoittajia, jotka olivat ehdottaneet kävelykatua helmikuun kyselyssä. 
Haastateltavien ikäjakauma  on  esitetty taulukossa  3.1.  Keskustan alueella  32 

 henkilöä ilmoitti liikkuvansa yleensä autolla,  37  kävellen  tai  pyörällä  ja  30  au-
tolla, kävellen  ja  pyörällä. Haastatteluja tehtiin erityisesti iltaisin  ja  viikonlop-
puisin, mutta myös päivisin. 

Taulukko  3.1. 1-faastateltavien  kit.  

Ikä Lukumäärä  
16-17 2 
18-29 18 
30-39 28 
40-49 13 
50-64 27  
Yli  65 11 

3.2  Haastattelun tulokset  

3.2.1  Haastateltavien  tiedot suunnittelusta 

Haastateltavista  80  eli  79  %  kertoi kuulleensa suunnittelusta  ja  heistä  62  eli 
 78  %  ilmoitti lukeneensa asiasta paikallislehdistä. Asukaskysely, pysäköintiky-

sely  ja  tuttavat mainittiin myös tietolähteinä. Noin  53  %  oli myös tyytyväisiä 
suunnittelun alkamisesta saatavilla olleeseen tiedon määrään. Kesäkuun suun-
nitelmaehdotuksista oli kuullut  53  %  ja  näyttelyssä oli käynyt  6  %  haasta-
telluista. 
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Näyttelyssä käyneiden määrä jäi melko pieneksi, mutta joitakin kommentteja 
saatiin nähtävillä olevien suunnittelukarttojen ymmärrettävyydestä: 

•  oma talo nierki11 julkisten palveluiden alueeksi, mitä  se  
merkitsee? 

•  ilman seloslusla vaikea ymmärtää, tien iliniet puuttuivat 
•  näyttelyssä oli liian paljon ihmisiä, joten ei päässyt 

tutustumaan.  

22 

17 

10 

llã'ksi  kaksi kolme neljä viisi 
Muistettujen  yksityiskohtien lukumä.rä  

Kuva  3.1.  Haasiatellavien muistamien suunnilelmaehdotuksien  yksityiskohtien 
lukumäärä. 

Haastattelussa pyrittiin erityisesti mittaamaan, mitä sisältöjä - yksityiskohtia - 
asukkaat muistavat suunnitelmaehdotuksista  ja  miten  he  suhtautuvat niihin. 
Kuvassa  3.1 on  esitetty muistettujen yksityiskohtien lukumäärät. Haastatelta-
vat, jotka olivat ilmoittaneet kuulleensa suunnitelmaehdotuksista, muistivat 
keskimäärin  1,5  yksityiskohtaa niistä  (kuva  3.1).  

Mainitut yksityiskohdat  on  esitetty taulukossa  3.2.  Yksityiskohdista  65  %  pi-
dettiin hyvinä  ja  31  %  huonoina. Kävelykatu muistettiin ylivoimaisesti parhai-
ten,  sen  mainitsi  62  %.  Toisaalta kävelykadun yhteyteen suunnitellut liikenne-
järjestelyt tunnettiin todella huonosti. Ainoastaan kaksi henkilöä tiesi suunni-
tellusta kehätiestä. 

:l  
:cj  

-u 
:0 
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Taulukko  3.2.  Haastateltavien mainitsemat  kesäkuun suunniteirnaehdotuksien yksi-
Iyiskohdai. 

Hyvä Huono Neutr. Yht. 	% 
Kävelykatu  28 8 2 	38 62  
Puisto-  ja  viheraluect  9 9 15  
Puistoalue  rantaan  6 6 10  
Kevytliikenteen  silta  2 2 3  
Rantaan kävelyreitti virkistyskayttöön  2 1 3 5  
Torin siirtaminen  1 6 1 	8 13  
Silta  1 6 7 11  
Rantatie  1 1 2 3  
Viihtyisyyden parantaminen  1 1 2  
Kevytliikenteen  väylät  1 1 2 
Tien  loiva kaartelu  1 1 2  
Liikenteen ohjailu  1 1 2  
Joukamontien - Vienantien  korttelin  1 1 2  
rauhoittaminen 
Istutuskaistat,  mainittiin aurausongelmat  2 2 3  
Suunniteltu kerrostaloalue  1 1 2 
Tien  kavennus  1 1 2  
Rannan rakentaminen  1 1 2  
Teiden yksisuuntaisuus  1 1 2  
Vanttajantien  sulkeminen  1 1 2  
Vienantien läpikulun vaikeuttaminen  1 	1 2  
Yhteensä 	 57 	27 	4 	88 

3.2.2  Haastateltavien  mielipiteet suu  nnitelmaehdotuksista 

Haastateltavilta  kysyttiin mielipidettä kävelykadusta, kehätiestä  ja  kävelyka
-dun  yhteyteen suunnitelluista pysäköintijärjestelyistä. Kävelykatu sai yleisesti 

ottaen myönteisen vastaanoton,  63  %  haastatelluista sanoi kannattavansa sitä 
 (kuva  3.2).  Autoilijat eivät suhtautuneet yhtä myönteisesti kävelykatuun kuin 

kävelijat  ja  pyöräilijät  (2=4,67;  v=1; p<,05,  ei osaa sanoa -osuus poistettu 
analyysista pienen otoksen vuoksi); autoilijoista löytyi vastustusta yhtä paljon 
kuin kannatusta. Kävelykadun kannattajien  ja  vastustajien perusteluissa näkyi 
sama vastakkainasettelu kevytliikenteen  ja  autoliikenteen välillä (taulukko 

 3.3).  
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Kaikki  (24 kpl) 

J  Autoilijat  (26 kpl) 

Kävelijät  ja  pyöräilijät  (31 kpl)  

Kyllä 	Ei Ei osaa sanoa 

Kuva  3.2. Kannatatteko kävelykatujärjestelyä Kitkantien  osuudelle?  Autoilijoiksi 
se/cä kävelzjöiksi  ja  pyöräilijöiksi  luokiteltiin henkilöt, jotka ilmoittivat ainoastaan 
nämä  liikkumismuodot.  Kaikki tarkoittaa sekä autolla että pyörällä  tai  kävellen 
liikkuvia. 

Taulukko  3.3. Kävelykadun  kannattajien  ja  vastustajien perusteluja (suluissa  1km).  

Kannattajat: 
Liikenne vähenisi  ja rauhoittuisi  (23) 

Miellyttävyys,  viihtyisyys  ja  rauhallisuus  (19)  
Kävely  tai  pyöräily helpottuisi  (13)  
Liikenteen siirtäminen Kaiterantielle  (4)  
Turvallisuus  (4) 

Kojut,  pääsisi rauhassa liikkeisiin  (4)  
Puisto-  tai  viheralue  (3)  
Keskustan ilmeen parantaminen  (3) 

Saasteetja  melu vähenisi  (3)  

Matkailu  (2) 
Torialueen  parantaminen  (2)  
Asiakkaita tulisi lisää  (1)  

Vastustajat: 
Liikenne estyisi  (12) 

Kävelyk.  ei sovi/on turha pienelle paikkakunnalle  (4)  

Liikenne suuntautuisi liikaa sivuteille  (4) 

Asiointi estyisi  (2) 

Kävelyk.  mieluummin rauhallisemmalle kadulle  (2)  
Saattaisi  tulla  vaikeuksia  (2) 
Pysäköintipaikat  häviäisi  (1) 

%  

so 
50 

40  
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Yrittäjien kannalta huono 	 (1)  
Liikuntavammajsuus 	 (1)  
Ei haluaisi kävelykatua huvipaikaksi 	 (I)  
Ihmisiä ei saa pakottaa kävelemäan 	 (1)  

Kehätie  ei saanut kävelykadun kaltaista kannatusta  (kuva  3.3).  Useimmat 
kuulivat siitä ensimmäistä kertaa, joten epävarmojen joukko kasvoi melko 
suureksi. Lisäksi monet kävelijät  ja  pyöräilijät eivät osanneet sanoa kantaansa, 
koska asialla ei ole heidän kannaltaan niin paljon merkitystä.  

RO  

•  Kaikki  

fl  Autoiijat  

fl  Kävelijätja  pyöräilijät 

Hyvä Huono  EOS  

Kuva  3.3.  Mitä mieltä olette kehätiestö? (EOS = ei osaa sanoa). 

Kävelykadun  yhteyteen suunniteltujen pysäköintijärjestelyjen kannatuksessa 
autoilijoiden  ja kävelijöiden ja  pyöräilijöiden mielipiteet erosivat toisistaan 

 (kuva  3.4) (X2=8,59;  v=1;  p<,Ol,  ei osaa sanoa -osuus poistettu analyysistä 
pienen otoksen vuoksi). Autoilijat vastustivat enemmän pysäköintipaikkojen 
vähenemistä. Kävelijöiden  ja  pyöräilijöiden mielestä paikkoja  on  lähistöllä riit-
tävästi  ja kielteisestikin  suhtautuvat olivat sitä mieltä, että paikkoja  on  tehtävä 
lisää lähistölle. Taulukossa  3.4 on  esitetty eri ryhmien mielipiteiden jakaan

-tummen. 
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•  Kaikki  

J  Autoilijat 

LI  Kävelijät  ja  pyöräilijät  

Hyvä Huono  EOS 

 

Kuva  3.4.  Mitä mieltä olette kävelykadun yhteyteen suunnitelluista pysäköinfi -
järjestelyistä? 

Taulukko  3.4.  Eri ryhmien mielipiteet (%) kavelykadusta, kehätiestä  ja kävelyka
-dun  yhteyteen suunnitelluista pysäköintijarjestelyistä  (K  =  kyllä, EOS =  ei osaa 

sanoa). 

Kävelykatu 
K 	Ei 	EOS  K  

Kehätie 
Ei EOS  

Pysäköinti  
K 	Ei 	EOS 

Kaikki  62,6 27,5 9,9 43,2 27,5 29,5 58,1 37,2 4,7  
Kävelyk.  kannattajat - - -  45,6 17,5 36,8 73,6 20,7 5,7  
Kävelyk.  vastustajat - - -  35,7 46,4 17,9 35,7 60,7 3,6  
Eitietoaehdotuksista  59,3 22,2 18,5 35,7 28,6 35,7 44,4 44,4 11,1  

Tiesi ehdotuksista  65,6 29,7 4,7 48,3 23,3 28,3 69,5 27,1 3,4  
Ydinkeskusta  66,7 19 14,3 41,5 24,4 34,1 57,5 35 7,5  

Reuna-alueet  58,5 34,2 7,3 45 25 30 60 35 5 

3.2.3  Helmikuun asukaskysely 

Haastatelluista  53 %  ilmoitti saaneensa  ja  17 %  ilmoitti myös palauttaneensa 
kyselyn. Lisäksi  4 %  ilmoitti, että joku muu perheenjäsen oli palauttanut kyse-
lyn.  Jos  oletamme, että puhelinhaastattelusta kieltäytyneet eivät myöskään 
vastanneet helmikuun kyselyyn, saamme kyselyyn vastanneiden osuudeksi täs-
sä otoksessa  12 % (0,7 x 17 %),  mikä  on vain  hieman korkeampi kuin helmi-
kuussa kyselyn palauttaneiden osuus  8 %.  

Perheen mielipiteen muodostumisen selvittäminen osoittautui vaikeaksi.  Mo-
net  vastaajista eivät osanneet selvittää asiaa. Asukaskyselystä oli kulunut yli 
neljä kuukautta, joten ihmisillä saattoi  jo  olla vaikeuksia edes muistaa, olivat-
ko  he  edes saaneet kyselyä.  Se,  että niin monet eivät olleet kyselyä saaneet ol-
lenkaan, selittynee myös  sillä,  että niitä lähetettiin  vain  yksi joka talouteen  ja 

 kaikki talouden henkilöt eivät ole välttämättä sitä nähneet.  Monet haasta- 
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teltavat  myös arvelivat, että kysely  on  vahingossa heitetty mainosten mukana 
pois. 

Taulukko  3.5. Haastateltavien ilmoittamia  syitä siihen, etteivät olleet vastanneet 
helmikuun asukaskvseliyn.  

