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maan ympäristökeskuksessa. Sekundaariaineistona käytettiin mm. asiakirjoja ja tilastoja. Kirjallisuuden
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LUKIJALLE
Mikään tutkimus ei synny irralleen ympäristöstään. Seuraavassa esittelen tutkimuksen

taustoja sekä esitän kiitokseni sen suuresti ansainneille.

Näen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen välineenä viihtyisän, toimivan, kestävän

kehityksen mukaisen sekä alueiden kilpailukykyä parantavan ympäristön toteuttamiseen.

Ajattelen, että suunnittelun kehittämiseen tulisi suhtautua avoimin mielin ja positiivisella

hengellä kuntien tarpeet, tavoitteet ja toimintatavat huomioiden. Erityisenä kiinnostuksen-

kohteenani on paikallinen kehittäminen, joten päädyin työssä kuntatasoiseen tarkasteluun.

Tavoitteenani ei ole pelkkä yleisten lainalaisuuksien tai teorioiden tarkastelu vaan tulosten

sitominen käytäntöön.

Tutkimuksessa korostan, ettei asemakaavoitusta voi nykyisin enää tarkastella toimintaym-

päristöstä ja kunnan muusta toiminnasta irtonaisena detaljisuunnitteluna. Haluan tuoda

esiin asemakaavoituksen laajat vaikutukset, yhteydet ja yhteistyötarpeet. Näen, että ase-

makaavoituksen organisaatiolla on laajoja mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan kehittämi-

seen, kasvun hallintaan, suunnittelun laatuun, hyvän elinympäristön muotoutumiseen ja

kehityksen kestävyyteen.

Näkökulmiini ovat vaikuttaneet aineistona käytetyt asiantuntijahaastattelut. Niitä olen teh-

nyt Uudenmaan liitossa sekä kunnallishallinnon maankäytön parissa työskenteleville hen-

kilöille. Yleisempää kuntanäkökulmaa on tuonut se, että tutkimuksen aineisto on kerätty

tämän tutkimuksen lisäksi Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön Asemakaavoituk-

sen kesto -hankkeeseen (Rinkinen 2007 ja Yrjölä 2007a). Valtion puolelta näkökulmia

ovat tuoneet alueellisen ympäristökeskuksen haastattelut sekä ympäristöministeriön edus-

tajien näkemykset Asemakaavoituksen kesto-hankkeen ohjausryhmässä. Muista näkökul-

mista olen saanut tietoa kirjallisuuden perusteella.

Suunnittelumaantieteessä yhteiskuntaa ja sen alueellista kehittämistä ja suunnittelua tutki-

taan tilan, alueen ja kriittisen tarkastelun kautta (Jauhiainen 2005). Soveltavana tieteenala-

na suunnittelumaantieteen tavoitteena on antaa valmiuksia muuttaa suunnitteluajattelua ja

-käytäntöjä. Tämän edellytyksenä korostetaan tähänastisen suunnittelun riittävää tunte-

musta. (Tynkkynen 2003). Mielestäni nykyisen suunnittelumaantieteen tärkeintä antia

ovat suunnittelukäytäntöjen kriittinen ja tieteellinen tarkastelu sekä kokonaisuuksien tar-

kastelulla saatavat näkökulmat. Asemakaavoitusta koskeva tietämykseni on peräisin Tek-
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nillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta, yhdyskuntasuunnittelun opinnoista. Suunnitte-

lumaantieteellisen kokonaisnäkemyksen ja asemakaavoituksen yhdistelmällä uskon pää-

seväni tieteenalojen väliin.

Nuorena tutkijana tiedostan vaaran, että osa käytännön realiteeteista jää huomioimatta

kuntien tilanteeseen perehtymisestä huolimatta. En kuitenkaan halua heittäytyä sanoissani

ylivarovaiseksi käytännön rajoitteiden valittelijaksi. Pidän tietynlaista idealistisuutta rik-

kautena, jonka jäljellä olo on syytä tämän kaltaisessa vapaassa tutkimuksessa hyödyntää.

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia haastateltuja Helsingin seudun viidessä kehyskun-

nassa, Uudenmaan liitossa ja Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Olen laatinut tutkimuksen Pro gradu työkseni Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen

pääaineessa. Tutkimuksen tukena on ollut monia suuren kiitoksen ansainneita. Kiitos kuu-

luu ohjaajalleni professori Mauno Kososelle sekä muuten työtäni tukeneelle professorille

Harry Schulmanille. Suurkiitokset Suomen Kuntaliitossa yliarkkitehti Ritva Laineelle, la-

kimies Ulla Hurmerannalle, maisema-arkkitehti Kristiina Rinkiselle ja filosofian maisteri

Anna Yrjölälle kommenteista ja käytännön avusta. Lämmin kiitos yhteistyössä laadituista

kartoista ylitarkastaja Riitta Tornivaara-Ruikalle Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Kii-

tos myös kannustaville ystäville antoisista keskusteluista, Sannalle esiluvusta, Päiville oi-

koluvusta, Annelle ja Jonathanille avusta englanninkielisessä tiivistelmässä sekä perheelle

ja kaikille läheisille myötäelämisestä. Lopuksi, sanoinkuvaamaton kiitos Timolle.

Helsingissä 7.10.2007  Maija Toukola
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1 JOHDANTO
Kasvu on nykyisin merkittävin suurten kaupunkien kehyskuntia ja muita voimakkaimmin

kehittyviä kuntia yhdistävä haaste. Yleisesti ottaen kasvuksi kuvattu kuntien tilanne ilme-

nee mm. rakentamisen ja väestön lisääntymisenä, rakennetun alueen laajenemisena sekä

palvelurakenteen ja infrastruktuurin laajentamistarpeena. Nopea kasvu on ylittänyt kuntien

odotukset, eivätkä kuntien valmiudet ole kaikilta osin riittäneet sen vastaanottamiseen.

Kasvun ongelmien myötä kuntien strategisiin tavoitteisiin on ilmestynyt lisäys, hallittu

kasvu. Yleistetysti tällä pyritään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyvään lopputulok-

seen: kehitykseen, jossa vastaanotetaan kunnalle, seudulle ja valtiolle tärkeää kasvua sekä

samanaikaisesti huolehditaan palveluista, ympäristön laadusta ja talouden tasapainosta.

Viime vuosina asemakaavoitus on kohdannut muutospaineita nopeasti kehittyvissä kun-

nissa. Sen tarpeellisuus kuntien kasvun hallinnassa on voimistunut.

1.1 Tutkimusasetelma
Maankäytön suunnittelu on muotoutunut kunakin aikana vallitsevan yhteiskunnan tarpei-

siin. Yhteiskunnan muuttuessa suunnittelukäytäntöjen toimivuus heikkenee ja niitä kehite-

tään jälleen vastaamaan paremmin sen hetkisiä yhteiskunnan vaatimuksia. Periaatteen

mukaisesti asemakaavoituksen ongelmat johtuvat pitkälti yhteiskunnan muutoksesta. Sa-

malla konkretisoituu tarve asemakaavoituksen jatkuvaan kehittämiseen ja siihen, että ke-

hittämisen lähtökohtana tulee olla yhteiskunnan tulevaisuuden tilanteet ja tarpeet.

Nähdäkseni asemakaavoituksen menneeseen kehitykseen, nykyiseen tilanteeseen ja haas-

teisiin tutustumalla sitä voidaan kehittää paremmin toimivaksi ja nykyisiä odotuksia vas-

taavaksi. Hypoteesini mukaan asemakaavoituksen kehittämistarpeisiin on löydettävissä

vastauksia, joilla voidaan samanaikaisesti edistää sekä kuntien kasvun hallintaa että ase-

makaavoituksen pitkäjänteistä kehittämistä. Mielestäni asemakaavoituksen kehittämisen

tulee siis perustua aina vaihtelevissakin tilanteissa toimivien käytäntöjen rakentamiseen.

Kasvun hallinnan kautta haluan osoittaa yksittäisten haasteiden kietoutumisen asemakaa-

voitukseen. Haluan myös osoittaa kokonaisuuden hahmottamisen tärkeyden tähän haastee-

seen vastauksia etsittäessä. Jotta tutkimuksessa kyettäisi näkemään asemakaavoituksen ja

sen kehittämisen merkitys kuntien kasvun hallinnalle, esitetään taustaksi kysymys: Millai-
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1. Miten kasvun
hallinta näyttäy-
tyy asemakaa-
voituksen histo-
riassa?
(Luku 2)

4. Miten ase-
makaavoitusta
voitaisiin kehit-
tää kasvun hal-
linnan lisäämi-
seksi?(Luku 4)

5. Miten kasvun hallinta huomioidaan
asemakaavoitusta kehitettäessä?
 (luku 5 )

2. Millaiset läh-
tökohdat nykyi-
sellä asema-
kaavoituksella
on kasvun hal-
linnalle (Luku 2)

3. Mitä haastei-
ta ja kehittämis-
tarpeita kasvu
aiheuttaa nykyi-
selle asema-
kaavoitukselle?
(Luku 3)

nen rooli asemakaavoituksella on kunnan kasvun hallinnassa? Tässä kysymyksessä lähtö-

kohtana on kasvun hallinta. Muutoin tutkimus perustuu asemakaavoitukseen.

Tutkimus rakentuu asemakaavoituksen ja kasvun hallinnan kohtaamisen kehityksestä. Tar-

kastelu alkaa menneestä, jatkuu nykyisiin käytäntöihin sekä haasteisiin ja päättyy tuleviin

kehitysmahdollisuuksiin. Tutkimuskysymykset ovat kuvassa 1. Siinä näkyy myös tutki-

muksen tiedonrakennus ja raportin luvut, joissa tutkimuskysymyksiin vastattaan.

Kuva 1. Tutkimuskysymykset, niitä käsittelevät raportin luvut sekä kysymysten rooli
tutkimuksen tiedonrakennuksessa.

Tutkimusraportti etenee ongelmanratkaisujäsennyksen mukaisesti. Tutkimuksen taustaky-

symykseen ja neljään tutkimuskysymykseen vastataan raportin eri vaiheissa, sillä kukin

tutkimuskysymyksistä on osaltaan rakentamassa vastausta viimeiseen, asemakaavoituksen

kehittämistä koskevaan kysymykseen.

Tutkimuksen taustakysymykseen ja kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vasta-

taan kuvailevalla tutkimusotteella luvussa kaksi. Kolmanteen tutkimuskysymykseen saa-

daan tietoa luvussa kolme. Siinä asemakaavoituksen tilannetta ja haasteita esitellään Hel-

singin seudun kehyskuntien esimerkin avulla. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen tulok-

sia yhteenvetona kehyskuntien asemakaavoituksessa yleisimmistä kehittämistarpeista.

Tutkimukseen valitsemani esimerkkien käyttö pohjautuu kontingenssiteoriaan. Sen perus-

teella yhtä oikeaa organisaatiomallia ei ole olemassa, vaan kunnille sopivat mallit ja työta-

vat tulee räätälöidä kuntien toimintatapoihin sekä toimintaympäristöön. Esimerkkikuntien

avulla halutaan osoittaa asemakaavoituksen haasteista ja kehittämistarpeista etenevä me-

kanismi asemakaavoituksen kehittämiseksi. Erityisesti haluan osoittaa, kuinka myös kas-

vun hallinnan monisyinen kokonaisuus on avattavissa ja asemakaavoituksen käsiteltävissä.
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Taustateorian mukaisesti asemakaavoitusta tulee kehittää kunkin kunnan tilanteisiin. Ke-

hittämisessä voidaan kuitenkin käyttää ja soveltaa kirjallisuutta sekä muiden kuntien hyviä

käytäntöjä. Neljänteen tutkimuskysymykseen eli asemakaavoituksen kehittämismahdolli-

suuksiin pureudutaan tämän tutkimusselosteen neljännessä luvussa. Mahdollisuudet on ra-

kennettu luvussa kolme tulokseksi saatujen kehittämistarpeiden mukaan.

Viimeiseen tutkimuskysymykseen vastataan luvussa viisi. Siinä esitellään tuloksia kuntien

asemakaavoituksen kehitystilanteesta sekä johtopäätöksiä kehitysmahdollisuuksista.

Tutkimuksessa tarkastellaan asemakaavoitusta asemakaavojen laadintaan liittyvän kunnan

henkilöstön toimintana. Tähän henkilöstön muodostamaan organisaatioon luetaan asema-

kaavoituksesta vastuussa oleva kunnan johto sekä asemakaavojen laadintaan osallistuvien

kunnan toimialojen henkilöstö. Tutkimuksessa ei eritellä yksittäisiä henkilöitä tai kaavoja

koskevia tilanteita. Sitä vastoin huomio on kiinnitetty asemakaavoituksen organisaation

kohtaamiin haasteisiin sekä kehittämismahdollisuuksiin. Vastuu asemakaavoituksesta

nähdään olevan sekä kunnan henkilöstöllä että luottamushenkilöillä. Vähemmälle huomi-

olle jäävät mm. kansalaisten, yritysten, politiikan ja rakennusalan näkökulmat, valitusta

näkökulmasta johtuen.

Tutkimuksen empiirisinä esimerkkeinä toimivat Helsingin seudun viisi kehyskuntaa: Kirk-

konummi, Vihti, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo (kuva 2). Tarkastelen kehyskuntia pääsään-

töisesti yhtenäisenä ja yhteisten haasteiden edessä olevana ryhmänä. Valitsin tutkimuk-

seen useita esimerkkikuntia, jotta tavanomaiset ja poikkeavat käytännöt ja tilanteet sekä

yleisemminkin kasvukuntia yhdistävät haasteet ja mahdollisuudet erottuisivat selvemmin.

Tutkimus perustuu suomalaisen suunnittelujärjestelmän tarkasteluun, joten tulokset ovat

sovellettavissa harkinnan mukaan myös maamme muissa kunnissa. Muiden Euroopan

maiden käytäntöjä tarkastellaan lähinnä esimerkkien ja vertailun vuoksi. Tutkimus ajoittuu

2000-luvun alkuun. Tutkimushaastattelut tehtiin keväällä 2006. Niissä käsitellyt asiat kos-

kivat pääsääntöisesti haastatteluajankohtaa, muutamaa edellistä vuotta sekä tulevaisuuden

näkymiä. Toisinaan tilanteita peilattiin myös pidemmän aikavälin kehitykseen. Asema-

kaavoihin liittyvä tilastoaineisto on vuosilta 2004 ja 2005 sekä asiakirja-aineisto koko

2000-luvun alusta. Kartta-aineisto kuvaa muutosta vuosina 1995 - 2005.
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Kuva 2. Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo ovat Helsingin seudun ke-
hyskuntia. Kuntia käsitellään läpi tutkimuksen tässä järjestyksessä. Muut seudun kunnat
on värjätty Mäntsälää lukuun ottamatta ruskealla.

1.2 Taustalla kontingenssiteoria ja kirjallisuutta
Toimintaympäristön epävakaasta ja muuttuvasta eli kontingentistä luonteesta on juonnettu

ajatus kehittää organisaatioita sen toimintaympäristön perusteella. Kontingenssiteoria pe-

rustuu Paul R. Lawrencen ja Jay W. Lorschin vuonna 1967 julkaisemaan näkemykseen,

jonka mukaan pyörteinen ja vakaa ympäristö edellyttävät erilaisia organisaatiomuotoja.

Mitä hitaammin ympäristö muuttuu sitä mekaanisempi organisaatio voi olla, ja toisaalta

voimakkaassa muutoksessa yksinkertaiset prosessit eivät riitä. (Leväsvirta 1999:66) Kon-

tingenssiteoria tiivistetään yleensä kahteen teesiin (Galbraith 1977 ja Lawrense ja Lorch

1969 Leväsvirran 1999:65 mukaan). Näistä ensimmäisen mukaan ”ei ole olemassa yhtä

parasta tapaa organisoida”. Toisen teesin perusteella ”mikään organisointitapa ei ole yhtä

tehokas kaikissa olosuhteissa”.

Kontingenssiteoria pohjautuu 1950-luvulla kehittyneeseen systeemiteoriaan ja liike-

elämän organisaatioihin. Nykyisin se on saavuttanut itsenäisen teoreettisen asemansa.

(Leväsvirta 1999:64-66). Leväsvirran (1999:92) mukaan Ståhlberg (1990:31) on todennut

kontingenssiteorian muodostavan yhden yhteiskuntatieteiden pisimmälle kehittyneistä teo-

rioista. Sitä on käytetty paljon 1990-luvun organisaatiotutkimuksessa tilannesidonnaisten

ratkaisu- ja toimintamallien perustana (Kinnunen 2001:114). Myös Leväsvirta arvioi teo-
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rian soveltuvan julkishallinnon ja erityisesti sen muutoksen tutkimukseen, kun teorian ra-

joitteet otetaan huomioon.

Tälle tutkimukselle kontingenssiteoria antaa lähtökohdan, jonka mukaan asemakaavoituk-

sen kehittämiseen ei ole yhtä parasta tai tehokkainta tapaa saati yksiselitteistä mallia. Teo-

riaa voimakkaimmin kehittäneen Henry Mintzbergin mukaan tehokkaan organisaatiora-

kenteen edellytyksenä on tilannekohtaisten tekijöiden ja organisaation yhteensovittaminen

(Leväsvirta 1999:75). Tämän mukaisesti asemakaavoituksen kehitysmahdollisuuksia kar-

toitetaan kuntien tilanteiden sekä kasvun haasteiden kautta.

Tilanteenmukaiseen kehittämiseen soveltuu nykyiselle postmodernille ajalle tyypillinen

näkemys, jonka mukaan asemakaavoitusta voidaan kehittää monella tavalla ja monesta

näkökulmasta (Allmendinger 2001:3; Taylor 1998: 167). Tutkimuksen taustateorian lisäk-

si viittaan asemakaavoituksen kehittämismahdollisuuksissa useisiin muihin ajattelumallei-

hin. Nämä ajatukset ja teoriat mielletään tapana nähdä ja kuvata todellisuutta, yhtenä nä-

kökulmana (Lapintie 2004) sekä kokoelmana ajatuksia (Allmendinger 2002:212). Esitel-

tävät kehittämismahdollisuudet perustuvat mm. hallinto- ja sosiaalitieteiden piiristä lainat-

tuihin hallinta- eli governance teorioihin ja strategisuuden teorioihin. Niiden kautta esitän

ajatuksia kasvun todellisen hallinnan lisäämiseen.

Suoraan tutkimusaihetta laajalti käsittelevää kirjallisuutta ei ole ollut saatavilla. Mm.

maankäytön kehityksenä näkyvään kasvun hallintaa ei ole tietääkseni Suomessa tutkittu

kokonaisvaltaisesti. Asemakaavoituksen kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi tutkimuk-

sessa on käytetty yksittäisiä kaavoituksen kehittämiseen eri näkökulmista tähtääviä julkai-

suja (esim. Rinkisen 2007), oppaita maankäyttö- ja rakennuslain käyttöön (Hallberg ym.

2000; Jääskeläinen & Syrjänen 2003) sekä arviointiraportteja maankäyttö- ja rakennuslain

toimivuudesta ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuudesta (Maankäyttö- ja

rakennuslain toimivuus. Arvio laista saaduista kokemuksista 2005; Puustinen & Hirvonen

2005). Asemakaavoitukseen liittyvä kirjallisuus on pääosin valtionhallinnossa ja Suomen

Kuntaliitossa tuotettuja käytännön kehittämiseen tähtääviä selvityksiä. Sen sijaan suunnit-

telun yleisistä tavoitteista, yksittäisistä toimintatavoista ja kuntien kasvun ilmenemismuo-

doista ja ongelmista löytyy kirjallisuutta ja tutkimuksia runsaasti. Kaikki tutkimuksen viit-

taukset maankäyttö- ja rakennuslakiin ja maankäyttö- ja rakennusasetukseen perustuvat

Finlexin ajantasaiseen lainsäädäntöön (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 2007;

Maankäyttö- ja rakennusasetus 2007).
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Yhdyskunta, ympäristö

Ympäristön muotoutuminen, kasvu, kasvun hallinta

Maankäytön suunnittelu

Kaavoitus
Asemakaavoitus

Asemakaavoituksen kehittämisehdotuksissa viitattu teoriakirjallisuus on sekä kotimaista

että osin keskieurooppalaista maankäytön suunnittelun kirjallisuutta. Käytän kirjallisuutta

myös valtio-opin, johtamisoppien sekä kunnallistieteiden alalta. Ulkomaiseen kirjallisuu-

teen viitatessa pyrin huomioimaan ajatusten lähtökohdat kyseisen maan suunnittelukäy-

tännöissä. Tutkimuksessa käsiteltävään ajattelu- sekä toimintatapojen kehittämiseen että

kokonaisuuden hahmottamiseen perustuvia esikuvia ovat tuottaneet mm. Healey, Ma-

danipour, Sotarauta ja Kinnunen. Aihepiiriltään tutkijat käsittelevät kuitenkin muuta kuin

asemakaavoitusta tai kasvun hallintaa. Kuntien tilanteiden ja haasteiden kuvaamiseen olen

käyttänyt mahdollisimman tuoreita julkishallinnon ja kolmannen sektorin (kuten Suomen

Kuntaliitto, YTV) raportteja.

Internetiä olen käyttänyt tiedonlähteenä pääasiassa elektronisten julkaisujen hakuun. Niis-

tä on usein saatavilla myös painettu versio, ja niitä voidaankin luotettavuudessaan verrata

tavallisiin julkaisuihin. Tutkimuksessa olen käyttänyt Kunnat.net tilastojen vertailutieto-

pankkia tilastojen hankintaan.

1.3 Käsitteet kertovat näkökulmista
Käyttämäni käsitteet ovat keskenään melko läheisiä ja poikkeavat laajuudeltaan ja paino-

tuksiltaan vain vähän. Tämän vuoksi esittelen tutkimuksen tärkeimmät käsitteet ja niiden

keskinäiset suhteet kuvassa 3.

Kuva 3. Keskeisten käsitteiden suhde toisiinsa.

Yhdyskunta ja ympäristö
Suunnittelu tapahtuu aina jossain tilassa. Yhdyskunta ei perustu hallinnollisiin rajoihin

vaan lähtökohtana on mm. asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen muodostama fyysinen ja

toiminnallinen kokonaisuus, kuten Helsingin seutu (Ristimäki ym. 2003:7). Ympäristön

lukuisista määritelmistä tarkoitan ympäristöllä ihmisten toiminta- ja elinympäristöä. Sii-
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hen kuuluu asuminen, työskentely, luonnon- ja kulttuuriympäristö, paikan henki sekä sosi-

aalisia ja kulttuurisia piirteitä (Grönros ym. 2006b:669; Kinnunen 2001:37). Yhdyskun-

nasta poiketen ympäristössä korostuvat pysyvät elementit, maisemat ja identiteetti.

Sekä yhdyskunta että ympäristö ovat maankäytön suunnittelun ja asekaavoituksen kohtei-

ta. Kinnusen (2001:38) mukaan näiden kohteiden lukuisat ominaisuudet ja tasot johtavat

siihen, ettei kaikissa suunnittelun ratkaisuissa huomioida kaikkea. Toisinaan keskitytään

enemmän rakentamisen tehokkuuteen tai muihin yksityiskohtiin, ja toisinaan hyvän ympä-

ristön edellytyksenä pidettyyn paikan henkeen. Kasvun hallitsemisessa korostuu ympäris-

tön näkeminen lukemattomista tekijöistä koostuvana ja muuttuvana kokonaisuutena.

Ympäristön muotoutuminen, kasvu ja sen hallinta
Helsingin seudun kehyskunnissa ympäristö muotoutuu eri mittareilla vähentyen, lisäänty-

en, kasvaen ja taantuen. Esimerkiksi maatalouden käytössä oleva pinta-ala vähentyy mutta

asumisen ja rakentamisen pinta-ala sekä väestön määrä lisääntyvät. Kasvu on tällä hetkellä

käytetyin termi kuvattaessa kehyskuntien ympäristön muotoutumista yleistäen.

Tässä tutkimuksessa tarkoitan kasvulla maankäytön kehittymisenä ilmenevää muutosten

kokonaisuutta. Muutosten taustalla on pitkään voimakkaana jatkunut väestönkasvu. Se on

johtanut rakentamisen lisääntymiseen ja rakennetun alueen laajentumiseen. Tässä tutkitta-

va laajamittainen ja pitkäaikainen kasvu johtaa myös mm. palvelurakenteen ja infrastruk-

tuurin laajentamistarpeeseen sekä koko kunnan toiminnan ja organisaation laajentumiseen.