Asia  ei kiinnostanut 	 (6) 
Unohtuiljäi palauttamatta 	 (6)  
Laiskuus 	 (6)  
Ei keksint/osannut arvioida 	 (4)  
Asukkailla ei ole vaikutusmandollisuutta, vanhat  (3)  
huonot kokemukset kunnasta 
Ajan puute, kyllästynyt kyselyihin 	 (1)  
Kysymykset liian vaikeita  ja kuva  epäselvä, olisi  (1)  
halunnut vaihtoehtokysymyksiä  
Asia  liian uusi, olisi vaatinut etukäteismiettimistä  (1)  

Jotkut haastatelluista kertoivat, etteivät vastanneet kyselyyn, koska aihe ei 
kiinnostanut heitä (taulukko  3.5).  Kiinnostusta kysyttiin myös suoraan: ne 
henkilöt, jotka eivät vastanneet kyselyyn olivat myös vähemmän kiinnostunei-
ta suunnittelusta kuin ne, jotka olivat vastanneet  (kuva  3.5).  Heistä  61 %  il-
moitti, että kysely oli  tullut  heille yllätyksenä, kun taas kyselyyn vastanneista 

 31 %  oli yllättyneitä 
 ( 2=3 , 9O; v=1; p<,O5,  ei osaa sanoa -osuus poistettu 

analyysistä pienen otoksen vuoksi).  He  myös toivoivat useammin muita lähes-
tymistapoja kyselyn tilalle  (kuva  3.6).  Kolme haastatelluista olisi halunnut 
enemmän tietoa suunnittelusta  jo  ennen kyselyä. Luottamus  tai epaluottamus 

 siihen, että kyselyn tulokset otettaisiin huomioon, ei näytä selittävän vastaa-
misaktiivisuutta. Ryhmät eivät eronneet toisistaan tässä suhteessa  (kuva  3.7). 
Monet  sanoivat epäröivansä  tai  toivovansa, että kysely otetaan huomioon. 
Heidät luokiteltiin "odottava  kanta"  -kohtaan. 

%  
70 

50 

5° 
	

•  Vastasi kyselyyn  

to 	 El Ei vastannut kyselyyn 
30 

ao 	 LI Ei saanut kyselyä  

ni 
Kyllä 	Ei Jonkin verran 

Kuva  3.5. Kiinnostaako  keskustan suunnittelu teitä henkilökohtaisesti? 
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[]Vastasi kyselyyn 

[]Ei vastannut kyselyyn  

Hyvä Jokin muu  EOS  parempi  

Kuva  3.6.  Olisiko joku muu kuin kysely ollut parempi lahestymistapana?  

80 
%  
70 

6 

5 	 0  Vastasi kyselyyn 
4 

3 
	

[]Ei vastannut kyselyyn  

2  

kanta  

Kuva  3. 7.  Uskotteko,  ettö kycelyn  tulokset otetaan huomioon Kuusamon keskustan 
suunnittelussa? 

Kysely näyttaä toimineen myös tietolähteenä asukkaille. Kyselyn saaneet oli-
vat huomattavasti tyytyväisempiä suunnittelun alkamisesta saatavilla ollee-
seen tiedon määrään kuin ne, jotka eivät olleet sitä saanet  (kuva  3.8)(X2=7,l0, 

 v1;  p<,O1,  ei  osa  sanoa -osuus poistettu analyysistä pienen otoksen vuoksi). 
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Rn 

•  Vastasi kyselyyn 

Ei vastannut kyselyyn  

9  Ei saanut kyselyä  

Kyllä 	Ei 	Ei osaa Ei tiennyt 
sanoa ollenkaan  

Kuva  3.8.  Onko suunnittelun alkamisesta ollut mielestänne riittävästi tietoa saata-
villa? Valkoisilla pylväillä  on  merkitty niiden henkilöiden osuus, jotka eivät olleet 
kuulleet suunnittelusta lainkaan. 

Haastatellut olivat melko tyytyväisiä kyselyyn, mutta joitakin  kommenttejakin 
 annettiin (taulukko  3.6).  Haastateltujen  toivomia  muita  lähestymistapoja  on 

 esitetty taulukossa  3.7,  suurin  osa  näistä valittiin haastattelijan esimerkkeinä 
antamista vaihtoehdoista. 

Taulukko  3.6. Haastateltavien  kommentteja asukaskyselyyn.  

I  Vastauksille  oli jätetty liian  vähan  tilaa  
2  Olisi halunnut kertoa yksityiskohtaisemmin  liikkumismandollisuuksien  puuttees-

ta  esim. liuskat  
3  Kysymykset liian valmiit, ei ollut mandollista esittää itse asioita  
4  Ei  arvalmut  kyselyn perusteella, että  on  näin suurista muutoksista kysymys  
5  Kysely liian kaavamainen  ja  muodollinen, liian pieni paperi, toivoisi vaihtoehto- 

kysymyksiä  
6  Kysymykset eivät olleet  maalaisjärjella  ymmärrettäviä  
7  Liian monta kysymystä samasta asiasta 

Taulukko  3. 7. Haastateltavien toivomia  muita lahestymistapoja 

Haastattelu  tai  puhelinsoitto 	(7)  
Puhelinnumero, johon soittaa 	(2)  
Tempaus 	 (2)  
Henkilökohtainen kirje kunnasta 	(1)  
Useamman kerran  yleisötilaisuus 	(1)  
Henkilö tavattavissa 	 (1)  
Olisi halunnut tietoa ennen kyselyä  (1)  
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4  TOINEN HAASTATTELU  24.8.  -  16.9.1992  

Toisessa haastattelussa selvitettiin, miten keskustan ulkopuolella asuvat eroa-
vat keskustan asukkaista. Keskustan ulkopuolella asuvat kayvät keskustassa 
asioimassa, mutta pidempien välimatkojen takia  he  todennäköisesti käyttävät 
enemmän autoa. Toisessa haastattelussa  24.8. - 16.9. 1992  haastateltiin  30 

 keskustan ulkopuolella asuvaa  ja  vertailun vuoksi  30  keskustan asukasta. 
Vastausprosentti oli  80 % saaduista  kontakteista. Haastattelu tehtiin samalla 
tavalla kuin ensimmäinenkin, mutta sitä varten kirjoitettiin uusi haastattelu- 
runko  (lute 2). 

Haastateltavien  ikäjakauma  on  esitetty taulukossa  4. 1.  Haastateltavista  28  il-
moitti liikkuvansa keskustassa yleensä autolla,  10  kävellen  tai  pyörällä  ja  22  
autolla, kävellen  ja  pyörällä. Eri liikkumismuodot jakaantuivat tasan keskus-
tan  ja  ulkopuolella asuvien kesken. Kaupassa käydessään pidemmällä asuvat 
käyttivät kuitenkin selvästi enemmän autoa kuin keskustassa asuvat (taulukko 

 4.2).  

Taulukko  4.1. Haastateltavien  tät.  

IkA 	Keskusta 	Ulkopuoliset  
16-17 	2 
18-29 	5 	 4 
30-39 	10 	10 
40-49 	3 	 6 
50-64 	4 	 7  
Yli  65 	6 	 2  

Taulukko  4.2.  Millä  kulkuneuvolla  käytte keskustan kaupoissa? 

Ydinkeskusta  Keskusta Muu  
Auto 2 8 21 
Auto,  kävely, pyöräilv  4 2 6  
Kävely  +  pyöräily  8 6 2  

Keskustassa asuvista  63  %  oli kuullut kesäkuun suunnitelmaehdotuksista  ja 
 he  muistivat keskimäärin  1,5  yksityiskohtaa aivan kuten ensimmäisessä haas-

tattelussakin. Ulkopuolella asuvista  53,3  %  oli kuullut suunnitelmaehdotuk
-sista ja  he  muistivat keskimäärin  1,1  yksityiskohtaa. 
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Taulukko  4.3.  Keskustan asukkaiden  mainitsernat  kesäkuun  suunnitelmaehdotuksi
-en  yksilj.'iskohdat  ja  yksityiskohdan  maininneiden  osuus kaikista haastatelluista. 

Hyvä Huono  Neutr. Yht. % 

Kävelykatu  9 	4 	2 15 54  
Puisto-ja  viheralucet  4 4 14,5  
Puistoalue  rantaan  2 2 7  
Kevytliikenteen  silta  1 1 3,5  
Torin siirtäminen  1 1 3,5  
Silta  1 1 3,5  
Viihtyisyyden parantaminen  1 1 3,5  
Jalankulkujoille  enemmän tilaa  1 1 3,5  
Kojut  1 1 3,5  
Teiden  yksisuuntaisuus  1 1 3,5  
Yhteensä  20 	4 	4 28  

Taulukko  4.4.  Keskustan ulkopuolisten asukkaiden  mainitsemat  kesäkuun  suunni-
telmaehdotuksien  yksityiskohdat  ja  yksityiskohdan  maininneiden  osuus kaikista 
haastatelluista. 

Hyvä Huono  Neutr. Yht. 	% 
Kävelykatu 	 5 	2 	3 	10 	56  
Puisto-  ja  viheralueet 	2 	 2 	11  
Silta 	 2 	 2 	11  
Puistoalueet  rantaan 	 1 	 1 	5,5  
Rantaan  kävelyreitti  virkistys- 	1 	 1 	5,5  
käyttöön 
Rantatie 	 1 	 1 	5,5  
Kevytliikenteen  väylät 	1 	 1 	5,5  
Yhteensä 	 13 	2 	3 	18  

Taulukoissa  4.3  ja  4.4 on  esitetty keskustassa  ja  keskustan ulkopuolella asuvi-
en asukkaiden  muistamia  kesäkuun  suunnitelmaehdotuksien  yksityiskohtia. 
Keskustassa asuvat  luokittelivat mainitsemistaan  yksityiskohdista  71  % hyvik

-sija  14  %  huonoiksi  ja  ulkopuolella asuvat  72  %  hyviksi  ja  11  %  huonoiksi. 
Näiden ryhmien  mainitsemat  yksityiskohdat eivät sisällöltään eronneet lukuun 
ottamatta siltaa, jolla oli hieman suurempi osuus keskustan ulkopuolisten  maj

-nitsemissa  yksityiskohdissa. Keskustassa  ja  ulkopuolella asuvien mielipiteet 
osallistumisesta  eivat  eronneet merkitsevästi toisistaan.  
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5  KYSELY ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLI-
SUUKSISTA  13.  -  27.11.1992 

5.1  Kyselyn toteutus 

Suunnittelijat esittelivät yksityi skohtaista suunnitelmaehdotusta yleisölle 
 17.11. 1992.  Suunnittelukartat  ja mielipidekyselyt  olivat  sen  jälkeen esillä sekä 

Kuusamon kunnan virastotalolla että postissa. Seurantatutkijan ehdotuksesta 
koottiin tiedotepaketti, joka sisälsi suunnitelmakartan pienennöksen, mielipi-
dekyselyn, seurantatutkimukseen liittyvän kyselyn sekä tietoa suunnitelmaeh-
dotuksesta, näyttelystä sekä palvelupuhelinnumeroista. Tiedotepaketti jaettiin 

 1  200:aan  keskustan talouteen  ja  48  liikkeenharjoittajalle  13. 11. 1992.  Lehdissä 
tiedotettiin näyttelystä, mutta ei suunnittelijoiden esittelystä eikä palvelunu-
meroista, vaikka  se  oli seurantatutkijan  ja  kunnan edustajan tarkoitus. Palve-
lunumerot puuttuivat lehdistötiedotteesta. 

Asukkailla oli mandollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta 
vaihtoehtoisesti vastaamalla mielipidekyselyyn  tai  soittamalla kunnan järjestä - 
mun palvelunumeroihin. Puheluihin vastaavilta yhdyshenkilöiltä  oli myös mah-
dollisuus saada lisää tietoa suunnittelusta  ja suunnitelmaehdotuksesta.  Seuran-
tatutkija kirjoitti kunnan yhdyshenkilöille puhelujen vastaanottolomakkeen, 
johon heidän oli tarkoitus koota muutamia taustatekijöitä  ja  asukkaiden mieli-
piteet. Tarkoitus oli myös selvittää vastaanotettujen puhelujen määrä  ja millä 

 lailla asukkaat palvelua hyödynsivät. Mielipiteen ilmaiseminen oli näin halutta-
essa mandollista pienellä vaivalla suoraan kotoa. 

Suunnittelijan laatimaan kyselyyn liitettiin myös seurantatutkimukseen liittyvä 
kysely asukkaiden osallistumismandollisuuksista  (lute 3).  Kyselyssä selvitettiin 
vastaajien osallistumisaktiivisuutta, taustatietoja sekä mielipiteitä osallistumis-
mandollisuuksista  ja  tiedottamisesta.  

5.2  Kontrollikysely  9.  -  26.1.1993  

Osallistumiskyselyyn  tehtiin  9.  -  26.1.1993  kontrollihaastattelu  puhelimitse 
 89:  lle  satunnaisesti valitulle asukkaalle. Kontrollihaastattelun kysymykset oli-

vat samoja kuin osallistumiskyselyssä. Osallistumiskyselyn otos oli melko vi-
noutunut, joten haastattelulla selvitettiin, mitä mieltä osallistumattomat asuk-
kaat olivat. Haastattelun otos valittiin satunnaisesti samoin kuin aikaisemmis

-sakin puhelinhaastatteluissa.  Vastausprosentti oli tällä kertaa  66,4  % saaduis
-ta  kontakteista.  

5.3  Osallistumiskyselyn  tulokset 

 5.3.1  Palvelupuhelinnumerot  

Kaksi neljästä palvelupuhelinnumeroihin vastaajasta oli täyttänyt näyttelyn ai- 
kana yhteensä neljä puhelujenvastaanottolomaketta. Osallistumiskyselyyn 
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vastanneista neljä henkilöä ilmoitti soittaneensa palvelupuhelinnumeroihin. 
Puheluihin vastaajat ilmoittivat olleensa paljon pois puhelimen äärestä työteh-
täviensä vuoksi. Lisäksi yksi vastaajista valitti, että puheluja oli vaikea erottaa 
tavallisista työpuheluista.  

5.3.2 Osallistumiskyselyyn  vastaajat 

Osallistumiskyselylomakkeita  saatiin takaisin  89  kappaletta. Kuvassa  5.1 on 
 esitetty vastaajien ikä  ja  sukupuoli  ja  kuvassa  5.2  heidän yleisin liikkumista-

pansa verrattuna kontrollihaastatteluun vastaajien lukuihin. Vastaajista  25 
 henkilöä eli  28  %  asui keskustan ulkopuolella, kun taas haastatellut asuivat 

keskustassa yhtä lukuun ottamatta. 

Kyselyyn osallistuneista  51,7  %  oli osallistunut aikaisemmin suunnitteluun  hit
-tyviin  kyselyihin  tai  näyttelyihin. Helmikuun kyselyyn vastanneista  19,1  %  ja 

 kesäkuun kyselyyn vastanneista  34,5  %  (oman ilmoituksensa mukaan) osallis-
tui uudelleen marraskuussa. Haastatteluun osallistuneista suurin  osa  eli  84,3 

 %  ei ollut osallistunut lainkaan suunnitteluun. Osallistumiskyselyyn vastan-
neista  34,8  %  ja kontrollihaastatteluun  osallistuneista  48,3  %  ilmoitti, että ei 
ollut saanut tiedotepakettia, joka sisälsi miehipidekyselyn. 

Vastaajat jaoteltiin ammatin mukaan neljään luokkaan: opiskelijat, eläkeläiset 
 ja  työttömät ensimmäiseen luokkaan  ja  sitten kolmeen seuraavaan järjestyk-

sessä koulutusasteen mukaan. Osallistumiskyselyyn vastaajien prosenttiosuu-
det olivat luokittain  1=43,4; 2=19,7; 3=18,4  ja  4=18,4.  Haastateltujen pro-
senttiosuudet olivat  1=23,6; 2=27,0; 3=36,0  ja  4=13,5. 
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Kuva  5.1.  Va.siaajien  ikä  ja  sukupuoli. 
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Kuva  5.2.  Vastaajien liikku,nistapa.  

5.3.3  Asukkaiden mielipiteet osallistumisen järjestämisestä 

Kuvissa  5.3  ja  5.4 on  esitetty, mitä mieltä vastaajat olivat asukkaiden osallis
-tumis- ja  vaikutusmandollisuuksista. Kuvissa  5.5  ja  5.6 on  puolestaan asuk-

kaiden mielipiteet osallistumismandollisuuksista  ja  suunnitelman sisällöstä 
tiedottamisesta. 

%  

10  

Kyllä 	EQS 	Ei  

Kuva  5.3.  Oliko osallistumismandollisuuksia järjestetty mielestänne riittävästi? 
(EOS =  ei osaa sanoa). Harmaat pylväät ovat komrollihaastattelun tuloksia. 
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lo  

Kyllä 	EQS 	Ei  

Kuva  5.4. Otettiinko  asukkaiden mielipiteet todella huomioon? (EQS = ei osaa  sa 
noa).  Harmaat pylväät ovat kontrollihaastattelun tuloksia  (x 2  =20,7; v=2; p<, 001).  

%  

Kyllä 	EOS 	Ei  

Kuva  5.5.  Oliko mielestänne tietoa saatavilla riittävästi osallistumismandollisuuk
-sista?  Harmaat pylväät ovat kontroilihaastattelun tuloksia.  

Kyllä 	EOS 	Ei  

Kuva  5.6.  Oliko mielestänne tietoa saatavilla riittävästi suunnitelmien sisällöstä? 
Harmaatpylvaat ovat kontrollihaastattelun tuloksia  (X2=17,6;  v=2; p<,OOJ). 
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Kyselyyn vastanneet henkilöt luokiteltiin osallistumisaktiivisuutensa mukaan 
neljään luokkaan. Ensimmäisen osallistumisluokan henkilöt eivät olleet osal-
listuneet suunnitteluun aikaisemmin eivätkä olleet saaneet tiedotepakettia. 
Toisen luokan vastaajat eivät myöskään olleet osallistuneet aikaisemmin, mut-
ta  he  olivat saaneet tiedotepaketin kotiin.  Kolmas  luokka koostui henkilöistä, 
jotka olivat aikaisemmin osallistuneet joko kesäkuun näyttelyyn  tai  vastanneet 
helmikuun kyselyyn. Neljännen osallistumisluokan vastaajat olivat osallistu-
neet sekä helmikuussa että heinäkuussa. 

Kuvissa  5.7 - 5.10 on eroteltu  vastaajien mielipiteet heidän osallistumisaktii-
visuutensa mukaan. Kuvista näkee, että ne vastaajat, jotka eivät ole aikaisem-
min osallistuneet  ja  jotka eivät ole saaneet tiedotepakettia, olivat kaikkein tyy-
tymättömimpiä tiedotukseen sekä osalli stumis-  ja  vaikutusmandollisuuksiin. 
Myös kontrolliotoksessa ne vastaajat, jotka eivät olleet tiedotepakettia saa-
neet, olivat tyytymättömimpiä osallistumismandollisuuksista tarjolla olleeseen 
tietoon  (2=9,4;  v=2; p<,Ol).  Ne vastaajat, jotka olivat tyytymättömiä osallis-
tumismandollisuuksien järjestämiseen  ja  niistä tiedottamiseen, olivat myös 
osallistuneet vähemmän  (%2=15,9;  v=6; p<,O5;  X 2=16 8: v=3; p<,OOl). 

%  
7[ 

I 1=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
eikä saanut  tiedotetta  

I 2=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
ilmoitti saaneensa tiedotteen  

o 3=  Oli osallistunut aikaisemmin 
joko helmi-  tai  kesäkuussa  

D 4=  Oli osallistunut aikaisemmin, 
sekä helmi- että kesäkuussa  

Kylla 	tUS 	ta 

Kuva  5. 7.  Vastaajien mielipide osallistumismandoilisuuksien riittävyydestä osallis-
tumisaktiivisuuden mukaan. (EOS = ei osaa sanoa)  (X2=I6,8;  v=3:  p<.00I,  ei 
osaa sanoa -ryhmä ei ole mukana analyysissä havaintomäärän vähäisyden 
vuoksi.) 
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%  
7  

1=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
eikä saanut  tiedotetta  
2=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
ilmoitti saaneensa tiedotteen  

o 3=  Oli osallistunut aikaisemmin 
joko helmi-  tai  kesäkuussa  

D 4=  Oli osallistunut aikaisemmin, 
sekä helmi- että kesäkuussa  

Kyllä 	EOS  

Kuva  5.8.  Vastaajien mielipide asukkaiden vaikutusmandollisuuksista osallistumi-
saktiivisuuden mukaan. (EOS = ei osaa sanoa)  
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1=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
eikä saanut  tiedotetta  
2=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
ilmoitti saaneensa tiedotteen  

o 3=  Oli osallistunut aikaisemmin 
joko helmi-  tai  kesäkuussa  

,,  4=  Oli osallistunut aikaisemmin, 
sekä helmi-  etta  kesäkuussa  

Kflttava 	w 

Kuva  5.9.  Vastaajien mielipide osallistumismandollisuuksista tiedottamisen niitä-
vyydestä osallistumisaktiivisuuden mukaan  ('X2  =15,9; v = 6; p<, 05). 

R 1=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
eikä saanut  tiedotetta  
2=  Ei osallistunut aikaisemmin, 
ilmoitti saaneensa tiedotteen  

o 3=  Oli osallistunut aikaisemmin 
joko helmi-  tai  kesäkuussa  

D  =  Oli osallistunut aikaisemmin, 
sekä helmi- että kesäkuussa  
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Kuva  5.10.  Vastaajien mielipide suunnitelmaehdotuksen sisällöstä  ja  tiedottamisen 
riittävyydestä osallistumisaktiivisuuden mukaan. 
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Suunnittelijan mielipidekyselystä saatiin eri vastaaj ien mielipiteet suunnitelman 
sisällöstä. Oletuksena oli, että nämä mielipiteet vaikuttavat asukkaan tulkin-
taan, onko asukkaiden mielipiteet otettu huomioon suunnitelman tekemisessä. 
Kuvassa  5.1 1 on  asukkaiden mielipide suunnittelun kannalta keskeisimmistä 
Kitkantien järjestelyistä suhteessa siihen, mitä mieltä  he  olivat asukkaiden vai-
kutusmandollisuuksista. Kuvasta voi nähdä, että mitä kielteisemmin vastaajat 
suhtautuivat Kitkantiehen, sitä tyytymättömämpiä  he  olivat myös vaikutus-
mandollisuuksiinsa. 

Qr  

o  Vastaaja uskoi, että asukkaiden 
mielipiteet otettiin huomioon 
Vastaaja oli epävarma, otettiinko 
asukkaiden mielipiteet huomioon 

•  Vastaajan mielestä asukkaiden 
mielipiteitä ei otettu huomioon 

Kitkantien  järjestelyjen kannatus  

Kuva  5.11.  Vastaajien  ilmaisema Kitkantien  järjestelyjen kannatus  ja  heidän  mie-
lipiteeseensä  asukkaiden vaikutusmandollisuuksista  ('X2=8,O;  v=2; p<,O5.. 

Osallistumiskyselyssä  asukkailla oli myös mandollisuus ilmaista mielipiteensä 
osallistumisesta  ja osallistumismandollisuuksista  vapaasti. Nämä  on  luokiteltu 
kolmeen luokkaan: myönteisiin kannanottoihin, neuvoihin  ja  huomautuksiin 
(taulukko  5.1).  Huomautuksia tuli eniten. Asukkaat vaativat parempaa tiedo-
tusta, lisää postikyselyjä  ja  enemmän vaikutusmandollisuuksia. 

Taulukko  5. 1.  Asukkaiden mielipiteitä osallistumisesta  ja osallistumismandol-
lisuuksista.  

Keskustassa asuvat: 

Myönteiset kannanotot  
1  Hyvät. Laiskoja osallistumaan.  
2 Osallistumismandollisuudet:  oikea  homma.  
3 On  hyvä, että yhdessä pohditaan, uskoisin, että  se  päättäjien päänsärkvä 

helpottaa.  
4 Osallistumismandollisuuksia on,  kun  vain viitsitäan  vaivautua osallistumaan.  
5 Osallistumismandollisuudet  hyvät!  
6 Se on  hyvä asia.  Se  antaa ehkä oikeita ohjeita  ja  asioita suunnitelmaa tehtäessä 

toimistossa. 
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7  Mandollisuudet riittävät.  
8 En  ole varsinainen  asukas  kirkolla, mutta ympäristösuunnitelma vaikuttaa 

järkevältä. 

Ohjeet  
1  Omaan elamäan vaikuttaviin asioihin tulee saada vaikuttaa itse.  
2  Pitää antaa asukkaille mandollisuus  jo  aivan alussa omista toiveistaan.  
3  Asukkaiden tulisi aktiivisemmin osallistua ympäristönsä kehittämiseen. Kunnan 

rooli ihmisten innostamisessa tärkeä.  
4  Järjestettävä yleisötilaisuuksia enemmän.  
5  Kysely  ja  keskustelu pitäisi suunnata enemmän yrityselämälle. Tyhjäntoimittajat 

voivat puhua vastuuttomasti miten kysytään.  
6  Myös muiden keskustassa asioivien mielipiteet huomiotava paremmin. Viihty-

vyys ennen kaikkea. Keskustan asukkailla tulisi olla enemmän päätäntävaltaa. 
Liikkeenharjoittajien pelot keskustan autioitumisesta ovat turhia (kävelykadun 
tiimoilta).  

7  Enemmistön mielipiteet tulisi ottaa huomioon.  
8  Enempi informaatiota lehdissä, paikallisradiossa.  
9  Asukkaat ehkä haluavat osallistua, kun kysytään sellaisia pitkäntähtäyksen 

suunnitelmia  ja  kun  on  riittävästi aikaa varattu.  
10 Torikokouksissa  tyhmyys tiivistyy. Suuriäänisimmät eivät välttämättä ole  vii-

saimpia.  Kirjalliset kyselyt mittaavat parhaiten asukkaiden tuntemuksia.  
11 Osallistumismandollisuus  pitää olla.  
12  Enemmän tämän tyyppisiä kyselyitä, POSTITSE. 

Huomautukset  
1 En  usko asukkaiden mielipiteiden pääsevän esille, tiellä ahneiden  legio.  
2 Mahtasikko  olla tärkehämpiä toimia, mitä olette esitelleet.  On näkösillä,  mihin 

 on  menty näillä touhuilla.  
3  Kesäkuun esittelyssä ei ollut huomauttamista. Nyt tuntuu siltä, että viisi  sodan 

 vuotta, parasta nuoruuden aikaa,  on  mennyt hukkaan.  
4 On  kauheaa,  jos  joku oululainen isolla rahalla tekee tällaista, keskustan 

tuhoamista!  
5 En  ole saanut tietoa kaikista osallistumistilaisuuksista.  
6  Asukkaille  ja  yrittäjille olisi pitänyt antaa mandollisuus kertoa mielipiteensä  Al-

KAISEMMINI  ENNEN SUIJNNITELMIA! Näin valmista suunnitelmaa  on 
 "tuskallista" muuttaa -> tulee arvovaltakysymyksiä!  