Kasvua käsitellään kokonaisuutena ja monien kuntien ongelmakenttänä, jonka hallintaa

haluttaan parantaa. Koska väestönkasvua ei kyetä eikä usein halutakaan vähentää, on

maankäytön suunnittelun yksi tehtävä kasvun vastaanottaminen hallitusti.

Käsittelen tutkimuksessa juuri kasvun hallintaa esimerkiksi kunnan kehityksen ja asema-

kaavoituksen tulosten hallinnan sijasta. Käsitteellä korostan voimakkaasti kasvavien kun-

tien ja niiden asemakaavoituksen keskeistä haastetta.
Tilannehan on sama kaikilla kehyskunnilla, toisilla vähän kireämpi ja toisilla vielä kireäm-
pi. Mutta onhan tämä silti hyvä olla tällainen muuttovoittokunta kuin muuttotappiokunta.
(maapolitiikka).

Kutakuinkin kaikki tutkitut kehyskunnat tavoittelevat strategioidensa mukaan hallittua

kasvua. Siitä ei ole kuitenkaan yleisesti hyväksyttyä määritelmää kuntien välillä, kirjalli-

suudessa, sanakirjoissa tai käsitesanastoissa. Katsoin käsitteen käytön kuitenkin mielek-
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kääksi, koska se kuvaa hyvin kehyskunnissa asemakaavoituksen haasteita ja asemakaavoi-

tukselle asetettuja odotuksia. Käsitepari on tunnettu puhekielessä, kuntien tavoitteissa sekä

kuntien ongelmista puhuttaessa. Yhdyssanana sitä ei kuitenkaan toistaiseksi käytetä.

Kasvun hallinnan ydinajatus nojaa samoihin periaatteisiin kuin sanakirjojen hallinnalla

kuvattavat asiat. Esimerkiksi pallon, auton tai tilanteen hallinnalle (Grönros ym. 2006a)

yhteistä on päämäärä, johon ei päästä millään tietyllä kaavalla vaan tilanteen mukaan oi-

keita asioita tekemällä. Ajatus kasvun hallinnasta onkin selvästi yhteydessä muihin hallin-

nan (eng. governance) teorioihin ja periaatteisiin (esim. Tiihonen 2004).

Koska hallintaan ei ole yksittäistä ohjetta tai mallia, ei sen arviointiinkaan ole yleisesti pä-

tevää indikaattoria tai yhtä vastuussa olevaa kunnan hallinnonalaa. Sen sijaan kyse on lu-

kuisten eri toimijoiden pitkäaikaisen työn tuloksesta. Sillä ei siis tarkoiteta modernissa

mielessä uskoa siihen, että kasvua voitaisiin täydellisesti hallita. Kyse ei ole myöskään

hallintaan tähtäävän koneiston luomisesta. Pyrkimys hallintaan nähdään ennen kaikkea

suhtautumistapana eteen tuleviin haasteisiin.

Hallitulla kasvulla tarkoitan tässä tutkimuksessa maankäytön kehittymistä tasapainoisesti

kaikki tarpeenmukaiset tekijät huomioiden ja hyvään lopputulokseen päästen. Tutkimuk-

sen aikana nämä tasapainoista huomiointia vaativat tekijät ovat kiteytyneet neljäksi kas-

vun hallinnan osa-alueeksi: 1. kaavoituksen riittävä tuottavuus, 2. kasvun tarkoituksenmu-

kainen ja kestävän kehityksen mukainen sijoittuminen, 3. kasvavan ympäristön laatu sekä

4. kasvun tuottaminen avoimella, vuorovaikutteisella ja sujuvalla prosessilla. Kasvun hal-

linta on siis ennen kaikkea yksi kokonaisuus. Osa-alueet ovat kuitenkin tarpeellisia tämän

kokonaisuuden konkretisoinnissa käytäntöön asti ulottuviksi tilanteiksi ja toimintatavoiksi.

Vastakohdan kautta kuvattuna näen kasvun hallitsemattomuuden tilanteena, jossa kasvu

aiheuttaa kunnalle suuria taloudellisia, ekologisia tai sosiaalisia vaikeuksia ja hallitsemat-

tomia ongelmia. Se voi olla myös tilanne, jossa hallitsemattomat ongelmat pysäyttävät

kasvun ja kunnan kehityksen.

Maankäytön suunnittelu
Suunnittelu määritellään usein tulevaisuuden ohjaamisena toivottuun suuntaan (Hautamäki

1991:3). Suunnittelumaantieteessä suunnittelu-käsitettä käytetään yleensä alueeseen koh-

distuvan, laaja-alaisen suunnittelun lyhenteenä. Suunnittelun hierarkiassa voidaan eritellä

kolme Hasan Ozbekhanin kehittämää käsitettä: normatiivinen, strateginen ja operatiivinen.
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Normatiivisella suunnittelun tasolla käsitellään tavoitteita, arvoja ja niiden keskinäisiä

suhteita, strategisella tasolla johdetaan yleisistä tavoitteista täsmennetyt ja yksityiskohtai-

set tavoitteet ja operatiivisella tasolla suunnitellaan pääosin toteutusta ja toimeenpanoa

(Lehti & Ristola 1990:38-39; Schulman 1990:67-72).

Nämä suunnittelun tasot konkretisoituvat maankäytön ohjaamisen ja kehittämisen väli-

neiksi. Laaja-alaisimmasta alkaen niitä ovat Euroopan Unionin tavoitteet, valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet, maakuntien strategiat ja suunnittelemat ja kuntien päätökset ja

toimet sekä paikallisjärjestöjen kehittämistoiminta. Tärkein maankäytön ohjaamisen väli-

ne on kaavoitus, johon kunnalla on yksinoikeus ja velvollisuus.

Kaavoitus ja asemakaavoitus
Kaavoitus on kuntien alueellisen suunnittelun ja maankäytön järjestämiseksi kehittynyt

järjestelmä, jonka toimivalta on laajentunut 1800-luvulta aivan viimevuosiin. Kielitoimis-

ton sanakirjassa kaavoittaminen määritellään rakennustoimintaa varten lainsäädäntöön pe-

rustuvan säännön luomiseksi maa- ja vesialueiden käytöstä (Grönros ym. 2006a:412). Sen

tuloksena syntyvä kaava on maankäytön ohjaamisen juridinen asiakirja.

Kaavoitus on monilta osin toteutettavissa kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaisesti hierarkkisen kaavoitusjärjestelmän ylimmällä tasolla ovat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2007), jotka huomioidaan maakuntakaavoja laa-

dittaessa. Maakuntakaavat ovat puolestaan kuntien yleiskaavoituksen lähtökohtana ja

yleiskaavat asemakaavoituksen lähtökohtina. Näin valtakunnalliset tavoitteet ja suurinakin

kokonaisuuksina mietityt ratkaisut tulevat toteutukseen aina asemakaavoituksen kautta.

Kuntien on kaavoitettaessa huomioitava voimassa oleva lainsäädäntö sekä valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet myös erikseen. Lähtökohtana ovat myös kunnan omat rakennus-

järjestykseen ja strategioihin kirjatut päätökset ja tavoitteet (Hallberg ym. 2000:22) sekä

rakennuskiellot ja alueelta jo laaditut edelliset kaavat (Laaksonen & Loikkanen 2004:222).

Yleiskaavojen tehtävänä on alueiden käytön pääpiirteiden osoittaminen ja samalla aluei-

den käyttöön liittyvien strategisten päätösten tekeminen. Asemakaavoitus on kunnan osan

maa- ja vesialuetta koskeva yksityiskohtainen kaava (Grönros ym. 2006a:62). Kaavoja

laadittaessa yleiskaavat ohjaavat asemakaavoja. Valmiiden kaavojen osalta yksityiskohtai-

sin voimassa oleva kaava on määräävä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 50 § mukaisesti asemakaavoituksen tarkoituksena on osoittaa

tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Asemakaavoituksessa tulee huomioida paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva,

hyvä rakentamistapa ja olemassa olevan rakennuskannan käytön edistäminen. Lain mu-

kaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys,

erityisesti asuntotuotannon tarve tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

1.4 Tutkimuksen kulku laadullisen tutkimuksen polkuja
Käsillä olevaa laajaa, monimutkaista ja muuttuvaa kohdetta on mielekkäintä tutkia laadul-

lisesti. Kuntien tilannetta kuvaavat tunnusluvut tuovat kuitenkin hyvän lisän tutkimukseen.

Tutkimuksen yksi päämäärä asemakaavoituksen kehittämiseen on soveltavan- ja kehitys-

tutkimuksen ominaisuus. Viitalan (1999b:59) mukaan myös kehitystyö voidaan nähdä tie-

teenä silloin, kun tiede määritellään uuden tiedon tuottamiseksi ja järjestämiseksi objektii-

visesti ja kriittisesti. Nähdäkseni tämä omasta harkinnastani ja vilpittömästä kiinnostuk-

sestani lähtenyt tutkimusaihe täyttää nämä tieteen kriteerit. Samalla lopullisen kysymyk-

senasettelun itsenäisyys, suuntauksien ja syventymisien mahdollisuus ja tuotettu perustieto

ovat tyypillisiä perustutkimuksessa. Lopputulos sijoittuukin näiden tiedemuotojen väliin.

Tutkimuksen vaiheet vuosina 2006 ja 2007
Tutkimusaihe on rakentunut mielenkiinnostani ja perehtymisestäni suunnittelun käytäntöi-

hin, teorioihin ja suunnittelun kehitystarpeisiin. Mahdollisuus kaavoituksen tutkimiseen

tarjoutui Suomen Kuntaliiton johtamassa Asemakaavoituksen kesto –hankkeessa (lisätie-

toa Tonttituotannon edistäminen 2007).

Esivaiheen aikana keväällä 2006 perehdyin maankäytön suunnitteluun sekä kuntien tilan-

teeseen kirjallisuuden, asiakirjojen sekä kahden ryhmähaastattelun avulla. Tutkimuksen

käynnistyessä hypoteesinani oli, että kaavoitusprosessin kehittämisen tapoja löytyisi suun-

nittelukirjallisuudessa esitellyistä toimintatavoista. Eskolaa ja Suorantaa (2003: 20) mu-

kaillen tällä hypoteesilla pyrin löytämään suuntia eteenpäin ja ikään kuin vauhdittamaan

tutkimuksen kulkua.

Hankin aineiston haastatteluilla keväällä ja kesällä 2006. Aineistoa keräytyi kuntien suun-

nittelun eri vaiheista, toimintatavoista sekä tavoitteista; kaikesta mahdollisesta, millä eri

käsitysten mukaan saattaisi olla vaikutusta suunnitteluprosessin kestoon ja sujuvuuteen.
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Kokosin keräämäni aineiston hallittavaan muotoon. Muilta osin hankkeen raportointi jat-

kui Kuntaliitossa.

Aineistoa kerätessä kehyskuntien kasvun hallinnan haasteet ja asemakaavoituksen ongel-

mat nousivat esiin. Aiheen suuntaaminen oli mahdollista työn itsenäisen luonteen vuoksi.

Suuntaamisessa kului aikaa, mutta olen vakuuttunut täsmennyksen tärkeydestä. Yleensä-

kin laadullisessa tutkimuksessa tutkimus parhaimmillaan elää tutkimushankkeen mukana,

toteavat Eskola & Suoranta (2003: 15) ja jatkavat: ”Jos kaikki tapahtuisi alkuperäisen

suunnitelman mukaan, ei mitään uutta olisi selvinnyt” (Eskola & Suoranta 2003: 39).

Tutkimuksen täsmennysvaiheessa syksyllä 2006 jatkoin kirjallisuuteen sekä kerättyyn ai-

neistoon perehtymistä. Asetin tutkimuskysymykset aineistosta jo kummunneiden lähtö-

kohtien päälle sekä muotoilin tutkimuksen rungon. Ensimmäisessä vaiheessa selvinneiden

lähtökohtien avulla tutkimuksessa on ollut mahdollista keskittyä pintaa syvemmälle iteroi-

van tutkimusotteen tapaan.

Syventymisvaiheessa luokittelin, kiteytin ja analysoin aineistoa. Raportointivaiheessa ke-

väästä syksyyn 2007 kiteytin tulokset tutkimusraportiksi. Suoria lainauksia olen käyttänyt

tilanteissa, joissa ne kuvaavat haastateltujen näkemyksiä laajalti. Haastateltujen suorat lai-

naukset on sisennetty tekstissä ja niiden yhteydessä on ilmoitettu haastatellun toimiala.