7  Ei ole otettu asukkaiden mielipiteitä huomioon.  
8  Näin eläkelaisena katson tämän suunnitelman mukaan asioimisen keskustassa 

käyvän hankalaksi.  
9  Ei minkäänlaista mahtollisuutta vaikuttaa. Tämän suunnitelman mukaan eläke-

läisen liikkuminen autolla keskustassa käy hankalaksi. Liikenne nykyisellään  on 
 hyvä.  

10 Paikallisasukkaillaja  tonttien omistajilla ei ole annettu missään sanoa mielipitei-
tään suunnitelmalle Kitkan-, Hännisen-  ja Oulannantiesuunnitelma  nurin. Lii-
kenne nykyisellään.  

11  Informaatio jälkikäteistä  ja  vähäistä.  
12  Tämäkin kaavake edellyttää aktiivista selvilleottoa: Miksi ei selitetä tällä  lomak-

keella esim.  "merkittävä kohde"  tai "liittymäalueen  korotus"? 
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13  Kauppiaat  ja  rikkaat ovat kuuntelun kohteena.  
14  Kauppiaat ovat kuuntelun kohteena.  
15  Sellaisia ei juuri ole paljon.  
16  Yrittäjät ovat yksisilmäisiä  ja  siellä kuuluu liiaksi aäni, joka puhuu 

"miinoittamisesta".  
17  Ei kaikki usko vaikuttamismandollisuutcen. Keskustan yrittäjät uskovat  ja  me-

soavat  juuri  sen  takia. Ei pidä aina kuunnella eniten äänekkäimpiä! Monella hil-
jaisella olisi viisaita ajatuksia, kun saatais  vain  esiin ne.  (Ja uskottais.)  

18  Mielipiteitä ei oteta huomioon. Turha esittää tällöin.  
19 Vain  kauppiaiden mielipiteet otettiin todella huomioon.  
20  Voisi kysyä ennen suunnitelman tekoa, onko  se  tarpeellinen tällä hetkellä?  
21  Asukkaita ei kuunnella eikä heidän toiveita arvosteta ollenkaan ennekuin esite-

tään kalliit suunnittelmat esille. 

Keskustan ulkopuolella asuvat: 

Ohjeet  
1  Marraskuussa suurempi ilmoittelu olisi ollut tarpeen.  
2 Kyselypiste postiin.  Enemmän kävijöitä  ja  keskeisempi paikka. Kotikyselyt 

postitse!  
3  Kaikkien asukkaiden tulisi saada mandollisuus vaikuttaa. 

Huomautukset  
1  Asukkaiden mielipidettä ei kysytä ei varsinkaan niiden, jotka eivät asu aivan 

ydinkeskustassa. Esimerkiksi vanhojen rakennusten suojeluun ei kuntalaisilla ole 
mitään sanomista. Viimeinen suuri munaus oli valistustalon purkaminen. Asuk-
kaiden mielipiteitä ei otettu huomioon, koska Kuusamon kehittäminen kuuluu 
kaikille kuntalaisille eikä ainoastaan keskustassa asuville.  

2  Nuoret eivät yleensä osallistu,  jos  mandollisuuksia ei ole lähellä, vaikka asia 
heitä kiinnostaisikin. Kouluihin olisi voinut myös lähettää kaavakkeita!  

3  Asukkaiden toivomuksia ei olla otettu huomioon kuulemisesta riippumatta.  
4  Hämäystä.  
5  Asukkailla ei ole mandollisuuksia päättää kunnan kehityksestä. (Ei ainakaan ta-

vallisilla kansalaisilla)! 	 _________  

6  LOPPUHAASTATTELU  11. -31 .10.1993  

Asukkaat olivat aikaisemmissa haastatteluissa epävarmoja suunnittelun tulok-
sista  ja  asukkaiden vaikutusmandollisuuksista. Suunnitelman valmistuttua 
haastateltiin  54  satunnaisesti valittua asukasta  Il. -  3 1 .10. 1993.  Vastauspro-
sentti oli  67,9 %.  Lisäksi kuusi asukasta oli käynyt täyttämässä kyselyn kun-
nan virastotalolla. Suunnittelun tuloksista oli  11.10.1992  jaettu esite  3000  ta-
louteen Kuusamossa. Nyt asukkailla oli nähtävillä suunnitelman tulokset  ja  he 

 pystyisivät arvioimaan niitä omasta näkökulmastaan. Haastattelu toteutettiin 
kuten aikaisemmatkin haastattelut puhelinhaastatteluna haastattelurunkoa 
apuna käyttäen  (lute 4.)  Lisäksi kyselyjä oli saatavilla kunnantalolta. 
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Vastaajista  59  %  oli miehiä  ja  96 %  asui keskustassa  ja  ikäjakauma vastasi 
edellisiä puhelinhaastatteluja. Vastausprosentti oli  68. 

Puhelinhaastattelussa  saatiin kerättyä vähän ajatuksia  (6 kpl)  osallistumisesta. 
Yksi yrittäjä oli sitä mieltä, että yrittäjien mielipiteitä ei ole kuultu tarpeeksi. 
Yksi  asukas  oli sitä mieltä, että liikkeenharjoittajia  on  kuultu niin kuin pitää-
kin  ja  yksi oli sitä mieltä, että yrittäjien mielipiteitä  on  kuultu liikaa. Yksi vas-
taaja haluaisi näyttelyiden olevan auki ilta-aikaan  klo  19 - 20,  että niihin pääsi-
si tulemaan töidenkin jälkeen. 

Kuvaan  6.1 on  koottu keskustan asukkaiden mielipiteet tiedotuksen riittävyy-
destä suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelun aikana tietoa kertyi  ja  viimeises-
sä haastattelussa kaikki haastatteluun suostuneet olivat kuulleet suunnittelus-
ta, kun taas ensimmäisessä haastattelussa  19 %  ei ollut kuullut lainkaan suun-
nittelusta. Myös mielipiteet tiedotuksen riittävyydestä muuttuivat myöntei-
semmiksi etenkin syksyn aikana, jolloin oli järjestetty näyttely  ja  koteihin jaet-
tiin tiedotepaketit. 

cd >  

o  Kyllä  
o  EOS 
A  Ei  

KesaK. - 	syysK.  -91 	tammlk.  -93 	Iokak.-93  

Kuva  6.1.  Oliko suunnittelusta  riiUävästi  tietoa saatavilla? Keskustan asukkaiden 
mielipiteet eri vaiheissa suunnittelua. 

Kuvassa  6.2 on  keskustan asukkaiden mielipiteet osallistumismandollisuuksi-
en riittävyydestä eri suunnittelun vaiheissa. Osallitumismandollisuuksien riittä-
vyyteenkin suhtauduttiin sitä myönteisemmin, mitä pidemmälle suunnittelu oli 
edennyt. Loppuhaastattelussa  ja  Koillistelmon  kyselyssä myös selvisi, että ne 
asukkaat, jotka olivat itse osallistuneet, pitivät useammin osallistumismandol-
lisuuksia riittävinä kuin osallistumattomat asukkaat. Kaikista osallistumismah-
dollisuuksista ei kontrollihaastattelun aikaan tiedetty  kovin  paljoa  ja  osallistu-
mismandollisuuksien tiedottamiseen oltiin tyytymättömämpiä kuin suunnitel-
mien sisällöstä tiedottamiseen. Osallistumismandolljsuuksjsta tiedotettiin tä-
män jälkeen vielä suunnitelmaesitteessä  ja  epävarmuus muuttui myönteisyy-
deksi mielipiteissä. 
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Kuva  6.2.  Oliko osailistumismandoilisuuksia järjestetty riittävästi? Keskustan 
asukkaiden mielipiteet eri vaiheissa suunnittelua. 

Vastaavaa kehitystä ei tapahtunut mielipiteissä asukkaiden vaikutusmandolli-
suuksista  (kuva  6.3).  Asukkaat jäivät epävarmoiksi  ja  myönteisesti vastannei-
den osuus jäi  alle  50 %:n.  Samoin kuin osallistumiskyselyssä loppuhaastatte

-lussa Kitkantiehen  kielteisesti suhtautuvat suhtautuivat useasti myös vaikutus-
mandollisuuksiin kielteisesti  (2=21,75; v=l; p<,OOI,  ei osaa sanoa -osuus  on 

 poistettu analyysistä  sen  pienuuden vuoksi). 
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Kuva  6.3.  Otettiinko  asukkaiden mielipiteet todella huomioon? Keskustan asukkai-
den mielipiteet eri vaiheissa suunnittelua. 

Kuvassa  6.4 on  esitetty Kitkantien kannatuksen kehittyminen suunnittelun ai-
kana. Suunnittelun edetessä yhä useampi  on  voinut ottaa kantaa  ja  mielipiteet 
ovat muuttuneet hiukan kielteisemmiksi. 
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Kuva  6.4.  Keskustan asukkaiden suhtautuminen Kilkanrien järjestelyihin eri vai-
heissa suunnittelua. 

Kitkantien  järjestelyt olivat keskeiset muutokset keskustassa. Suunnitelmaan 
yleensä ottaen suhtauduttiin myönteisemmin kuin  Kitkantiehen.  Kun suunni-
telmaa yleensä ottaen piti hyvänä  66,3 %  ja  huonona  18,5 %,  niin vastaavat 
luvut  Kitkantielle  olivat  58,7 %  ja  37,0 %.  Puhelimitse haastatelluista  61 %  ja 

 Koillistelmoon  kyselyyn vastanneista  74 %  ehdotti muutoksia suunnitelmiin 
(taulukko  6.1). Muutosehdotuksista 43 %  koski suoranaisesti  Kitkantietä. 
Kitkantietä  haluttiin  kävelykaduksi,  mutta toisaalta tuli paljon kannanottoja 
autoilijoiden näkökulmasta: haluttiin säilyttää  Kitkantie  ennallaan  ja  poistaa 
autoilun koettuja esteitä  ja  parantaa liikenteen sujuvuutta. Lisäksi ehdotettiin 
joitakin omia vaihtoehtoisia ratkaisuja.  Kitkantiestä  erilliseksi eniten mainituk-
si ongelmaksi tuli mainittua koirien  ulkoilualue  rannassa, joka haluttiin kau-
emmaksi  puistoalueen  kohdalta. 

Taulukko  6.1. Puhelinhaastattelussa  ja Koillistelmon  kyselyn vastauksissa ehdotet
-tuja  muutoksia suunnitelmaan. 

Yht. 
Kitkantie kävelykaduksi  15 
Kitkantie  säilytettävä ennallaan  10 
Kitkantieltä  ei saa vähentää  pysäköintipaikkoja  7 
Ajoratojen kavennukset  poistettava  7  
Liikenteen sujuvuuteen kiinnitettävä huomiota  6 
Lumenauraus  aiheuttaa ongelman  6  
Koirien  ulkoilualue  kauemmaksi  4 
Risteysaluiden  korotukset poistettava  4 
Liikenneympyra Kaiteran-  ja  Oulangantien  risteyksestä  3  
poistettava 
Vihreyttä lisättävä  3 
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Liikenne  on  saatava tasaisemmin  jakautuneeksi 	 2 

Kitkantiellä  on tilanahtaus 	 2 

Pysäköintimittarit  keskustaan 	 2 

Kitkantien  kustannukset liikaa 	 2 

Kirkkolanden  yli  kevytliikenteen  silta 	 2 

Kirkkolanden  yli  autosilta 	 2 

Kevytliikenteen  väyliä lisättävä  tai  niiden kuntoon kiinni- 	2 
tettävä  huomiota  
Nuottatien  ja Ouluntien  järjestelyt  kiertoliittymänä 
Kitkantien  ja Kaiterantien  leveys säilytettävä ennallaan 

 Viherkaistat  pois 
Ei istutuksia katujen varteen 	 1  

Keskustaan nopeusrajoitus  30 kmlh kavennusten  tilalle 	1 

Nilojoen  yli silta 	 1 

Kaiterantie etuajo-oikeutetuksi 	 1  
Liikennevalot  Priman  risteykseen 
Liikennevalot Oulun-  ja Kajaanintien  risteykseen 
Liikennevalot rajavartioston risteykseen 	 1 

Liikennevaloja  lisättävä  paäteille 
Ohitustiet  pois,  liikekeskusta  pidettävä nykyisellä 
paikallaan 
Suojattava vanhoja kortteleita 	 1 

Oravantien  liikenne  Kitkantielle  tuottaa ongelmia  ja  vaara- 	1  
tilanteita, liikenne kulkee  grillipihan  kautta  
Kaiterantie  ja Kitkantie yksisuuntaiseksi kehäksi 	 I 

Kitkantie  ja Ouluntie Oulangantielle  asti  yksisuuntaiseksi 	1 

Nilojoen ulkoilureitti  kylän puolelle  
Neljäntien  risteys liian andas 	 1 

Tonlle  muu isompi paikka,  esim. Ervastin  aukio  

Lintutomi  siirrettävä  syrjemmäksi, pyörätie Torankijärven 	1  
rantaan,  rivitaloalue  hotellin ja  puhdistamon väliin  
Matonpesupaikka  pois  uimalaiturin  vierestä 	 1 

Kevytliikenteen  väylä  Aikalasta  ranta-aluelle 	 1 

7  KOILLISTELMON  KYSELY  

Loppuhaastattelun  kysymykset esitettiin samanaikaisesti  kyselynä Koillistel
-mossa,  Kuusamon yleisessä  tietoverkossa. Koillistelmon kyselylla  oli tarkoitus 

testata tämän uuden tiedonvälityksen mandollisuuksia osallistumisen toteutta-
misessa.  Koillistelmon  käyttäjiä oli kyselyn toteuttamisen hetkellä  410,  mutta  
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osa  heistä ei käyttänyt tietoverkkoa säännöllisesti. Lisäksi kirjastossa  ja  kun-
nan virastotalon aulassa oli yleisöpäätteet, joilla kuka tahansa saattoi vastata 
kyselyyn. Yleisöpäätteiden viereen oli laitettu esitteet, joissa esiteltiin kyse-
lyyn vastaamista. 

Koillistelmon  kyselyyn saatiin  39  vastausta, joista  24  oli lähetetty tunnuksilla 
 ja  14 yleisöpäätteiltä tai  viraston tunnuksella. Kaikille tunnuksellisille oli lähe-

tetty viesti kyselystä, jonka luki  93  käyttäjää. Siten vastausprosentti  on n. 
25,8 %.  Kyselyyn vastaajien mielipiteet eivät eronneet merkitsevästi puhelin-
haastatteluna kerätyistä mielipiteistä. Ehdotetut muutokset suunnitelmaan  on 

 esitetty kappaleessa  6  (taulukko  6.1).  Vastaajat olivat hieman erilaisia kuin 
puhelinhaastattelussa:  79 %  oli miehiä  ja  73 %  asui keskustan ulkopuolella. 

 He  olivat myös hieman enemmän koulutettuja.  

Osa  vastaajista  (14)  kertoi myös ajatuksia osallistumisesta, joita ei puhelimitse 
ilman miettimisaikaa saatu. Niistä kuusi oli ehdotuksia, esim. toivottiin alusta-
via  suunnitelmia arvioitaviksi, lisää kyselyitä postitse  ja  asukkaille mandolli-
suus jättää oma suunnitelmaehdotus jostakin alueesta. Ehdotettiin myös kyse-
ly-, keskustelu-  ja kommenttikanavaa Koillistelmoon,  jossa asukkaat  ja  suun-
nittelijat/virkamiehet voisivat olla yhteydessä. Neljässä vastauksessa kiitettiin 
asukkaiden osallistumismandollisuuksia  ja  neljässä vastauksessa epäiltiin 
asukkaiden vaikutusmandollisuuksia;  mm.  kandessa oltiin sitä mieltä, että liik-
keenharjoittajien mielipiteitä  on  otettu liikaa huomioon.  

8  JOHTOPÄÄTÖKSET  

8.1  Tiedonvälityksen onnistuminen 

Kesäkuun haastattelun perusteella tiedotus näytti tavoittaneen suunnittelun al-
kuvaiheessa melko laajalti asukkaat, mutta suunnitelmaehdotuksien sisällöstä 

 ja  niiden vaikutuksista asukkailla oli heikot tiedot. Ne, jotka suunnitelmaeh-
dotuksista olivat kuulleet, perustivat tietonsa lähinnä paikallislehtiin;  vain 
10 %  heistä oli käynyt näyttelyssä tutustumassa ehdotuksiin. Suunnitelmaeh-
dotukset julkaistiin kesäaikaan, mikä  on  osaltaan saattanut haitata viestin pe-
rille menoa. 

Helmikuun  (1992) asukaskysely  näyttää olleen tärkeä tiedonlähde niille, jotka 
 sen  saivat. Ne, jotka kyselyä eivät olleet saaneet, olivat tyytymättömiä saata-

villa olleeseen tiedon määrään  ja  he  tiesivät suunnittelusta huonoiten. Tärkeä-
tä näyttäisi olevan myös ennen kyselyä annettu tieto.  Monet  haastateltavissa 
olisivat halunneet enemmän tietoa  jo  ennen kyselyä. Asukkaat, jotka ilmoitti-
vat kyselyn tulleen yllätyksenä, myös vastasivat siihen harvemmin. Asukkaat 
myös vaativat marraskuun kyselyssä enemmän tietoa aikaisemmassa vaihees-
sa. Marraskuussa  (1992) tiedotepaketin  kotiin saaneet olivat tyytyväisiä eri-
tyisesti osallistumismandollisuuksista tiedottamiseen. 
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Suunnittelun kuluessa yhä useampi  on  kuullut suunnittelusta. Näyttää siltä, et-
tä asukkaat ovat sitä tyytymättömämpiä, mitä vähemmän  he  ovat saaneet tie-
toa  ja  kyselyjä kotiin. Loppuhaastattelussa  ja  -kyselyssä ei enää löytynyt eroa 
osallistuneiden  ja osallistumattomien  välille. Suunnittelun lopussa asukkaat 
olivat tyytyväisempiä tiedotukseen,  63 %  piti sitä riittävänä. Kaikkein par-
haimpana koettiin kotiin tulleet tiedotteet, lehtikirjoittelua pidettiin ristiriitai

-sena. Yleissuunnitelmasta  tehty esite oli liian pitkä  ja  vaikeasti ymmärrettävä.  

8.2  Koillistelmon tietoverkko osallistumiskanavana 

Koillistelmon  kyselyn vastausprosentti oli hyvä muihin kyselyihin verrattuna  ja 
tunnuksettomatkin  asukkaat vastasivat. Vastaajia oli puolet vähemmän kuin 
kesäkuun kyselyssä, jolloin kysely oli saatavilla näyttelystä. Toisaalta käyttäji-
en lukumäärä kasvaa  koko  ajan. Tietoverkon huono puoli oli, että  sen  käyttä-
jät olivat valikoituneita. Tässä kyselyssä vastanneiden mielipiteet eivät kuiten-
kaan eronneet satunnaisesti haastatelluista. 

Tietoverkko  ei ole nykyisellään ratkaisu osallistuvan suunnittelun tiedottami-
seen, mutta  se on  toisia tiedotusvälineitä täydentävä kanava, joka tarjoaa vuo-
rovaikutusmandollisuuden asukkaiden  ja suunnitteluorganisaation  välille. Ver-
kon kautta voidaan välittää tietoa molempiin suuntiin nopeasti  ja  kustannuk-
set ovat pienet. Varsinaiset käyttäjät voivat olla yhteydessä verkkoon omasta 
kodistaan mihin vuorokauden aikaan tahansa  ja  he  voivat rauhassa miettiä 
kannanottojaan. Kyselyjen tulokset voi asettaa verkkoon nähtäviksi  ja  asuk-
kaat voivat esittää omia ehdotuksia  ja  kysymyksiä verkon kautta. Ehdotukset 

 ja  vastaukset ovat kaikkien nähtävillä  ja  arvioitavana.  

8.3  Haastateltavien  suhtautuminen suunnitteluun  ja  osallistu-
miseen 

Suurin  osa  kesäkuussa haastatelluista ilmoitti olevansa kiinnostunut suunnitte-
lusta. Vähiten kiinnostuneita olivat ne haastateltavista, jotka eivät vastanneet 
kyselyyn. Toisaalta  he  myös huomattavasti useammin ilmoittivat, että kysely 
tuli heille yllätyksenä. Tämä herättää ajatuksen, että asukkaita ei ehkä aktivoi - 
tu  tarpeeksi. Kuten eräs haastateltavista sanoikin: miten  hän  voisi olla kiinnos-
tunut suunnittelusta, kun ei ole asiasta koskaan kuullutkaan. 

Asukkaat eivät suhtautuneet täydellä luottamuksella siihen, että asukkaiden 
mielipiteet todella otettaisiin huomioon suunnittelussa: taustalla oli vanhoja 
huonoja kokemuksia, joissa asukkaiden ääntä ei ollut kuultu. Erityisen turhau

-man  kohteena oli Kaiterantie, jonka leventämisen takia oli asukkaiden vastus-
tuksesta huolimatta kaadettu puita, joita nyt taas oltiin "kalliilla rahalla" uu-
delleen istuttamassa. Toisaalta useimmat jäivät vielä odottavalle kannalle  ja 

 vastasivat kuitenkin kyselyyn eikä epäluottamus estänyt asukkaita osallistu-
masta. 

Marraskuussa osallistumiskyselyyn vastanneista ne, jotka olivat saaneet tiedo- 
tepaketin  ja  osallistuneet aikaisemmin, olivat melko tyytyväisiä järjestettyihin 
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osallistumismandollisuuksiin,  mutta  he  suhtautuivat paljon kieltei semmi  n 
 asukkaiden vaikutusmandollisuuksiin. Osallistumiskyselyyn vastanneet olivat 

kokonaisuudessaan epävarmempia vaikutusmandollisuuksistaan kuin kesä-, 
syys-  ja  tammikuussa satunnaisesti valitut asukkaat Marraskuussa suunnittelu 
oli  jo  niin pitkällä, että siloin ensimmäistä kertaa osallistuvat olivat turhautu-
neita omiin vaikutusmandollisuuksiinsa. Kesäkuussa osallistuneet eivät ehkä 
uskoneet mielipiteidensä vaikuttaneen suunnitteluun, kun kesäkuun kyselyssä 
vastanneista yli  70  %  oli kannattanut Kitkantien nykytilaa  tai  jotakin muuta 
ratkaisua kuin marraskuussa esitettyä. 

Osallistumismandollisuuksiin  oltiin sitä tyytyväisempiä, mitä pidemmälle suun-
nittelu eteni, kun mandollisuudet  ja  niistä tiedottaminen kertyivät. Loppuhaas-
tattelussa  ja Koillistelmon  kyselyssä niihin oltiin kaikkein tyytyväisimpiä: 

 69  %  piti osallistumismandollisuuksia riittävinä. Asukkaiden oli kuitenkin vai-
kea arvioida, oliko heidän mielipiteensä otettu huomioon, koska yleisistä mie-
lipiteistä  ja  niiden huomioonotosta ei paljoa tiedotettu eikä asukkaita ollut 
mukana suunnittelutyöryhmässä. Mielipide riippui voimakkaasti asukkaan 
mielipiteestä itse suunnitelman sisällöstä: Kitkantiehen kielteisesti suhtautuvat 
olivat tyytymättömämpiä vaikutusmandollisuuksiinsa. Ihmiset näyttävät arvi-
oivan asukkaiden vaikutusmandollisuuksia  sen  mukaan, kuinka paljon heidän 
omat ajatuksensa toteutuvat suunnitelmassa. Loppukyselyyn  ja  haastatteluun 
vastanneista  29  %  ei osannut kantaansa asiasta sanoa  ja  47  %  uskoi asukkai-
den mielipiteiden tulleen huomioonotetuksi kokonaan  tai  jossain määrin. 

Osallistumiskyselyssä  useissa vastauksissa katsottiin yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksien olevan suurempia kuin tavallisen kansalaisen,  ja  keskustan ulko-
puolella asuville vaadittiin enemmän vaikutusmandollisuuksia. Myös kontrol-
lihaastattelussa  ja Koillistelmon kyselyssa  tuotiin julki yrittäjien saneluvalta  ja 

 toisaalta syytettiin suunnittelijoita virkavaltaisuudesta.  

8.4 Haastateltavien  mielipiteet  suunnitelmaehdotuksista  

Suurimpaan osaan niistä yksityiskohdista, jotka kesäkuussa muistettiin, suh-
tauduttiin myönteisesti. Myös kävelykatua kannatti enemmistö. Ainoastaan 
torin siirtämistä  ja Kuusamojärven autosiltaa  vastusti enemmistö. Toisaalta 
monista ehdotetuista muutoksista ei tiedetty, eikä niistä ilmaistu mielipidettä. 

Kävelykadun  kannatuksessa näkyy erilaisten tienkäyttäjien tarpeiden eroavai-
suus. Kävelijät  ja  pyöräilijät haluaisivat enemmän turvallisia  ja  rauhallisia Iiik-
kumisväyliä  ja Kitkantien  runsas liikenne koettiin epäkohdaksi. Autoilijat ha-
lusivat edelleen käyttää tärkeintä kulkuväyläänsä, eivätkä luottaneet siihen,  et-
ta  liikenteen uudelleenjärjestelyllä päästäisiin tuloksiin. Myös keskustan reu-
na-alueiden asukkaat suhtautuivat kielteisimmin kävelykatuun;  he  todennäköi-
sesti käyttävät myös autoa. Lisäksi tiedon määrä näyttää vaikuttaneen mielipi-
teisiin: haastateltavat, jotka eivät olleet kuulleet suunnitelmaehdotuksista, 
suhtautuivat kielteisemmin kehätiehen  ja pysäköintijärjestelyihin  kuin muut. 
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8.6  Keskustan ulkopuolella asuvat 

Keskustassa  ja  keskustan ulkopuolella asuvien vastaukset erosivat hyvin vä-
hän toisistaan syyskuun haastattelussa, Koillistelmon kyselyssä  ja loppuhaas-
tattelussa,  vaikka keskustan ulkopuolella asuvat käyttävät enemmän autoa 
kaupassa käydessään. Toisaalta liikkumisero löytyi  jo  ydinkeskustan  ja  reuna- 
alueiden välillä, joten reuna-alueiden asukkaiden mielipiteet ovat voineet olla 
lähellä keskustan ulkopuolella asuvia. Keskustan ulkopuolella asuvat uskoivat 
keskustassa asuvia jonkin verran vähemmän vaikutusmandollisuuksiinsa. Tä-
hän syynä saattaa olla ryhmien välinen ero kuten sosiaaliluokka  tai  todelliset 
vaikutusmandollisuuksien erot: keskustan ulkopuoliset asukkaat eivät saaneet 
kyselyä helmikuussa. Keskustan ulkopuolella asuvilla oli myös hieman huo-
nommat tiedot kesäkuun suunnitelmaehdotuksista. 