Haastatteluihin viitattaessa tarkoitetaan kuntahaastatteluita, ellei asiasta muuta mainita.

Kehyskunnilla tarkoitan vain tutkittuja kuntia, ellei toisin mainita.

Aineisto ja sen hankinta haastattelemalla
Tutkimusaineiston olen kerännyt tapaustutkimuksen tyyliin. Lopullista tutkimusta en kui-

tenkaan muotoillut tapaustutkimuksen muotoon vaan enemmänkin tapauksia tutkimuksen

esimerkkeinä käyttäen.

Tutkimuksen taustalla olen käyttänyt sekundaariaineistoa, kuten erilaisia tilastoja, muiden

tutkimusten ja selvitysten aineistoja, sanomalehtiartikkeleita sekä kunnilta ja internetistä

saatuja kuntien asiakirjoja. Kuntien tilanteeseen perehtymisessä on käytetty kaikista kun-

nista saatuja kuntien kaavoituskatsauksia vuosilta 2003 – 2006, maapoliittisia ohjelmia ja

kuntastrategioita. Lisäksi lähes kaikista kunnista on ollut tutustuttavana asunto-ohjelmia,

talousarvioita, kehityskuvia, kaavoituksen prosessikuvauksia sekä kuntien ja toimialojen

hallintosääntöjä. Sekundaariaineistojen suurin hyöty on ollut kuntien tilanteeseen pereh-
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dyttäessä, uuden tiedon täydennyksenä ja haastatteluihin valmistauduttaessa. Käytössäni

on ollut myös Asemakaavoituksen kesto –hankkeen tilastoja. Ne on muokattu ympäristö-

hallinnossa ylläpidettävästä ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertasta (Yrjölä 2007a:7).

Haastattelut olivat hyvä menetelmä monimutkaisten tilanteiden ymmärtämiseen. Lisäksi

niissä oli mahdollisuus täsmentää vastausten taustalla olevia motiiveja sekä kuulla kielelli-

siä vihjeitä vastausten ymmärtämiseen. Täten haastattelut valittiin keskeisimmäksi aineis-

ton hankintamenetelmäksi niiden aikaa vievästä toteuttamisesta ja subjektiivisuuden ris-

keistä huolimatta. Keräsin aineiston sekä Asemakaavoituksen kesto –hankkeeseen että tä-

hän tutkimukseen. Haastatellut hyväksyivät aineiston käytön molempiin tutkimuksiin.

Esivaiheessa suoritimme kaksi orientoivaa avointa täsmäryhmähaastattelua Uudenmaan

ympäristökeskuksessa ja Uudenmaan liitossa. Haastattelijana toimi allekirjoittaneen lisäk-

si maisema-arkkitehti Kristiina Rinkinen.

Tein kunnissa teemahaastatteluita yhteensä 20 viranhaltijalle. Kustakin kunnasta haastatte-

lin kaavoituksesta ja maapolitiikasta vastaavia henkilöitä sekä lisäksi kahta kaavoittajaa.

Haastatteluja tein myös kunnallistekniikasta, teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta

vastaaville henkilöille (s.119). Alojensa asiantuntijoilta kysyin maankäytön suunnittelusta

ja tonttituotannosta kokonaisuutena sekä eri alojen tilanteesta ja niiden suhteesta asema-

kaavoitukseen. Tosiseikkojen tai käytäntöjen lisäksi tiedustelin haastatelluilta mielipiteitä

ja näkemyksiä alojensa edustajina. Aineiston objektiivisuuden vaihtelut sekä haastateltavi-

en ilmaisun erot pyrin huomioimaan aineiston analysoinnissa.

Teemahaastatteluiden etuna oli mahdollisuus rajata ja suunnata keskustelua valittujen tee-

mojen mukaan, mikä oli erityisen tärkeää laajaa aihetta käsiteltäessä. Toisaalta keskuste-

lunomaisuus jätti väljyyttä haastateltavan omille näkemyksille ja kokonaan uusien, tutki-

muksen kannalta merkittävienkin asioiden ilmenemiseen. Toteutin haastattelut haastatel-

tavien työpaikoilla. Tällä kaikille osapuolille helpoimmalla järjestelyllä korostin haastatel-

tujen asemaa alansa, näkökulmansa ja kuntansa asiantuntijoina. Lisäksi oletin haastatelta-

vien tavanomaisen toimintaympäristön lisäävän luontevuutta sekä helpottavan haastattelu-

aikojen järjestymistä. Nauhoitin teemahaastattelut keskustelun sujuvoittamiseksi sekä luo-

tettavuuden lisäämiseksi. Purin haastattelut lauseittain keskeisen sisällön mukaan.
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Iso-Britanniaan liittyvän aineiston sekä näkemykset olen kerännyt maantieteen opintoihin

kuuluvalla tutkimusretkellä Englannin Bristolissa kesällä 2006. Retken aiheena oli asema-

kaavoitusta vastaava englantilainen paikallissuunnittelu.

Suunnittelin tutkimuksen kolme karttaa yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen

kanssa. Ensimmäisessä kartassa (s. 16) esitetään kuntien tilanteeseen ratkaisevasti vaikut-

tava taajamien ja väestön rakenne sekä niiden erot kuntien välillä. Toisessa kartassa (s. 50)

osoitan kuntien kasvun ja asemakaavoituksen maantieteellisen suhteen. Kolmatta karttaa

(s. 56) käytän kuntien erilaisia kehitystrendien esimerkkinä. Karttaesitysten tarkemmat pe-

rustelut esitän karttojen yhteydessä. Karttojen tiedot perustuvat yhdyskuntarakenteen seu-

rantajärjestelmään (YKR). Lisätietoa YKR:stä ja sen taajamarajauksesta mm. Suomen

ympäristö 344 -julkaisussa (Ristimäki 1999:56-59).

Analysointi operationalisoinnin avulla
Asemakaavoituksen kehittämistarpeiden ja teorioista saatavien mahdollisuuksien välisen

kuilun ylittämiseksi käytän operationalisointia. Siinä puretaan teoreettinen käsite kohti

empiirisesti arvioitavia konkreettisia käsitteitä ja niiden kuvauksia. Kyse on menetelmästä

polun löytämiseksi teorian ja empirian välillä (Hirsjärvi ym. 2005:146), jolloin teoreettisia

käsitteitä päästään tutkimaan niiden empiirisesti mitattavien ominaisuuksien avulla (Esko-

la & Suoranta 2003:74).

Moniin kehyskuntien asemakaavoituksen kehittämistarpeisiin, kuten pitkäjänteisyyden,

avoimuuden, joustavuuden tarpeeseen, oli löydettävissä mahdollisuuksia kirjallisuudesta

ja teorioista. Kirjallisuuden käsitteet, kuten strategisuus, hallinta, kompleksisuus jne, ope-

rationalisoitiin asemakaavoituksessa tunnetuiksi toimintatavoiksi. Näin sovitin asemakaa-

voituksen kehittämistarpeisiin teorioista muotoiltuja asemakaavoituksen toiminta- ja ajat-

telutapoja. Lopulliset kehittämisehdotukset kokosin asemakaavoituksen kehittämistarpei-

den ja hyvien käytäntöjen, teoriakirjallisuuden ja lainsäädännön perusteella.

Analysoin kuntien asemakaavoituksen kehittämistä, kehittämisehdotuksia sekä kunnan

toiminnasta kertovaa aineistoa vertaamalla samaa teorioiden ja empirian välistä polkua

käyttäen. Perustin kehittämismahdollisuuksiin liittyvät johtopäätökset edellisten lisäksi

kuntien aineistosta kerättyihin näkemyksiin, suhtautumistapoihin, suunnitelmiin ym. liit-

tyviin tulkintoihin. Asiakirjat ja muu sekundaariaineisto täydensivät tutkimuksen ana-

lyysejä. Asiakirjojen analyysissa huomioitiin tekstien tavoite, virallisuus ja yleistettävyys.
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2 KASVUN HALLINNAN JA ASEMAKAAVOITUKSEN KOHTAAMISIA
Luvun alkuun esittelen lyhyesti tutkimuksen esimerkkinä käytetyt Helsingin seudun ke-

hyskunnat. Toisessa alaluvussa tarkastelen kasvun hallintaa omassa kontekstissaan ja esi-

tän tulokset asemakaavoituksen roolista kunnan kasvun hallinnassa. Luvusta 2.3 alkaen

tutkimuksen keskiöön nousee asemakaavoitus. Tarkastelun kohteena on ensimmäisen tut-

kimuskysymyksen mukaisesti asemakaavoituksen ja kasvun hallinnan kohtaaminen ase-

makaavoituksen historiassa. Neljäs alaluku käsittelee toisen tutkimuskysymyksen mukai-

sesti asemakaavoituksen nykyisiä lähtökohtia kasvun hallinnalle.

2.1 Viisi kehyskuntaa maantieteellisenä tutkimusesimerkkinä
Tutkimuskuntia ovat Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo. Ne ovat pääkau-

punkiseutua kehystäviä kuntia (kuva 4).

Kuva 4. Tutkimuskunnat ovat rakentuneet useiden taajamien sekä lukuisten kylien ver-
kostoksi. Väestön määrä kertoo väestön ja rakentamisen intensiteetistä kuntien ja seudun
eri osissa.
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Kehyskunnat sijaitsevat 14 kunnasta muodostuneella Helsingin seudulla. Käsittelen kuntia

vain tutkimusesimerkkeinä haasteiden ja toimintatapojen tarkastelussa, joten esittelen ne

varsin lyhyesti.

Kunnat valikoituivat tutkimukseen samankaltaisuutensa vuoksi, sillä samojen lähtökohtien

ansiosta tarkastelussa voidaan mennä syvemmälle. Kunnat ovat kohtuullisen samankokoi-

sia niin pinta-alaltaan kuin väestöltään (Taulukko 1). Kunnat sijaitsevat Uudenmaan ym-

päristökeskuksen toimialueella ja Uudellamaalla lukuun ottamatta Sipoota, joka kuuluu

Itä-Uuteenmaahan.

Taulukko 1. Kuntien väestö ja pinta-ala (Tilastojen vertailutietopankki 2007).
Kirkkonummi Vihti Nurmijärvi Tuusula Sipoo

Väkiluku (31.12. 2005) n. 34 000 26 000 38 000 35 000 19 000
Pinta-ala (ilman meriä) 393 km² 567 km² 367km² 225 km² 367 km²

Monet kuntia yhdistävistä tekijöistä on tyypillisiä suurten keskusten kehyskunnille. Tällai-

sia yhdistäviä tekijöitä ovat mm. identiteetti maalaiskuntana, maanomistuksen hajanaisuus

ja vähäisyys (alle 10 % kuntien omistuksessa), päättäjien vahva asema, kasvun nykyiset

haasteet sekä tulevaisuuden kasvuodotukset.

Myös kuntien kehityksessä on yhteisiä piirteitä. Uudenmaan liiton historiikin mukaan pää-

kaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia nimitettiin aikanaan yhteisesti äärialueeksi ja vuodes-

ta 1974 lähtien kehysalueeksi (Alpola-Narinen 2006:69). Tämä kuvaa kehyskuntien kas-

vun sidosta Helsingin ja seudun kehitykseen. Helsingin kaupunki on kasvanut jokseenkin

yhtäjaksoisesti siitä alkaen, kun siitä tuli autonomisen Suomen pääkaupunki vuonna 1812.

Seudun kasvu on voimistunut kuitenkin vasta 1960-luvulta lähtien. Näinä kaupungistumi-

sen (urbanisaation) huippuvuosina muuttoliike suuntautui enimmäkseen pääkaupunkiseu-

dulle, jolloin kehyskuntien kasvu oli vain noin kuudesosan koko seudun kasvusta.

Kehyskuntien kasvu on ollut kuitenkin jatkuvaa jo 1950-luvulta lähtien. Tänä aikana Kirk-

konummi on kehittynyt alle 5 000 asukkaan kunnasta ja muut noin 10 000 asukkaan kun-

nista nykyisiin kokoihinsa. (Tilastotietoa kehysyhteistyökunnista. Hyvinkää, Järvenpää,

Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti 1992:41).