Marraskuussa osallistumiskyselyyn vastanneista juuri keskustan ulkopuolella 
asuvat eivät olleet saaneet tiedotepakettia kotiinsa  ja  he  olivat vähiten osallis-
tuneet aikaisemmin. Tämä ryhmä oli myös tyytymättömin osallistumismandol-
lisuuksiin  ja  tiedottamiseen.  

8.7  Marraskuun  puhelinneuvonnan  ja  mielipidekyselyn  arviointi 

Marraskuussa järjestettyyn puhelinneuvontaan tuli hyvin vähän soittoja, eikä 
tämän tyyppinen tiedottamisen  ja  mielipiteen ilmaisun mandollisuus näyttänyt 
toimivan Kuusamon kokoisessa kunnassa. Toisaalta neuvonnan järjestämises-
sä syntyi ongelmia, jotka rajoittivat soittajien määrää. Puhelinnumeroita ei esi-
merkiksi julkaistu lainkaan paikallislehdissä, koska ne puuttuivat lehdistötie-
dotteesta. Keskustan ulkopuolella asuvat olisivat todennäköisesti juuri eniten 
tällaista palvelua käyttäneet, koska  he  eivät saaneet tiedotepakettia kotiinsa, 
mutta puhelinnumerot julkaistiin  vain tiedotepaketissa. Puhelinneuvonnan 

 vastaajia saattoi myös olla vaikea tavoittaa, koska siihen ei varsinaisesti ollut 
varattu työaikaa kunnassa. Lopulta puheluista saatua palautetta ei voitu käyt-
tää suunnittelussa hyväksi, koska Kuusamon kunnasta ei lähetetty puhelimitse 
saatuja vastauksia suunnittelijan käyttöön. 

Suunnittelijoiden esittelystä marraskuussa  1992  tiedotettiin etukäteen lehdis-
tötiedotteessa. Lehdissä ei esittelystä kerrottu ilmeisesti  sen  vuoksi, että leh-
distötiedotteessa ei mainittu, kenelle esittely oli suunnattu: kutsu esitettiin 

 vain  tiedotusvälineille. Ainoastaan ne asukkaat tiesivät esittelystä, jotka olivat 
saaneet tiedotepaketin. Tiedotepaketissa suunnitelmaa oli esitelty päällisin 
puolin, mutta esittely jäi hieman puutteelliseksi, koska  paketin  kokoaminen ei 
kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan  ja tiedotepaketti  koottiin suunnittelu- 
työryhmän käyttöön tarkoitetuista materiaaleista. Suunnittelijan mukaan kävi-
jämäärä jäikin kesäkuuta huomattavasti pienemmäksi. Näyttelyaika oli mar-
raskuussa puolet lyhyempi kuin kesäkuussa, mutta  sen  sijainti kandessa pai-
kassa yhtäaikaa  ja  etukäteen lähetetty tiedotepaketti saivat ihmiset palautta-
maan kyselyitä jonkin verran enemmän kuin kesäkuussa. Yksittäiset maan-
omistajat ottivat myös kantaa suurin joukoin  ja  lähettivät omia kirjelmiään 
kuntaan. Mielipiteitä herätti "merkittävä kohde" -merkintä  ja  puuttuvat 
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liittymät  joidenkin tonttien kohdasta. Asukkaiden oli selvästi vaikea ymmär-
tää, mitä epämääräisellä ilmaisulla tarkoitettiin  ja  kun  se  osui oman tontin 
kohdalle, sitä pelästyttiin. Useimmissa kirjelmissä pyrittiin takaamaan oman 
tontin taloudellinen arvo. 

Kyselyn tuloksien yhteenveto jäi hieman puutteelliseksi. Kysymykset olivat 
niin laajoja, että niihin oli myös vastattu laajasti  ja  eri tavoin. Ihmiset pohtivat 

 mm.  useissa papereissa torin paikkaa, vaikka siitä ei ollut varsinaisesti kysyt-
tykään. Uimarannan paikkaa vastustettiin monessa paperissa, mutta tätä tietoa 
ei tuotu esille kokouksessa, koska sitä ei kysytty mielipidekyselyssä. Lähes 
kaikkea paitsi rantajärjestelyjä vastustettiin asukkaiden kannanotoissa.  Kit

-kantien  järjestelyjä vastustettiin jyrkästi  ja  näitä suunniteltuja järjestelyjä pää-
tettiinkin lieventää. Monista vastauksista kävi ilmi, ettei vastaaja ollut tietoi-
nen ehdotetuista järjestelyistä  ja  kannanoton sijaan esitettiin kysymys suunni-
telmaehdotuksesta  tai  tehtiin oma ehdotus ratkaisuksi. 

Asukkailla näytti mielipiteiden perusteella olevan aivan erilainen käsitys kei-
noista, miten turvallisuutta parannetaan: monet ehdottivat liikennevaloja  jar

-jestelyjen  sijaan.  

9  OSALLISTUMISMENETTELYN  ARVIOINTI 

Tämän seurantatutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella osallistumismenette-
lyn onnistumista lähinnä asukkaiden näkökulmasta. Osallistumisen onnistumi-
nen riippuu kuitenkin suunnitteluorganisaation sille asettamista tavoitteista. 
Osallistumisen tavoitteet oli kirjattu suppeasti suunnittelutyöryhmän laatimaan 
osallistumissuunnitelmaan; näiden tavoitteiden tarkentamiseksi lähetettiin vii-
delle  en  suunnittelutyöryhman  eri tahon edustajalle (kunta, suunnittelijat,  tie- 
piiri  ja tiehallitus)  kysely  16.12.1992,  joista neljä myös palautti vastauksensa.  

9.1  Osallistumisen tavoitteet  

Osallistumissuunnitelman  sisällöksi suunnittelutyöryhmässä sovittiin seuraa-
vaa. Suunnitteluhanke pyritään saamaan tutuksi kaikille osapuolille. Näin var-
mistetaan riittävä palaute työn aikana, jolloin ratkaisut ovat toiminnallisesti, 
ympäristöllisesti, taajamakuvallisesti sekä yhdyskuntarakenteen kannalta  to

-teuttamiskelpoisia. Granlundin  (1981)  osallistuvan suunnittelun muodoista 
kirjattiin siten informaation saaminen  ja mielipiteenilmaisu.  Asukkaiden osal-
listumiseen päätöksentekoon ei suoranaisesti pyritty, eikä myöskään Boadenin  
(1980)  ehdottamaan vuorovaikutteiseen tiedonvälitykseen. Asukkaat eivät ol-
leet mukana muodostamassa osallistumisen tavoitteita, eikä osallistumiselle 
asetettuja tavoitteita julkilausuttu. Nelissenin  (1982)  jaottelun (ks.  s. 17)  mu-
kaan osallistuminen olisi näillä tavoitteilla instrumentaalista osallistumista: 
hallinnon kontrolli pyrkii osallistumisen instrumentalisoimiseen, omien tavoit-
teiden saavuttamiseen eli suunnitelman laadun parantamiseen. 
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Työryhmän kyselyn vastauksissa esitetyt tavoitteet olivat saman suuntaisia 
osallistumissuunnitelman kanssa, mutta ne olivat hieman laajemmat. Vastaajat 
halusivat  mm.  selvittää, mitä tavoitteita kuntalaiset asettavat keskustan liiken-
ne-  ja ympäristösuunnittelulle. Asukkailta  haluttiin lisäksi palautetta suunnit-
telutyön eteenpäin viemiseksi  ja  mandollisimman hyväksyttävän  ja käyttäjäys-
tävällisen  suunnitelman aikaansaamiseksi sekä myös saada toteutuminen 
käyntiin asukkaiden  ja  yrittäjien siihen sitoutuessa. Uskottiin, että työn vii-
meistely olisi helpompaa kuin tavallisessa menettelyssä  ja  että suunnitelmasta 
tulisi parempi. 

Eri vastauksissa esitetyt tavoitteet antoivat osallistumissuunnitelmaa suurem-
man merkityksen asukkaiden osallistumiselle. Asukkaat haluttiin mukaan ta-
voitteiden asettamiseen, jolloin, mikäli mielipiteet todella otetaan huomioon, 
asukkailla  on  paremmat mandollisuudet vaikuttaa suunnitelmien luonteeseen 

 ja  lopputulokseen. Suunnitelma haluttiin nimenomaan tehdä asukkaiden  hy-
väksymäksi ja  toteutus käyttäjäystävälliseksi, unohdettiin osallistumissuunni-
telmassa piilevä rationalistinen käsitys, että tavoitteet  on  mandollista määrit-
tää arvovapaasti tietoon perustuen. Tässä mielessä nämä virallisesti julkilausu

-mattomat  tavoitteet olivat lähempänä demokraattista  ja Nelissenin  (1982)  var-
sinaista osallistuvaa suunnittelua, mutta ne eivät suoranaisesti sisältäneet aja-
tusta asukkaiden vaikutusmandollisuuksien lisäämisestä. 

Työryhmältä  kysyttiin myös, mitä tavoitteita tulevaisuudessa osallistuvalle 
suunnittelulle voi asettaa kokemusten jälkeen. Vastauksissa tuli esille erilaisia 
ajatuksia: 

•  Tavoitteiden painotusta pitää selvittää, mandolliset ristirii-
dat nostaa esiin. Pitää pyrkiä mandollisimman hyväksyltä

-vän  ratkaisun etsimiseen. Pitää olla avoin, kertoa ne arvos-
tukset, joihin suunnittelu perustuu. Pitää tehdä kansalaisille 
tutuksi useampia ralkaisumalleja vaikutuksineen -> aidompi 
valintatilanne. Useimmiten täydellinen yksimielisyys  on  epä-
realistinen tavoite; suunnittelijan tulisi ymmärtää tämä, et-
tei pety, kun avoimuus nostaa  vain  esiin ristiriidat. Avoimen 
suunnitteluprosessin alussa pitäisi keskittyä ongelmien  mää

-ritlämiseen  (sekä kyselyt, tilastot että suunnittel/an ammat-
titaito käytössä). Kun ongelmista vallitsee kutakuinkin yksi-
mielisyys, pitäisi keskittyä tavoitteiden painotukseen. Sitten 
monia ratkaisumalleja vaikutuksineen  ja  aikaa pohdiskella 

 ja  kehitellä ideasta. Sitten ratkaisu  ja  perusteet avoimesti 
esille. Myös perustelut sille, miksi muita ideoita ei voitu 
toteuttaa. 

• Liikkeenharjoittajien  mielipiteet tulivat liian korostetusti 
vaikuttamaan lopputulokseen verrattuna muuhun kuusamo-
laisväestöön.  Ns.  hiljaisen enemmistön mielipiteet eivät ehkä 
tulleet tarpeeksi hyvin suunnitteluprosessiin mukaan.  En 

 kuitenkaan vielä tiedä, mikä olisi  se  oikea tapa, jolla 
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kaikkien mielipiteet saataisiin suunnitteluun mukaan. Ta-
voitteiden asettelusssa voidaan lähteä varmaan likimain sa-
manlaisista lähtökohdista kuin tässäkin työssä. 

• Ristiriilatilanteiden  etsiminen  ja  niiden lapikayrninen neuvo-
tel/en riittävän aikaisessa vaiheessa. Avoin tavoitteiden 
asettelu; varmistaa, että keskeiset tavoitteet ovat niitä, joita 
asukkaat ym. kokevat tärkeiksi. Suunnitelman arvioitavabi 
asetlaminen läpi  koko  suunnitteluprosessin.  Palautteen saa-
minen yleisöltä  ja  niiden huomioiminen suunnittelussa; kak-
sisuuntainenja keskusteleva suunnitteluprosessi. 

•  Asukkaiden, yrittäjien, sidosryhmien kuuleminen  on  suunni-
te/lava  ja  toteutettava hyvin. Tavoitteet edellä mainittuja  ja 

 niiden kaltaisia jatkossakin. 

Kaksi neljästä työryhmän jäsenestä ilmoitti olevansa tyytyväisiä asetettuihin 
tavoitteisiin  ja toteuttamistapaa  pidettiin tärkeänä: asukkaiden osallistuminen 
tavoitteiden asettamiseen, asukkaiden mielipiteiden keräamnen  ja  huomioon- 
otto suunnittelun  en  vaiheissa. Toisaalta vaadittiin hieman enemmän eikä 
asukkaiden mielipiteiden esille tulemisesta oltu täysin varmoja. Asukkaille ha-
luttiin todellisia valintatilanteita esittämällä heille enemmän tietoa eri ratkaisu- 
malleista, niiden seurauksista, käymällä läpi ristiriitoja  ja  antamalla asukkaille 
palautetta tehtävistä ratkaisuista  ja  perusteista.  

9.2  Osallistumisen toteutuminen 

Tässä yhteydessä tarkastellaan osallistumisen onnistumista Roosin  ja  Riikosen 
 (1978)  ja Granlundin  (1981)  määrittämistä  edellytyksistä käsin (ks.  s.12  ja 
 13).  Osallistumiskyselyn  avulla voidaan arvioida päällekkäisyysosallistumista 
 ja  osallistumisen laajuutta:  29  asukasta ilmoitti marraskuussa osallistuneensa 

kaikkiin kyselyihin  ja  17  kahteen kyselyyn. Suunnitteluun osallistui siis jossa-
kin suunnittelun vaiheessa  n. 658  henkeä, kun suunnittelijan arvioinnin mu-
kaan alueella asui  n. 5000  henkeä. Osallistuneiden luvusta pitää vähentää  40 

 henkeä (marraskuun kyselyn perusteella arvioituna), jotka asuivat suunnittelu- 
alueen ulkopuolella. Näin arvioituna suunnitteluun osallistui jossakin vaihees-
sa  12,4  % suunnittelualueen  asukkaista. Osallistujien määrä  on  melko hyvä 
verrattuna aikaisempiin kokemuksiin. Esimerkiksi Granlundin  (1981)  pohjois-
maisessa vertailussa kolmessa osallistumiskokeilussa asukkaista osallistui  vain 
1-5%.  

Asukkaille osoitetun yksittäisen kyselyn  paras  vastausprosentti oli helmikuus-
sa, kun kaikkiin talouksiin lähetettyyn kyselyyn osallistui kandeksan prosent-
tia keskustan asukkaista. Osallistumisen laajuus oli  kaiken  kaikkiaan siis aikai-
sempiin kokeiluihin nähden melko hyvä, kun osallistumista saatiin nostettua 
järjestämällä useita mandollisuuksia osallistua. Yksittäisen kyselyn vastaus- 
prosentit eivät olleet huikeita, mutta asukkailla oli ainakin mandollisuus osal-
listua eri vaiheissa suunnittelua. 
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Marraskuun osallistumiskyselyyn vastaajat olivat enimmäkseen keski-ikäisiä 
miehiä  ja  heidän mielipiteensä osallistumisesta  ja  vaikutusmandollisuuksista 
erosivat muista asukkaista. Liikkeenharjoittajat olivat hyvin aktiivinen ryhmä: 

 he  järjestivät omia kokouksiaan, lähettivät kirjelmiä  ja  vaativat yhteistyötä 
Kuusamon suunnittelusta kunnan kanssa. Osallistujien joukossa oli kuitenkin 
paljon eläkeläisiä, opiskelijoita  ja  työttömiä, työssäkäyville näyttelyajat eivät 
ehkä sopineet niin hyvin.  Kaiken  kaikkiaan asukkaat pitivät näyttelyaikoja lii-
an lyhyinä  ja  toivoivat niiden jatkuvan ilta-aikaan. 

Suunnittelun tavoitteiden asettaminen ohjaa  koko  loppusuunnittelua  ja  kysy-
mysten asettelua, joten tämän osallistumiskokeilun onnistuneimpia osia asuk-
kaiden vaikutusmandollisuuksien suhteen oli, että asukkaat pääsivät mukaan 

 jo  tavoitteiden asetteluun  ja  suunnittelusta tiedotettiin  ja  mielipiteitä kysyttiin 
kaikissa suunnittelun vaiheissa. Seminaariin, jossa tavoitteet asetettiin, olisi 
voitu ottaa enemmänkin asukkaiden edustajia kuin joitakin järjestöjen  ja  kou-
lulaisten edustajia  ja  myös osallistumisen tavoitteet olisi ollut hyvä käsitellä 
asukasedustajien läsnäollessa. Riittävän ajoissa tehdystä asukaskyselystä saa-
tiin mielipiteitä  ja  ideoita, joista oltiin myöhemmässäkin vaiheessa yksimielisiä 

 ja  jotka vaikuttivat lopulliseen suunnitelmaan. Kyselyssä olisi voinut kysyä 
enemmän asukkaiden mielipiteitä suunnittelun tavoitteista. Suunnittelua ei 
myöskään rajattu pelkkään liikennejärjestelyjen suunnitteluun, vaan otettiin 
asukkaita kiinnostavat ympäristönäkökohdat mukaan. Siten suunnittelupro-
sessin kautta oli mandollisuus vaikuttaa enemmän olennaisiin kehitys- 
tekijöihin. 

Suunnittelun aikana kävi kuitenkin ilmi, että tiedotuksessa oli joitakin puuttei-
ta. Kaikki tieto ei ollut tasapuolisesti kaikkien saatavilla, koska keskeisin  tie-
dotuskanava  oli lehdistö. Kaikille ei tule lehtiä  ja  tieto oli asukkaiden mielestä 
hieman vaikeasti ymmärrettävää  ja  ristiriitaista. Lehdistö oli välikätenä suun-
nitteluorganisaation  ja  asukkaiden välillä, jolloin kaikki tieto ei välittynyt ylei-
sölle asti; lehdethän haluavat kirjoituksilleen uutisarvoa,  ja  lehdistö  on  Kuusa-
mossa hyvin sidoksissa liike-elämään. Lehdissä esitettiin suunnittelusta njn-
saasti liikkeenharjoittajien käsityksiä  ja  uskomuksia, jotka kaikki eivät välttä-
mättä perustuneet oikeaan tietoon. Tässä esimerkki Koillissanomista 

 24.11.1992:  "Kalevi Siikaluoma uskoi, että suunnitelman taustalla voi olla  se-
kin,  että TVL haluaa siirtää katujen kunnossapitovastuun kunnalle. -  Se  mer-
kitsisi  parin  miljoonan lisärnenoja kunnalle, muistutti Siikaluoma." Asukkai-
den palautteesta tuli ilmi, että myöskään näyttelyjen materiaali ei ollut selkeää. 
Asukkaiden kotiin lähetetyt kyselyt toimivat hyvänä tietolähteenä asukkaille, 
mutta niissä tietoa oli esitelty melko pinnallisesti  ja  kyselyt olivat huomaamat-
tornia. Asukkaat olisivat halunneet enemmän tietoa nimenomaan  jo  ennen en-
simmäistä kyselyä  ja  näin olisi saatu myös aktivoitua useammat vastaamaan. 

Asukkaiden haastattelu osoitti, että heillä ei ollut todellista käsitystä eri suun-
nitelmavaihtoehtojen seurauksista,  ja  marraskuun mielipidekyselyssä kävi 
myös ilmi, ettei asukkailla ollut käsitystä eri menettelyjen perusteista  ja  heillä 
oli hyvin erilainen käsitys niiden vaikutuksista turvallisuuteen kuin suunnitteli- 
joilla. Suunnittelutyöryhmän kyselyn vastauksissakin kritisoitiin tätä puolta 
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Osallistumisen onnistumisen edellytys  on,  että asukkaat ovat mukana kaikissa 
suunnittelun vaiheissa: tavoitteiden asettamisessa, osallistumisen muotoilemi

-sessa, alkutilanteen kartoittamisessa,  itse suunnittelussa  ja  päätöksenteossa.  

9.3.2  Tiedottaminen 

Tiedottaminen  ja  kontaktien luominen  on  aloitettava mandollisimman ajoissa, 
että varsinaisen suunnittelun alkaessa  on  olemassa valmisteltuja asukkaita, joi-
hin ottaa yhteyttä. Tiedotusväyliä kannattaa käyttää monipuolisesti, jolloin 
saavutetaan mandollisimman laaja yleisö  ja tiedonvälitysvääristymiä  ei pääse 
syntymään. Pelkkä lehdistön käyttäminen tiedotusväylänä ei näytä toimivan, 
koska uutisia julkaistaan niiden näennäisen uutisarvon mukaan  ja  lehtien 
omistussuhteet vaikuttavat tiedotuksen sisältöön. 

Tiedottamisen tulisi olla vuorovaikutteista: asukkaiden tulisi saada tietää, mitä 
mieltä asukkaat ovat  ja  perustelut, miksi heidän aloitteitaan ei hyväsytty  ja  mi-
hin erilaiset päätökset perustuvat. Yhdyskuntatyöntekijä  tai toimintatutkija 

 pystyy toimimaan välittäjänä asukkaiden  ja suunnitteluorganisaation  välissä  ja 
 aktivoimaan osallistumattomia asukkaita. Koillistelmon kaltaiset tietoverkot 

tarjoavat mandollisuuden vuorovaikutteisuuteen suunnitteluorganisaation  ja 
 asukkaiden välille. Asukkaat voivat verkon kautta esittää omia ehdotuksia  ja 

 kysymyksiä, joihin suunnittelijat voivat vastata. 

Tiedon esitysmuotoon olisi kiinnitettävä huomiota niin tiedotteissa, näyttely- 
kartoissa kuin kyselyissäkin niin, että tiedot olisivat helposti ymmärrettäviä  ja 

 selkeästi esitettyjä. Kotiin lähetetyt kyselyt toimivat myös tietolähteenä; niihin 
voi liittää tietoa suunnittelusta. Myös tiedottamisen asiasisältöihin, niiden sel-
vyyteen, asiallisuuteen  ja  tarkkuuteen,  on  kiinnitettävä huomiota.  

9.3.3  Näyttelyt  

Asukkailta  saadun palautteen mukaan karttojen havainnollisuuteen  ja  kieleen 
olisi yhä kiinnitettävä huomiota. Karttoihin  on  hyvä merkitä tien nimiä  ja  maa- 
merkkejä, jotka helpottavat asukkaita sijoittamaan eri paikat  ja  mittasuhteet 
paikoilleen. Niissä ei kannata käyttää kaavoitustermejä, vaan kaikki maankäy-
tölliset ym. merkinnät  on  pyrittävä selittämään suorasanaisesti. Havainnekuvat 
ovat tehokkaita luomaan ihmiselle mielikuvan, miltä ympäristö näyttäisi muu-
tosten jälkeen. Tiedottaminen  on  aloitettava ajoissa ennen näyttelyä. Näytte-
lyihin tulisi päästä myös ilta-aikaan.  

9.3.4  Kyselyt 

Ennen ensimmäistä kyselyä olisi suunnittelu saatava yleisön tietoisuuteen niin, 
ettei yhtäkkiä kysytä mielipiteitä täysin oudosta  ja  uudesta asiasta varsinkaan 
silloin kun asia vaatii miettimistä  ja  syventymistä. Mielellään keskusteluyhteys 
luodaan eri yhteisöihin  jo  ennen kuin mitään varsinaista kysytään, jolloin myös 
saadaan enemmän vastauksia. Kyselyyn kannattaa myös liittää tietoa suunnit-
telusta  ja  mandollisista yhteyshenkilöistä. 
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Kyselyjen lähettäminen asukkaan nimellä lisää  sen henkilökohtaisuutta ja  nos-
taa vastausten määrää. Tämä antaa myös eri ryhmille (muillekin kuin perheen 
päälle) tasapuolisen mandollisuuden ottaa osaa kyselyyn. Kyselyn muotoile-
miseen  on  varattava aikaa, kysymykset  on muotoiltava selkeiksi  ja yksitulkin-
taisiksi. Kyselyllä  ei pyritä pelkästään keräämään mandollisimman paljon mie-
lipiteitä, vaan mielipiteet  on  saatava sellaisessa muodossa, että niiden käsitte-
leminen  on  mandollista olemassa olevilla resursseilla. 

Kyselyissa  saa olla avoimia kysymyksiä  vain  niukasti, koska ne ovat vaivalloi-
sia  ja  aikaa kuluttavia vastata  ja  näin  koko  kyselyyn vastaaminen saattaa jää-
dä. Monivalintatehtävät ovat käyttökelpoisia sekä helpon vastaamisen että tu-
losten kirjaamisen vuoksi, mutta  en  vaihtoehtojen asettamisessa pitää olla 
tarkkana: mitään vaihtoehtoa ei saa jättää pois  ja  sittenkin tulisi jättää mah-
dollisuus vastata kohtaan muu, johon vastaaja voi kirjata oman vaihtoehtonsa. 
Avoimia kysymyksiä tehdään silloin, kun halutaan kartoittaa uutta asiaa, eikä 
etukäteen tiedetä vastausvaihtoehtoja. Kysymyksissä tulisi kysyä kantaa kaik-
kiin olennaisimpiin suunnitelman sisältöihin, jolloin tulokset toimivat tehok-
kaammin päätöksenteon pohjana. 