Kasvun voimistuminen johtui liikkuvuuden lisääntymisestä, joka mahdollisti työssäkäyn-

tialueiden laajentumisen kehyskuntiin saakka. Voimakkain vuosittainen väestönkasvu on

suuntautunut Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Tuusulaan. Vihdin kasvu on kiihtymässä
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vasta nykyisin osaltaan siksi, että sen taajamat ovat hieman etäämmällä Helsingistä kuin

muiden kuntien taajamat. Sipoo on menneinä vuosikymmeninä pyrkinyt vain hyvin maltil-

liseen kasvuun.

1990-luvun puolivälistä alkaen Helsingin seutu on ollut yksi Länsi-Euroopan nopeimmin

kasvavista kaupunkiseuduista sekä tuotannolla, työpaikoilla että väestönkasvulla mitattuna

(Laakso ym. 2001:47; Vanhanen 2003). Helsingin seudun asuntoraportin 2006 mukaan

Suomen vuosien 2001 - 2005 muuttoliike oli voimakkaampaa kuin milloinkaan aikaisem-

min. Samanaikaisesti kehyskuntiin kohdistuva muuttoliike eli suburbanisaatio on voimis-

tunut nykyisiin mittoihinsa. Vuonna 2004 kehyskuntiin suuntautui seudun kasvusta jo lä-

hes puolet (48 %). (Halonen ym. 2004). Kuvassa 5 ilmiö näkyy kuntien erottumisena vuo-

sien 1980 – 2005 kuntien väestön ja taajamien kasvua kuvaavassa tarkastelussa.

Kuva 5. Kehyskuntien väestön- ja taajama-alueen kasvu erottuu Helsingin seudun muis-
ta kunnista (perustuu Jaakola ja Lönnqvist 2007:40-41).

Muuttoliikettä kiihdyttivät osaltaan liikkumisen helpottuminen entisestään, aluepoliittisten

tulonsiirtojen vähentyminen, maatalouden rakennemuutos sekä työpaikkojen lisääntymi-

nen. (Halonen ym. 2006:18). Erityisesti kehyskuntiin kohdistuvat muutot johtuvat omako-

tiasumisen arvostuksesta, kohtuuhintaisten asuntojen ja tonttien puutteesta pääkaupunki-

seudulla sekä asuntolainojen ennätysalhaisista koroista (Halonen ym. 2006:11-12). Ojalan

(2000:47) mukaan kehyskuntiin muuttajille on tavanomaista muuttaa alkuun pääkaupunki-

seudulle ja sieltä kehyskuntiin, pääasiassa kotikuntaansa läheisiin kuntiin. Kirkkonummel-

le, Vihtiin ja Nurmijärvelle muutetaan eniten Espoosta, Tuusulaan Vantaalta ja Sipooseen

Helsingistä (Tilastojen vertailutietopankki 2007).

Maalaiskunnille tyypillinen vapaa maankäyttö on johtanut väljään ja kaupunkeihin verrat-

tuna suunnittelemattomaan kasvuun (kuvat 4 ja 5). EEA:n määritelmän mukaan yhdyskun-
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tarakenne hajautuu silloin, kun maankäytön muutos ja kulutus asutuskäyttöön on nopeam-

paa, kuin väestönkasvu tietyllä alueella tiettynä ajanjaksona, toteavat Jaakolan ja Lönn-

qvist (2007:40).  Heidän tutkimuksessa mukaan (kuva 5) kuntien väkiluku on kasvanut 25

vuoden aikana reilu 50 % kun taajamat ovat laajentuneet keskimäärin reilusti yli 100 %.

Kasvu on jakautunut jokaisen kunnan useisiin eri taajamiin, maaseudun kyliin sekä teiden,

metsien ja peltojen reunustoille. Rakentaminen on ollut omakotitalovaltaista, mistä kertoo

kehyskuntien erillispientalojen osuus kuntien asuntokannasta. Se vaihtelee Kirkkonum-

men 46,4 prosentista Sipoon 75,9 prosenttiin (Halonen ym. 2006:55).

Kuntien maankäytön hallintaa on lähdetty kehittämään tosissaan vasta suuren osan kas-

vusta jo tapahduttua. Nykyisellään kuntien kaavoitus on kehittynyttä siinä mielessä, että

kunnilla on ammattitaitoinen kaavoituksen henkilöstö, toisin kuin monissa pienimmissä

kunnissa. Toisaalta suurimpien kaupunkien organisoituun suunnittelukulttuuriin on mat-

kaa. Haastateltujen mukaan kuntien kaiken aikaa voimistunut kasvu on vaatinut asema-

kaavojen tuotannon jatkuvaa lisäämistä, organisaatioiden laajentamista ja osittain myös

tehtävien uudelleen jakamista. Muutos maaseutukuntien väljästä ja verkkaisesta rakenta-

misesta nykyiseen tilanteeseen on ollut nopeaa ja kaavoitukselle haasteellista.

2.2 Kasvun hallinta kontekstissaan ja asemakaavoituksen rooli
Tässä luvussa esittelen syitä ja taustoja kuntien kasvun hallinnan ongelmiin valtakunnan ja

seudun tasolta sekä kuntien yksittäisissä käytännöissä. Tieto toimii taustana asemakaavoi-

tuksen roolin tarkastelulle kehyskuntien kasvun hallinnassa.

Kasvun hallinta valtakunnan ja seudun tasolla
Valtio ja seudun yhteistyöelimet ovat osaltaan vastuussa väestön ja rakentamisen painei-

den suuntaamisesta maan ja seudun sisällä. Lisäksi valtioin toimesta määritellään lait, jot-

ka ovat osa kasvun hallinnan välineistöä.

Helsingin seudun voimakkaan väestönkasvun taustalla oleva kaupungistuminen, työpaik-

kojen keskittyminen ja suburbanisaatio ovat maailmanlaajuisia megatrendejä. Vaattovaa-

ran ja Kortteisen (2007:60) mukaan yksittäisten kuntien on aikaisempaa vaikeampi hallita

kehitystään entistä yhtenäisempänä työ-, asunto- ja yritysmarkkinoiden aikana. Kasvun

hallintaa on heikentänyt yksityisen sektorin roolin ja vaikutusten vahvistuminen alueiden

kehittymisessä, tuomioistuinten käsittelyajat ja joidenkin näkemysten mukaan myös ny-

kyinen lainsäädäntö (ks. Mäntysalo & Nyman 2001:72). Valtion asuntorahaston ylijohtaja
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Lehtinen kirjoittaa artikkelissaan, ettei Helsingin seudun kasvun rajoista ole tällä hetkellä

ilmeisesti kenelläkään kokonaiskäsitystä: ”Eri kunnilla on tietysti käsityksiä omasta kehi-

tyksestään, mutta onkohan tilanne hallinnassa?" (Lehtinen 2001:24).

Helsingin seudun ja sen kuntien yhteistyötä on kehitetty jo vuosikausia, tosin mm. Alasen

(2004:33) mukaan pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien sekä kehyskuntien keskinäinen

vuorovaikutus on ollut niukkaa ja monin paikoin epäluuloista. Tämän kerrotaan liittyneen

kehyskuntien pelkoon suurten kaupunkien halusta määrätä naapuriensa toiminnoista sekä

toisaalta arastelusta osallistua koko seudun yhteisiin kustannuksiin. Hitaasti kasvaneille

kunnille suunnitellut vaatimukset tai Sipoon tapauksessa rajansiirto koetaan kuntien itse-

määräämisoikeuteen puuttumisena, vaikka yhteistyötä muutoin kannatetaankin. Toisaalta

suhteellisesti nopeimmin kasvaneella Kirkkonummella on toive muiden kuntien väestön

vastaanottokyvyn lisääntymisestä.

Seudun tavoitteista vakavampi keskustelu on käynnistynyt vuonna 2005 solmitun Helsin-

gin seudun kuntien yhteistyösopimuksen myötä. Tarve seudun tarkasteluun kokonaisuute-

na näkyy myös mm. vuoden 2007 hallitusohjelmaan ensimmäistä kertaa kirjattuna metro-

polipolitiikkana (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 2007:25), uudelleen

perustettuna asuntoministerin virkana sekä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä-

nä yhteistyönä.

Kasvun hallinta kunnan haasteena
Kunnan kasvun hallinta on kunnan vastuulla. Päättäjien vastuulla on normatiivinen kes-

kustelu ja valintojen tekeminen kasvun hallinnan suurimmista linjoista. Strategiset kasvun

hallinnan päätökset tehdään maankäytön osalta yleispiirteisimmillä kaavatasoilla sekä eri-

laisissa strategiaprosesseissa. Operatiivinen kasvun hallinnan vastuu levittäytyy useille eri

hallinnonaloille, kuten asemakaavoitukseen.

Kuntien itsemääräämisoikeuden lisääntyminen 1990-luvulta on tuonut paljon hyvää pai-

kalliseen kehittämiseen, mutta seudullisten kokonaisuuksien hallinta on samalla heikenty-

nyt. Kunnat suunnittelevat kasvua enimmäkseen omasta näkökulmastaan seudullisen tilan-

teen kustannuksella (Alanen 2004:33). Mahdollisesti tätä merkittävämpi kasvun hallintaa

vaikeuttava tekijä on ollut koko 1900-luvun loppupuoliskon vallinnut sektoroituneisuus,

jolloin kunnan kehityksen kokonaisuudet eivät ole olleet selvästi kenenkään vastuulla.
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Monien kehyskuntien ongelmana on päättämättömyys kasvutavoitteista sekä vaikeus ohja-

ta valittujen tavoitteiden toteuttamista. Toisaalta tavoitellaan tontinmyyntituloja ja toisaal-

ta halutaan vähentää kustannuksia tuovaa väestönkasvua. Puolueiden väliset ristiriitaiset

kasvun tavoitteet ja selkeiden päätösten puuttuminen heijastuvat moniin käytännön ratkai-

suihin, kuten tulostavoitteiden kanssa ristiriitaisiin maanhankinta- ja investointipäätöksiin.

Kuntien viralliset kasvutavoitteet vaihtelevat 2 – 3,6 % vuosikasvun välillä. Vuosittaisista

väestönkasvun tavoitteista huolimatta haastatellut totesivat johonkin tiettyyn kasvupro-

senttiin pääsemisen vaikeaksi. Heidän mukaansa kasvu ei ole juurikaan kunnan säännös-

teltävissä, sillä kysyntä muuttuu suhdanteiden mukaan ja rakentaminen on pääosin jo val-

miiksi kaavoitetuille alueille suuntautuvaa yksityistä rakentamista. Haastateltujen mukaan

kunnan ilmoittamat väestönkasvun tavoitteet perustuvat pääosin tähän mennessä toteutu-

neeseen kasvuun. Tavoitteita ei siis aseteta esimerkiksi kasvun hallinnan näkökulmasta

vaan enemmänkin tulevaa kehitystä ennakoiden. Kasvun hillitsemisen keinoja kysyttäessä

osa haastatelluista ehdotti kaavoituksen vähentämistä (ja muutama vähemmän tosissaan

kunnan maineen pilaamista). Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että asemakaavoitusta

vähentämällä hajarakentaminen eli arkikielessä kaava-alueiden ulkopuolinen rakentami-

nen lisääntyisi (Kaavan ulkopuolisten alueiden asuinrakentaminen. Kehitys, tavoitteet ja

ohjauskeinot Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Vihdissä ja Tuusulassa 1990:5). Vallitsevan nä-

kemyksen mukaan kehyskuntien väestönkasvu on enemmän asemakaavoituksen ja kasvun

hallinnan lähtökohta kuin sen ohjailtavissa oleva tulos.

Myös Uudenmaan liiton alueidenkäyttöosaston johtaja Vanhasen (2005) mukaan vapaassa

maassa kunnan kasvua rajoittavia keinoja ei juuri ole. Etelä-Suomeen tai varsinkaan ke-

hyskuntiin muuttajille ei houkuttimia ole tarvinnut, vaan pikemminkin kuntien ongelmana

on hallita joka tapauksessa niihin suuntautuvaa muuttoliikettä. Kunnat saavat Vanhaselta

kehotuksen vähentää pienellä budjetilla yhdyskuntarakennetta hajauttavaa maankäyttöä,

suosituksen sijoittaa maapolitiikkaansa ja vähentää hajarakentamisen määrää sen suunnit-

telu- ja rakentamisvaiheen edullisuudesta huolimatta.