Tärkeää olisi kiinnittää huomiota kyselyn ulkomuotoon  ja  kysymysten selkey-
teen. Ensimmäisten kysymysten tulisi olla helppoja  ja motivoivia,  esimerkiksi 
mielipiteitä herättäviä. Ihmisille tulisi saada heti selväksi, mistä  on  kysymys. 
Esitutkimus voi olla hyvä keino selvittää kyselyn puutteita ennen kuin sitä  on 

 levitetty laajalle joukolle: pyydetään joitakin henkilöitä vastaamaan kysymyk-
siin  ja  antamaan palautetta itse kyselystä.  

Jos  halutaan tavoittaa viet  kin  laajempi joukko ihmisiä, tulisi kyselyn olla huo-
miotaherattävampi, henkilökohtaisempi  ja  asukkaita pitäisi aktivoida  jo  etukä-
teen. Vastausaktiivisuuden nostamiseksi  ja  ongelmien  ja  ideoiden määrittele-
miseksi tarkemmin saattaisi olla tarkoituksenmukaista haastatella  ensin  pieni 
otos ihmisiä ongelmakysymysten  ja  ideoiden kartoittamiseksi, joita voisi sitten 
tarkentaa kyselyllä monivalintatehtävin. 

Kyselyt yksinään ovat riittämättömiä, koska niillä  on  vaikea luoda vuorovai-
kutusta asukkaiden  ja  suunnittelijoiden välille. Niiden lisäksi tarvitaan muita 
osallistumisen muotoja. 
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LuTE  1/1  
Ensimmäinen haastattelu  1.  -  10.7.1992  

Taustatietoja  

mies  ____  nainen  ____  ikäryhmä 	liikkumistapa  

Kysymykset  

1. Oletteko kuulleet käynnissä olevasta Kuusamon keskustan liikenne-  ja 
 ympäristösuunnittelusta?  Oletteko seuranneet kirjoittelua  paikallislehdestä?  

2. Kiinnostaako  keskustan suunnittelu teitä henkilökohtaisesti? 
 Kyllä  Ei  

3. Onko suunnittelun  ailcamisesta  ollut mielestänne riittävästi tietoa saatavilla?  

4. Helmikuussa lähetettiin asukkaille postitse kysely Kuusamon  yleissuunnitelmasta. 
Saitteko  silloin kyselyn?  
Kyllä Ei  _______________________________  

5. Palautitteko  te  tai  joku  perheenjäsenenne  kyselyn? 
Ei (kohdat  6  -  9)  Kyllä  (kohdat  10  -  15)  

EI  -JATKOKYSYMYKSET  
6. Oliko teillä jokin erityinen syy, miksi ette  palauttaneet?  
(Oliko kysymykset liian vaikeasti esitettyjä  tai  oliko niitä liian paljon?)  

7. Olisiko jokin muu lähestymistapa ollut teille parempi?  (Esim.  haastattelu, tempaus 
 keskustassa/työpaikalla  tai  että joku henkilö olisi tavattavissa tätä varten  tai  puh.  numero, 

johon soittaa.) 
Ei  Kyllä,  mikä 	 -  

8. Tuliko kysely teille yllätyksenä vai tiesittekö  jo  etukäteen, mihin kysely liittyy? 
 Kyllä  Ei  

9. Uskotteko,  ett  tämän kyselyn tulokset otetaan huomioon keskustan suunnittelussa? 
 KylläEi  _______________________________________  

KYLLÄ  -JATKOKYSYMYKSET  
10. Kuka teidän  perheessänne  vastasi kysymyksiin vai  keskusteltiinko  asiasta 
yhdessä?  (Saiueko  mielestänne esitettyä oman  kantanne?)  

11. Oliko tämä hyvä tapa kysy mielipiteitä vai olisiko joku muu lähestymistapa ollut teille 
parempi?  (Esim.)  Kyllä  Ei, mikä muu  

12.Tuliko kysely teille yllätyksenä vai tiesittekö  jo  etukäteen, mihin kysely liittyy? 
 KylläEi  ____________________________________ 
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13. Saitteko  mielestänne kerrottua oman mielipiteenne vastaamalla kyselyyn vai puuttuiko 
kyselystä jotain teille tärkeää?  

14. Oliko kysymykset helposti ymmrrettäviä  ja  kysely sopivan pitkä?  

15.Uskotteko, että teillä oli näin mandollisuus vaikuttaa Kuusamon keskustan 
tulevaisuuteen? 

KAIKILLE  
16. Oletteko nyt käyneet Kunnan virastotalolla tutustumassa ensimmäisiin suun-
nitelmaehdotuksiin  ja  ottaneet kantaa niihin?  (Tai  muuta kautta saaneet tietää?)  Kyllä  Ei  

17. Oliko nähtävillä olevat suunnittelukartat ymmärrettäviä? Käykö niistä selville, niitä  on 
 suunniteltu muuttuvan  ja  mikä  on nykytilan  kaltaista?  

Kyllä  Ei  

18. Näkyikö kansalaiskyselyn  tulokset suunnitelmaehdotuksissa? 
 Kyllä  Ei  

19. Mitä hyviä yksityiskohtia ehdotuksissa oli?  

20. Entä huonoja?  

21. Mitä muita yksityiskohtia tulee mieleen?  

22. Kannatatteko kävelytiejärjestelyä Kitkantien  osuudelle? 
 Kyllä  Ei Miksi  

23. Mitä liikennejärjestelyjä ehdotettiin kävelykadun yhteyteen?  

24. Ehdotuksen mukaan kävelykadun ympäri menisi yksisuuuntainen kehätie, mitä mieltä 
olette siitä?  

25. Mitä mieltä olette kävelykadun yhteyteen suunnitelluista pysäköintijärjestelyistä? 
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Toinen haastattelu  24.8. - 16.9.1992  

Taustatietoja 

osoite 

mies ____ nainen ____ ikäryhmä 

Miten yleensä liikutte Kuusamon keskustassa? 

Käytättekö  keskustan (Kitkantien lähistön) liikkeissä/ elintarvikeliikkeissä? 

Kuinka usein käytte keskustan liikkeissä? 

Mitä kulkuneuvoa käytätte käydessänne liikkeissä? 

Kysymykset  

1. Oletteko kuulleet käynnissä olevasta Kuusamon keskustan liikenne-  ja 
ympäristösuunnittelusta?  Oletteko seuranneet kirjoittelua paikallislehdestä? 

 Kyllä  Ei  

2. Kiinnostaako  keskustan suunnittelu teitä henkilökohtaisesti? 
 Kyllä  Ei Jonkin verran________________________________________  

3. Onko asukkailla ollut mielestänne riittävästi mandollisuuksia osallistua suunnitteluun? 
 Kyllä  Ei EOS  

4. Onko suunnittelusta ollut mielestänne riittävästi tietoa saatavilla? 
 Kyllä  Ei EOS  

5. Uskotteko, että asukkailla  on  mandollisuus vaikuttaa Kuusamon keskustan 
tulevaisuuteen? 

 Kyllä  Ei EOS  

6. Oletteko kuulleet kesäkuussa julkaistuista suunnitelmaehdotuksista? 
Ei  Kyllä,  lehdet muu näyttely 

Näyttelyssä käyneille kysymykset  7 - 10. 
7. Otitteko suunnitelmaehdotuksiin  kantaa vastaamalla kyselyyn? 

 Kyllä  Ei  

8. Mitä piditte kyselystä?  

9. Uskotteko, että kyselyn tulokset otetaan huomioon? 
 Kyllä  Ei EOS 
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10. Oliko nähtävillä olevat suunnittelukartat ymmärrettäviä? Käykö niistä selville, mitä  on 
 suunniteltu muuttuvan  ja  mikä  on nykytilan  kaltaista?  

Kyllä  Ei  

11. Mitä hyviä yksityiskohtia ehdotuksissa oli?  

12. Entä huonoja?  

13.Mitä muita yksityiskohtia tulee mieleen?  

14. Kannatatteko kävelytiejärjestelyä Kitkantien  osuudelle? 
 Kyllä  Ei EQS 

Miksi  

15. Mitä liikennejärjestelyjä ehdotettiin kävelykadun yhteyteen?  

16.Ehdotuksen mukaan kävelykadun ympäri menisi yksisuuuntainen kehätie, mitä mieltä 
olette siitä? 
Kannatan  En  kannata EOS ____  

17. Mitä mieltä olette kävelykadun yhteyteen suunnitelluista pysäköintijärjestelyistä? 
Kannatan  En  kannata EOS 



LuTE  3  
KYSELY ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSISTA  13.7.-27.l1.1992  

Kuusamon keskustan liikenne-  ja ympäristösuunnitelman laadinnassa  on  pyritty 
noudattamaan avointa  ja  enemmän kansalaisia kuuntelevaa linjaa. Asukkaiden 
osallistumisen onnistumisesta tehdään Tiehallituksen tilauksesta seurantatutkimusta, johon 
tämä kysely liittyy. 

Helmikuussa suunnittelua aloitettaessa lähetettiin keskustan asukkaille kysely, jossa 
selvitettiin asukkaiden näkemyksiä  mm.  liikenteen ongelmakohdista  ja  ympäristössä 
parantamistoimenpiteitä edellyttävistä kohteista. 

Kesäkuussa järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kaksi kyselyn perusteella tehtyä 
suunnitelmaehdotusta  ja  asukkaat saivat ottaa kantaa ehdotuksiin täyttämällä kyselyn. 
Tämän kyselyn perusteella suunnittelijat muodostivat yhden tarkemman suunnitelma- 
vaihtoehdon,  jota  nyt esitellään asukkaille.  

1. Oletteko  te  ottaneet osaa (rasti ruutuun): 

	

	Dhelmikuun postikyselyyn  
0  kesäkuun kyselyyn  

2. Saitteko  nyt tiedotepaketin suunnitelmaehdotuksesta postitse kotiinne? 
 Kyllä  0 En 0 

3. Soititteko  lehdissä  ja tiedotteissa  esitettyihin palvelupuhelinnumeroihin? 
 Kyllä  0 En 0 

4. Kävitteko  näyttelyssä, joissa esiteltiin suunnitelmaehdotuksia? 
 En 0 	Kyllä,  kesä-heinäkuussa  0  marraskuussa  0 

5. Oliko osallistumismandollisuuksia järjestetty mielestänne riittävästi? 
 Kyllä  0  Ei osaa sanoa  0  Ei  0 

6. Oliko mielestänne tietoa saatavilla riittävästi 
-  suunnittelun etenemisestä? 	 Kyllä  0 	Ei osaa sanoa  0 	Ei  0  
-  suunnitelmien sisällöstä? 	 Kyllä  0 	Ei osaa sanoa  0 	Ei  0  
- osallistumismandollisuuksista? 	Kyllä  0 	Ei osaa sanoa  0 	Ei  0 
7. Otettiinko  asukkaiden mieli iteet todella huomioon?  
Kyllä  0 	Ei osaa sanoa 	Ei  0 

8. Mielipiteitä asukkaiden osallistumisesta  ja osallistumismandollisuuksista.  

9. On  tärkeää tietää, minkä ikäisiä  ja  minkä ammatin edustajia suunnittelu koskee: mikä  on 
 teidän ikänne  ja ammattinne?  

Ikä 	 Ammatti  

Mies 0  Nainen  0 Tie  ja  alue, jolla asutte 
KIITOS! 
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Loppuhaastattelu  11.10. -31.10.1993  

1. Oletteko saaneet postitse esitteen Kuusamon liikenne-  ja  ympäristösuunnitelmasta? 
 Mitä mieltä olette suunnitelmista? 

Hyvä  0  Ei osaa sanoa  0  Huono  0,  miksi  _______________________________  

2. Mitä mieltä olette  Kitkantielle  suunnitelluista järjestelyistä? 
Hyvä  0  Ei osaa sanoa  0  Huono  0,  miksi  ___________  

3. Mitä mieltä olette esitteestä? 
Hyvä  0  Ei osaa sanoa  0  Huono  0,  miksi  

4. Otettiinko  asukkaiden mielipiteet huomioon suunnitelmassa?  
Kyllä  D  Ei osaa sanoa  0  Ei  0,  miksi________________________________________  

5. Otitteko  te  ottaneet osaa kyselyihin  tai  näyuelyihin (rasti  ruutuun):  

O  helmikuun  postikyselyyn  
O  kesäkuun kyselyyn  
O  marraskuun kyselyyn  

O  kesäkuun näyttelyyn  o  marraskuun  näettelyyn  

6. Oliko  osallistumismandollisuuksia  järjestetty mielestänne riittävästi?  
Kyllä  0  Ei osaa sanoa  0  Ei  0,  miksi  ______________________  

7. Mandollisia mielipiteitä asukkaiden osallistumisesta  ja  osallistumismandollisuuksista.  

8. On  tärkeää tietää, minkä ikäisiä  ja  minkä ammatin edustajia suunnittelu koskee: mikä  on 
 teidän  ikänne  ja  ammattinne?  

Ikä 	 Ammatti  

Mies 0  Nainen  0  Alue, jolla asutte  

Millä  kulkuneuvolla  yleensä  liikutte  keskustan alueella? 
KIITOS!  
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