Myös monilla muilla Euroopan metropolialueilla kunnat eivät ole pystyneet riittävän no-

peasti reagoimaan kasvaneeseen kysyntään. Laakson ym. (2001:20) mukaan Suomen ti-

lanteen tärkeimpänä ongelmana ovat maamme tiukat lakisääteiset velvoitteet kunnallis-

palveluista. Tämän vuoksi yhteiskunnan tulisi ohjata maankäyttöä riittävän tiiviiksi, jol-

loin perusrakenteet ja palvelut voitaisiin toteuttaa nykyistä taloudellisemmin.
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VTT:n asuntopolitiikan dosenttina työskennellyt Juntto puolestaan toteaa asunto ja tontti-

pulan tärkeimmäksi syyksi heikon varautumisen kasvuun. Toistuvasti esiintyneet pahim-

mat asuntopulat ovat aina 1800-luvulta lähtien esiintyneet taloudellisten noususuhdantei-

den aikaan. Junton mukaan kaavoitus ja asuntotuotanto hiljentyvät aivan liikaa laskusuh-

danteiden aikana. Tällöin ei synny reserviä kasvun varalle, vaan pikemminkin vaje, joka

kasvun alkaessa iskee kovemmin kuin tasapainoisten aikojen jälkeen. (Juntto 2001:51).

Rajaniemen (2006b) mukaan kuntien ongelmat johtuvat kuntien arvoista. Näkemyksen

mukaan kuntien ongelmat säilyvät ennallaan kunnes yhteiskunnassa arvostettu kasvu säi-

lyy nykyisellä paikallaan tärkeimpänä arvona. Nymanin (2003) mukaan syynä on puoles-

taan suunnittelun vakiintuneisiin käytäntöihin liittyvä sinisilmäisyys ja Arolan (2001a:32)

mukaan osaltaan kaavoituksen ja kunnan muiden hallinnonalojen resurssien puute.

Kasvun hallinta maankäytön suunnittelun eri tasoilla
Julkisessa keskustelussa asemakaavoitus on kenties useimmin tonttipulasta ja muista

maankäytön ongelmista syytetty maankäytön vaihe (esim. Härkönen 2006). Vaikka ase-

makaavoituksella sinetöidään tulevien tonttien määrä ja sijainti, alkaa maankäytön ketju jo

asemakaavoitusta aikaisemmin. Luvun tavoitteena on esitellä kunnan maankäyttöön, tont-

tien tuotantoon ja kasvuun liittyviä vaiheita Helsingin seudun kehyskuntia esimerkkinä

käyttäen. Näin asemakaavoituksen rooli kasvun hallinnassa rajautuu pala palalta.

Kaavoituksen tuottavuus, kasvun sijoittuminen ja ympäristön laatu kehittyvät ketjussa, jo-

hon kuuluu tavoitteenasettelua, maanhankintaa, kaavoitusta, suunnittelua ja toteutusta

(kuva 6).

Kuva 6. Tonttituotantoketju (Rinkinen 2007:27).



23

Maapolitiikka
Kehyskuntien maanomistuksen vähäisyys on nostettu Kuntaliiton tonttibarometreissä yh-

deksi keskeisimmäksi tonttipulan syyksi (Holopainen 2005a). Myös haastatellut liittivät

vähäisen maanomistuksen lähes kaikkiin kasvun ongelmiin.

Kirkkonummea lukuun ottamatta kuntien maavarannot ovat kehyskunnissa heikentyneet.

Haastateltujen mukaan tärkeimpiä maanhankinnan esteitä ovat yleiskaavojen puute, niukat

resurssit maakauppoihin sekä maanomistajien haluttomuus maidensa myyntiin maan ar-

von kehittyessä esimerkiksi osakkeita parempana sijoituksena. Sama on tullut esiin myös

tutkimuksissa (Arola 2001a:20; Holopainen 2005a). Ristiriitaisin omistaja on kaavoituk-

sen lisäämistä vaativa Valtio, jonka maiden hallinasta vastaava Kapiteeli oy, on ollut eri-

tyisen haluton maakauppoihin (tapausesimerkkeinä Tuohimaa 2006 ja Arolainen 2007).

Vanhasen (2003) mukaan kehyskunnat ovat tasapainottaneet talouttaan liiaksi määrältään

ja hinnaltaan maksimaalisella tonttien myynnillä ja maanhankinnan rajoittamisella. Tämän

seurauksena kuntien talous on tasapainottunut mutta niiden omistuksessa oleva maa on

vähentynyt ja tonttitarjonta supistumassa. Haastatteluiden perusteella ns. kädestä suuhun

tilanne maanhankinnan ja kaavoituksen välillä on johtanut monissa kunnissa varsin yksi-

tyiskohtaiseen maankäytön suunnitteluun jo maakauppojen yhteydessä. Tällöin jo pitkälle

suunnitellut kaavoitusratkaisut ovat osaltaan nostaneet maan hintaa. Hintojen nousu on

ongelmallisin kunnille, joissa maanostoihin on vuosittaiset määrärahat. Tällöin hintojen

noustessa maa-aloja voidaan hankkia vähemmän.

Kaavoitusmaan puutteesta huolimatta kehyskunnissa maanomistajien oikeudet ovat tärke-

ässä arvossa. Maapoliittisten asiantuntijoiden mielestä tonttipulan tärkein syy ei ole kaa-

voituksessa vaan maapoliittisten välineiden vähäisessä käytössä. Ongelmana pidetään kun-

tien arkuutta esimerkiksi lunastusten tai korotetun kiinteistöveron käyttöön. (Lehto-

nen2005; Vanhanen 2005; Virtanen 2007).

Mikäli kunta ei omista tai hanki maata kaavoitukseen ryhdyttäessä, on tavallisin ratkaisu

laatia kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus. Sitä ennen voidaan laatia ns.

kaavoituksen käynnistämissopimus, sillä varsinainen toteuttamisvastuita käsittelevä maan-

käyttösopimus voidaan tehdä vasta kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti näh-

tävillä. Holopainen (2005a) toteaa maankäyttösopimusten toimineen hyvin kaavanmuutos-

tilanteissa, joissa tavoitteena on kehittää taajamaa sen sisällä tai pieninä siihen kytkettyinä
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laajennuksina. Sen sijaan uusia alueita kaavoitettaessa asiantuntijat suosittelevat ensisijai-

sesti kunnan maalle rakentamista (Holopainen 2005a; Virtanen 2000 ja 2003a).

Kirkkonummella, Vihdissä ja Nurmijärvellä on laadittu runsaasti maankäyttösopimuksia

myös asemakaavoittamattomia asuinalueita kaavoitettaessa. Nämä jo 1980- ja 90-luvuilla

laaditut sopimukset ovat olleet kuntien kannalta epäedullisia ja rakentamisaikataulultaan

määrittelemättömiä. Osassa kuntia niiden edelleenkin ennakoimaton rakentuminen on yksi

kasvuun varautumista vaikeuttava tekijä.

Myös nykyisin laadittavat sopimukset aiheuttavat kaavoitukseen ja kunnan tonttituotan-

toon sekä kasvun hallintaan erilaisia hidasteita, ongelmia, epävarmuutta sekä taloudellises-

ti heikomman hyötysuhteen. Sopimusten ongelmina on myös sopimuksen sitovuuden

poistuminen maanomistajan vaihtuessa. Muutamissa kehyskunnissa on aloitettu kaavoi-

tuksen käynnistämissopimusten laadinta. Niiden uskotaan tuovan selkeyttä kaikille suun-

nittelun osapuolille ja näin vähentävän neuvotteluiden jumiutumista ja epäselvyyksiä pro-

sessin lopuksi. Maanomistajien totuttua itselleen edullisiin sopimuksiin on kunnissa ollut

vaikeaa palata maanhankintaan. Maanhankinnan vaikeuksien vuoksi tai poliittisen päätök-

sen myötä kunnissa on laadittu yhä enemmän maankäyttösopimuksia alueille, joihin vasta

laaditaan asemakaavaa.

Yleispiirteinen kaavoitus ja muut asemakaavoituksen lähtökohdat
Sipoota koskevan Itä-Uudenmaan tai muita tutkimuskuntia koskevan Uudenmaan maa-

kuntakaavan eivät haastatellut uskoneet suuremmin vaikuttavan kuntien kasvu määrään,

sijaintiin tai laatuun.

Yleiskaavoitus on kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen

sisällöllinen laaja-alaisuus, monimuotoisuus ja strategisuus ovat lisääntyneet sekä sitovuus

yleispiirteistynyt kehityksen päälinjoihin. Yleiskaavoitus jaetaan yhä useammin strategi-

seen ja rakenteelliseen kehityskuvaan sekä toisaalta varsinaiset aluevaraukset sisältävään

yleiskaavaan ja toteuttamissuunnitelmaan (Haukkasalon 1998:11). Toisin paikoin

osayleiskaavoilla puolestaan suunnitellaan kunnan osa-alueita hyvinkin tarkasti, kritiikin

mukaan jopa joustamattomasti asemakaavoitusta ajatellen (Kaavoitus ja yhdyskuntasuun-

nittelu 2005).
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Yleiskaavoitus on tärkein maankäyttöön liittyvä kasvun hallinnan väline, sillä siinä teh-

dään keskeiset päätökset kunnan rakenteesta. Yleiskaavoituksessa käsitellään myös laajalti

kunnan strategisia tavoitteita ja tehdään strategia päätöksiä. Kasvun hallintaa käsitellään

yleiskaavoituksessa yleensä osa-alueittain.

Kehyskunnissa ainoastaan Kirkkonummella on voimassa oikeusvaikutteinen koko kunnan

yleiskaava. Sipoossa koko kunnan yleiskaava on laadinnassa. Muissa kunnissa on koettu

paremmaksi laatia osayleiskaavoja jokaisesta taajamasta ja haja-asutusalueelta erikseen.

Kuntien osayleiskaavatyö ja Sipoon yleiskaava ovat kuitenkin vielä kesken, joten suuri

osa kuntien asemakaavoista tehdään alueille, joissa myös yleiskaavalliset tarkastelut ovat

tarpeen (Kuntien yleiskaavatilanne 2005). Haastateltujen mukaan yleiskaavoituksen heik-

ko tilanne on yksi merkittävimmistä kuntien kehitystä ja asemakaavoitusta hidastavista ja

samalla myös kasvun hallintaa vaikeuttavista tekijöistä.

Tulevaisuuden asemakaavoitusta ajatellen Kirkkonummen yleiskaavassa on edelleen varaa

ja suuntia asemakaavoitukselle. Vihdissä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa suuri osa taajamien

yleiskaavoista on työn alla. Niiden laadinnan hidasteena on ollut vaikeudet maan ja sopi-

muskumppaneiden löytymisestä yhdyskuntarakenteellisesti ja maaperältään sopivilta alu-

eilta. Lisäksi ongelmana pidetään resurssien puutetta, päättäjien sitoutumattomuutta ja

osallistumattomuutta yleiskaavoitukseen sekä yleiskaavojen erillisyyttä kunnan talouden

ja kehittämisen strategisesta suunnittelusta. Vaikka yleiskaavoitusta on toteutettu paljolti

maanhankinnan mahdollisuuksien mukaan, saadaan suurinta osaa näiden kolmen kunnan

osayleiskaavoista odottaa pitkälle ensi vuosikymmenelle. Haastateltujen mukaan tilanne ei

kuitenkaan parane välttämättä silloinkaan, vaan kuntien yleisin tulevaisuudenkuva on vä-

hintään nykyisen kaltainen tonttipula.

Sipoon yleiskaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2005 (Yleiskaavaselostus. Luonnos

13.2.2007 2007). Sen jälkeen yleiskaavan väestönkasvutavoite on nostettu ennätyksellisen

suureksi Helsingin esittämän rajansiirtovaatimuksen vastavedoksi. Kunnan tavoitteena on

kolminkertaistaa kunnan väkiluku vuoteen 2025 mennessä. Haastatteluissa ilmeni kunnan

erittäin voimakas halu näyttää osaamisensa ja kykynsä vastata metropolin tarpeisiin. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa kunnan kaavoitusorganisaation valtavaa laajentamista tai valmiut-

ta suurten kaavamassojen tilaamiseen konsulttitöinä. Kaavoitusmäärästä selviäminen ei

ole kunnan ainoa haaste, vaan tätä ennen Sipoossa on ratkaistava muissakin kunnissa on-
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gelmalliseksi todettu kaavoitukseen sopivan maan hankinta. Joka tapauksessa myös ase-

makaavoitukselle tulee kunnassa töitä riittämään.

Tiedon kulku kaavatasojen välillä
Yleispiirteisen suunnittelun ja maanomistusolojen selviämisen jälkeen maankäytön suun-

nittelun vastuu siirtyy asemakaavoitukselle. Haastateltujen mukaan pienen organisaation

etuna on, että yleis- ja asemakaavoituksen yhteistyö ja vuorovaikutus on jatkuvaa sekä

henkilöstö ja johtajat osin yhteisiä. Kaikissa kunnissa myös muut kaavoitukseen vahvasti

liittyvät toimialat sijaitsivat samassa rakennuksessa. Tämän kuvattiin helpottavan osaltaan

keskinäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Joidenkin haastateltujen mukaan lähinnä henki-

lösuhteisiin ja rutiineihin perustuva yhteistyö ja vuorovaikutus ovat riski silloin, kun vuo-

rovaikutukselle ei ole ollut aikaa tai halua. Kuntien kasvaessa niiden organisaatioihin on

palkattu lisää uutta henkilökuntaa, jolle rutiineihin perustuville talon tavoille oppiminen

on vienyt aikaa.

Lopullinen tuottavuus syntyy kaavoituksen jälkeisenä rakentamisena
Vaikka asemakaavoitus toimisi kuinka sujuvasti, on mahdollista, että ongelmia syntyy

tonttien jakamisessa, kunnallistekniikan suunnittelussa tai rakentamisessa. On myös mah-

dollista, että yksityisen maanomistajan maille kaavoitettuja tontteja ei myydä, jolloin ne

eivät myöskään rakennu. Myös Hyvä Asuminen 2010 valmisteluhankkeen raportissa

muistutetaan, ettei kaavan laatiminen vielä turvaa onnistunutta ympäristöä, jos tavoitteet

unohdetaan toteutuksen yhteydessä tai kaavan toteuttaminen viivästyy. (Kaavoitus ja yh-

dyskuntasuunnittelu 2005).

Kasvun hallinta asemakaavoituksessa
Urbaanissa ympäristössä yksityiskohtaisen suunnittelun tarve ja toteutus lisäävät asema-

kaavoitusta ja asemakaavoitetun alueen laajuutta. Maaseutumaisilla ja taajamien lievealu-

eilla kunnat voivat ohjata kehitystä oikeusvaikutteisella yleiskaavalla, osayleiskaavoin,

asemakaavoilla tai yksittäisillä suunnittelutarveratkaisuilla. Asemakaavoituksen rooliin

vaikuttavat siis myös kunnan valinnat ja perinteet.

Luparatkaisut kasvun hallinnan haaste
Asemakaava-alueiden ulkopuolinen maankäyttö kuuluu sikäli asemakaavoituksen vastuul-

le, että rakentamisen luparatkaisut ja varsinkin suunnittelutarveratkaisut valmistellaan

yleensä asemakaavoituksen organisaatiossa. Asemakaavoituksen organisaatiossa päätetään
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myös siitä, missä kuntien taajamia laajennetaan suunnitelmallisesti asemakaavoin, ja mis-

sä rakentaminen sallitaan väljästi luparatkaisuin.

Suunnittelutarvealueet ovat rakennuslain aikaisen taaja-asutus -alueen korvaaja nykyisessä

maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä. Toimenpiteitä, kuten teitä, viemäreitä tai vesi-

johtoja vaativan asutetun alueen eli taaja-asutuksen lisäksi kunnat ovat määritelleet suun-

nittelutarvealueiksi erityistä harkintaa vaativat alueet. Näitä ovat mm. alueet, joilla sen si-

jainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä. Rakennus-

lain (2007) aikana oli käytössä ns. taaja-asutuskynnys, jota tiiviimmän asutuksen mahdol-

listamiseksi vaadittiin yksityiskohtainen kaava tai lääninhallituksen poikkeuslupa. Näh-

däkseni taaja-asutuksen ja maaseudun suunnittelun ero perustui aikaisemmin vallinnee-

seen näkemykseen maaseudun ja kaupungin erilaisista luonteista. Mm. jo Rikkisen

(1966:97) tutkimuksissa keskityttiin kaupunkien rajausmenetelmien kehittämiseen ja vai-

hettumisvyöhykkeillä haastavaan kaupungin ja maaseudun välisen rajan vetoon.

Nykyistä lainsäädäntöä laadittaessa käytäntöjä väljennettiin. Suunnittelutarvealueilla ylei-

sin rakentamisen edellytys on suunnittelutarveratkaisu ja vasta perusteluiden jälkeen kaa-

van laadinta. Näin ollen nykyisin taajamien lievealueilla rakentaminen ilman asemakaavaa

on helpompaa kuin rakennuslain aikaan. Hallbergin ym. (2000:239) mukaan rakennuslain

aikana detaljikaavoitus käynnistyi yleensä silloin, kun alueelle muodostunut asutus luoki-

teltiin taaja-asutukseksi ja lisärakentaminen oli suoraan rakennusluvalla kiellettyä. Sen si-

jaan maankäyttö- ja rakennuslain 51 § nykyisessä muodossa todetaan ainoastaan, että

asemakaavoja on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, eri-

tyisesti asuntotuotannon tarve tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kuten kappa-

leessa 3.1 tulee ilmenemään, kuntien käytännöt asemakaavoin kasvamisesta vaihtelevat.

Luparatkaisuiden määrällä on suuri vaikutus kuntien kasvun hallintaan, sillä luparatkai-

suiden valmistelu kuluttaa asemakaavoituksen resursseja ja heikentää siten asemakaavoi-

tuksen tuottavuutta. Lisäksi luparatkaisut vaikuttavat olennaisesti kasvun sijoittumiseen ja

yhdyskuntarakenteen kehitykseen.

Asemakaavoitus kasvun hallinnan välineenä
Asemakaavojen laadinta on operatiivista suunnittelua, jonka tehtävänä on vaalia ylemmil-

lä suunnittelun ja päätöksenteon tasoilla tehtyjä normatiivisia valintoja ja strategisia pää-

töksiä (ks. Schulman 1990:67-71). Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan myös toteut-

tamisen suunnitteluun liittyvän arvoja sekä strategisia valintoja. Mm. asemakaavoituksen
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sisältövaatimuksissa korostuvat pienipiirteisessä suunnittelussa tärkeät arvot, kuten ter-

veellisyys, turvallisuus, viihtyisyys, palvelut, sujuva liikenne sekä luonnon ja kulttuuriym-

päristön vaaliminen.

Asemakaavoitusta koskevat kuitenkin myös lain 5 §:ssä mainitut yleiset alueidenkäytön

suunnittelun tavoitteet. Nämä tavoitteet on tarkoitus huomioida myös jo ylemmillä kaava-

tasoilla mutta niiden toteutuminen tulee varmistaa myös asemakaavoissa. Hallittuun kehi-

tykseen kuuluu näiden kaikkien tavoitteiden huomiointi. Erityisen voimakkaasti kasvavis-

sa kunnissa tilanteet muuttuvat nopeasti ja mm. monissa kehyskunnissa osa yleispiirteisis-

tä kaavoista on vanhentuneita. Näin ollen myös asemakaavoituksella riittää työtä mm. yh-

dyskuntarakenteen taloudellisuuden huomioinnissa, riittävän asuntotuotannon edellytysten

turvaamisessa, rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisessa, luon-

nonvarojen säästeliäässä käytössä, yhdyskuntien toimivuuden ja hyvän rakentamisen edis-

tämisessä, elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioinnissa, palvelujen saatavuuden

turvaamisessa sekä tarkoituksenmukaisen liikenteen toimintaedellytysten turvaamisessa.

Mikäli kunnan yleispiirteinen suunnittelu on vähäistä, ovat asemakaavoituksen valinnat

strategisesti merkittävämpiä.

Niissä tilanteissa, joissa suunnittelun yleispiirteiset valinnat ja päätökset on tehty niille

kuuluvilla kaavatasoilla, jää asemakaavoitukseen lähinnä kaava-aluetta koskevia valintoja

ja toteuttamiseen liittyvää tavoitteenasettelua. Mm. Laineen (1999:9) näkemyksessä ”kaa-

va ei ole pelkkä suunnitelma vaan ohjelma siitä, miten aiotaan toimia”. Myös itse näen

kaavoituksen välineenä kunnan kehittämisen suunnitteluun.

Edellä kuvattujen tavoitteiden painoarvosta riippuen kuntien asemakaavoituksessa huomi-

oidaan kasvun hallinnan eri osa-alueita. Yleistäen asemakaavoituksen tuottavuus on kui-

tenkin eniten riippuvainen siitä, kuinka paljon kaavoja laaditaan. Tehokkaasti kasvava ja

kehittyvä kunta tuottaa paljon asemakaavoja ja uusia rakentamisen mahdollisuuksia.

Suunnittelutarveratkaisuihin verrattuna asemakaavojen kautta kehittyminen on edullista

myös kasvun suuntautumisen kannalta, sillä kaavoituksen kautta rakenteesta tulee yleensä

aina tiiviimpää. Asemakaavoin kuntaa kehitettäessä myös ympäristön laatuun ja suunnitte-

luprosessin vuorovaikutteisuuteen ja avoimuuteen kiinnitetään enemmän huomiota kuin

luparatkaisuissa.
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Asemakaavoituksen rooli kasvun hallinnassa
Luvun tavoitteena on päätyä rajaukseen asemakaavoituksen roolista kasvun hallinnan ko-

konaisuudessa (kuva 7).

Kuva 7. Luvun keskiössä on kasvun hallinta, josta käsin asemakaavoituksen roolia tar-
kastellaan.

Valtakunnan ja seudun tasolla on omat mahdollisuutensa edistää kuntien kasvun hallintaa.

Erityisesti seutuyhteistyön varaan lasketaan nykyisin paljon. Kunnissa kasvun hallinnan

vastuu jakautuu kaikkien kasvusta päätöksiä tekevien toimijoiden kesken. Maankäytön

kehittymisenä ilmenevään kasvuun ja sen hallintaan vaikututetaan kuitenkin luonnollisesti

kaikkein eniten kunnan hallinnonaloilla, joissa maankäytöstä päätetään. Perinteisesti

maankäytön on nähty kehittyvän kaavoituksen ja erityisesti yleiskaavoituksen kautta.

Kuntien maankäyttöön vaikutetaan kuitenkin myös muilla tahoilla. Monissa kunnissa mm.

strateginen kehittäminen ja tavoitesuunnittelu ovat siirtyneet yleiskaavoituksesta entistä

enemmän muuhun, prosessiltaan kevyemmän suunnittelun piiriin, kuten elinkeinoelämän

hankkeisiin, eheyttämisprojekteihin, kaavarunkoihin sekä kehityskuvien ja yleissuunni-

telmien laadintaan. Myös erilaisten strategioiden laadinnasta on tullut yhä merkittävämpi

kunnan rakentumiseen vaikuttava päätöksenteon ja toiminnan areena. Mm. Vihdissä taa-

jamarakenteen suunta on muodostumassa maakuntakaavasta poikkeavaksi yritysten nykyi-

sen ja tulevan sijoittumisen seurauksena. Myös Sotaraudan (1996:132) mukaan 1980-

luvulta lähtien suunnittelun rooliksi on tullut enemmänkin tien avaaminen ja yhteistyön

luominen markkinavoimien kanssa. Kehittäjien näkökulmasta kaavoitus on sitä vaikeam-

paa ja tarpeettomampaa, mitä kauempana se on kunnan kehittämisen todellisesta päätök-

senteosta. Haastatteluiden perusteella osassa kuntia käytetään rakennuslupia ja poik-

keamispäätöksiä hitaaksi koetun kaavoituksen välttämiseksi.

Ennen toista maailmansotaa asemakaavoitus oli kuntien ainoita pitkän tähtäimen suunnit-

teluun käytettyjä välineitä ja kuntien kaikentasoisen suunnittelun areenoita. Ajan kuluessa

asemakaavoitus on kriitikkojen kuvausten mukaan kaventunut rakennusoikeuksien jaka-

miseksi ja kunnan taloudellisen toiminnan aktivoijaksi (Mäntysalo & Nyman 2001:37; Ra-

janiemi 2006b) ja lievempienkin arvioiden mukaan lähinnä maankäytön operatiivisen

suunnittelun työkaluksi. Kuntien kokonaisvaltaisempi ja strategisempi suunnittelu sekä ar-

Kasvun hallinta

asemakaavoitus
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vokeskustelu tapahtuvat sen sijaan useimmin poliittisessa keskustelussa, strategiaproses-

seissa, yleiskaavoituksessa sekä neuvottelu- ja yhteistyötilanteissa (Schulman 1990:69).

Asemakaavoituksen rooli toteuttamisen suunnittelijana toimii tilanteissa, joissa yleis- ja

asemakaavoituksen tehtävänjako on kunnossa ja maankäytön kehittämisen strateginen oh-

jelmointi ja päätökset on tehty jo yleiskaavoituksessa tai maakuntakaavoituksessa. Tällöin

asemakaavoitus huomioi tavoitteet automaattisesti ja siirtää ne tarkennettuina eteenpäin

toteutumisen suunnittelun yksityiskohtiin. Tällöin asemakaavoituksen suurimmaksi huo-

leksi jää asemakaavojen riittävä tuottaminen ja luparatkaisuiden säätely.

Kehyskuntien asemakaavoituksen roolin arvioimiseksi tarkastellaan kasvun hallinnan ta-

voitteidenasettelun ja toteutuksen välistä ketjua kunnan sisällä. Kuvassa 8 on esitetty (kar-

rikoitu ja tekstin havainnollistamiseksi laadittu) kuvaus kehyskuntien kasvuun johtavien

tavoitteiden kehittymisestä suunnittelun osapuolten kesken ja suunnittelun eri vaiheissa.

Kuva 8. Kasvuun johtavat tavoitteet ja toimet kehittyvät suunnittelun hierarkiassa sekä
eri vaiheissa ulkopuolelta tulevien tarpeiden ja paineiden kautta. Kasvun hallinta edel-
lyttää sen huomioimista kaikissa suunnittelun vaiheissa.

Kuvan vasemmassa yläkulmassa on kunnan ulkopuolelta tulevat paineet tonttituotannon

tehostamiseksi, ympäristön laadun vaalimiseksi sekä kasvun hallitsemiseksi. Haastattelui-

Kunnan ulkopuolelta tulevat paineet:

-Asunto- ja yritystonttien kysyntä sekä seu-
dullinen paine tuotannon tehostamiseen

-Julkisuudessa ja muualla esitetyt vaatimuk-
set ympäristön laadun vaalimisesta ja kasvun
hallinnasta

Kunnan sisältä tulevat paineet:

-Kunnan halu kasvaa ja kehittyä elinvoimai-
suuden turvaamiseksi, kilpailukyvyn paranta-
miseksi ja seudullisiin paineisiin vastaamiseksi

-Kunnan halu kehittyä hallitusti ja hyvää ympä-
ristöä tuottaen

Yksittäiset asema-
kaavoitusprosessit

Maapolitiikka

Luparatkaisut

Asemakaavoituksen
ohjelmointi Vuorovaikuttei-

sen suunnittelun
ja osallistumisen
vaatimukset

Yleiskaavoitus

      Strateginen           päätöksenteko

Ympäristön laa-
dun huomiointi

?

K
A
S
V
U
N

H
A
L
L
I
N
T
A

Maanomistajien, yrit-
täjien, kunnan eri hal-
lintokuntien tarpeet
maankäytön kehittä-
miseksi
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den perusteella nämä ja monet muut pienemmät vaatimukset tiedostetaan kunnissa. Ne

mainitaan myös tutkimuskuntien strategioissa.

Asemakaavoitus ja rakennusluvat ovat lopulta se taso, jossa tavoitteet lukitaan rakentamis-

ta ohjaaviksi asemakaavoiksi, suunnittelutarveratkaisuiksi ja rakennusluviksi. Näin ollen

asemakaavoituksen tulisi olla suoraan sidoksissa kunnan tärkeimpiin tavoitteisiin niiden

toteutuksen välineenä. Kehyskuntien tapauksessa tavoitteiden ja toteutuksen ketju näyttää

kuitenkin joissain tapauksissa katkeavan, niin että asemakaavoituksen lähtökohdat eivät

muodostukaan strategiaprosessista lähteneistä, suunnitteluketjun kulkeneista tavoitteista.

Sen sijaan toisinaan asemakaavoituksen ja rakennuslupien lähtökohdat muotoutuvat

maanomistajien tarpeista, kunnan ja yritysten välisistä sopimuksista ja kunnan omista kii-

reellisistä rakentamistarpeista (vrt. kuva 8). Tämä johtuu mm. edellä mainituista maan-

hankinnan ja yleiskaavoituksen vaikeuksista. Haastateltujen viranhaltijoiden mielestä

maankäytön kehittymisen ketjun eri vaiheiden merkityksestä tai kehittämisen tarpeista ei

keskustella riittävästi päättäjien kanssa esimerkiksi tonttituotannon tehostamisen yhtey-

dessä. Sen sijaan kunnissa kerrotaan vaadittavan mm. asemakaavoituksen nopeuttamista ja

tonttien myynnin lisäämistä erikseen yksittäisiltä hallinnonaloilta.

Luonnollisesti asemakaavoitusprosesseissa ja lupia käsiteltäessä huomioidaan lain vaati-

mat arvot ja vuorovaikutus sekä mahdollisuuksien mukaan myös kuntien laatimat strategi-

at. Käytännössä liikkumavara on usein varsin vähäistä, sillä vuosittaiset budjetit ja tulosta-

voitteet rajoittavat pitkäjänteistä kehitystä. Kunnissa kerrottiin neuvottomuudesta kasvun

hallitsemiseksi sekä haluttomuudesta nähdä kalliiden maanhankintojen tai pitkäntähtäimen

investointien edullisuus pitkäjänteisen kasvun hallinnan edellytyksenä. Lukuisten haasta-

teltujen mukaan kuntien tarve ja halu taloutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseen on niin

vahva, että tonttituotannon vaatimukset säilyvät korostuneessa asemassa strategioiden

kasvun hallinnan tavoitteista huolimatta. Tässä on paradoksaalista, että juuri pidemmän

tähtäimen suunnitelmallisuudella myös vuosittaiset kulut saataisiin lopulta pienemmiksi.

Useat haastatellut olivatkin varsin turhautuneita samoilta päättäjiltä tulevaan kuntastrate-

gioiden sekä yksittäisten hankkeiden ristiriitaisuuteen.
Että kyllä tässä täytyisi saada päättäjillekin paremmin se viesti perille, että säästettäisiin
suunnittelulla eikä suunnittelusta (kaavoitus).

Vaikka meillä on kunnan strategiassa hyväksytty nämä tavoitteet tiiviistä rakenteesta ja
eheyttämisestä niin se käytännön kysymysten kanta päätöksentekotilanteessa on sitten mo-
nesti toinen (kaavoitus).

Mikäli kasvun hallintaa tai strategisia päätöksiä ei ole huomioitu riittävästi kunnan ylem-

millä tasoilla, on asiaa vaikea kokonaan korjata yksittäisillä asemakaavoilla. Kunnan stra-
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tegisia päätöksiä tukevien valintojen tekeminen on erityisen vaikeaa silloin, kun myös

asemakaavoituksen lähtökohdat on asetettu kunnan strategisten päätösten vastaisesti.

Yleiskaavoitukseen kuuluvien asioiden huomiointi tuo työtä niin suunnitteluun, selvityk-

siin, vaikutusten arviointeihin kuin tavanomaista asemakaavoitusta laajempaan vuorovai-

kutukseen. Suunnittelukysymysten tullessa asemakaavoituksessa vasta ensimmäistä kertaa

esiin, syntyy myös konflikteja herkemmin.

Toisinaan ongelmana on myös se, että etukäteen päätettyjen tavoitteiden jälkeen asema-

kaavoitusprosessi nähdään liian työläänä ja jo tehtyjen päätösten hidasteena. Tästä näkö-

kulmasta ei ole ihme, että suoraan luparatkaisuin rakentaminen nähdään joissain kunnissa

helpompana ratkaisuna (kuva 8) siitäkin huolimatta, kuinka paljon yksittäisiin luparatkai-

suihin kuluu aikaa.

Kasvun hallinnan edistämiseksi yksi tärkeimmistä kehittämisen paikoista on kuntien stra-

tegisen suunnittelun vakavasti ottaminen sekä eri hallinnonalojen ottaminen mukaan ta-

voitteiden toteutumiseen. Jo nykyisellään kuntien strategioissa painotetaan hallittua kas-

vua. Ongelma onkin virallisten tavoitteiden pitäminen mukana nopeasti muuttuvissa tilan-

teissa, arkipäivän päätöksissä; siis kaikessa kunnan toiminnassa. Kuntien tulisi lisätä mää-

rätietoisuutta tavoitteiden keskinäisessä arvotuksessa ja kehittämisen suuntien valinnassa.

Kaikkea ei tulisi jättää ratkaistavaksi asemakaavoituksessa.

Edellisen perusteella asemakaavoituksen organisaatio on vain osavastuussa kasvun hallin-

nasta. Tähän vastuuseen kuuluu lähinnä operatiivista eli toteuttamisen suunnittelua (ks.

Viitala 1999a:5, 1999b:207) sekä päätöksiä taajamien kehittämisestä joko asemakaavoin

tai luparatkaisuin. Asemakaavoitusta ei voi kuitenkaan pitää vain mekaanisena suunnitte-

lun välineenä vaan myös toteuttamisen suunnitteluun kuuluu jatkuvia strategisia valintoja

ja normatiivisia näkemyksiä tukevia tai tukemattomia toimia. Yksittäisten asemakaavojen

kysymykset rajoittuvat kaava-aluetta ja sen lähiympäristöä koskeviin asioihin mutta kaa-

voituksen ohjelmoinnin yhteydessä kyse on jo laajemmista kokonaisuuksista. Asemakaa-

voituksen tärkeänä tehtävänä on säilyttää tavoitteiden ja toteutuksen välinen ketju sekä

edesauttaa kaikin puolin hyvän ja toimivan ympäristön säilymistä ja kehittymistä.

2.3 Kasvu yhteiskunnan ja asemakaavoituksen arvona ajan saatossa
Jotta asemakaavoituksen ja kunnan kasvun suhdetta voitaisiin kunnolla ymmärtää, olen si-

joittanut kunnan kasvun asemakaavoituksen taustalla olevaan suunnitteluteorioiden ja yh-
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teiskunnan kehitykseen. Luku jäsentyy kronologisesti yhteiskunnan tilanteita ja suunnitte-

lun vaiheita kuvaten.

Aikojen kuluessa maankäytön suunnittelun käsitteiden sisältö on vaihdellut. Tulkintojen

kirjavuuden tiedostaminen tuo selkeyttä toisinaan ristiriitaisiin suunnittelun argumenttei-

hin. Suunnitteluteorioiden järjestämiseksi on kehitetty useita luokitteluita. Yleisesti tun-

nettu ja tässä tutkimuksessa käytetty jaottelu on Andreas Faludin sisältöteoria (theory of

planning) ja menettelytapateoria (theory in planning). 1900-luvun alussa vallalla olleet si-

sältöteoriat koostuvat paitsi suunnittelun vaiheista, ne myös sisältävät kaavailuja suunni-

telman sisällöstä. Toisen maailmansodan jälkeen yleistyivät suunnitteluprosessia kuvaavat

menettelytapateoriat. Myöhemmin jakoon on liitetty myös käsite theory about planning eli

kuvaus suunnitteluprosessin aikana tapahtuvista suunnittelukäytännöistä (Jauhiainen &

Niemenmaa 2006:28).

Asemakaavoituksen alku modernin ajan alussa
Kaupungeissa ja taajamissa rakentamista ja maankäyttöä on ohjattu ainakin jossain määrin

suunnitellusti jo vuosituhansia (Bengs 2004). Ajatus tulevaisuuteen vaikuttamisesta ja sen

hallinnasta kehittyivät 1700-luvun valistusaatteen ja lineaarisen aikakäsityksen myötä (So-

tarauta 1996:51). Tästä pohjautuu modernin käsityksen mukainen usko ympäristön kehit-

tämismahdollisuuksiin suunnittelun avulla.

Suomalainen kaupunkien maankäytön suunnittelu ja rakentuminen eteni tämän kehittä-

misuskon ja koko modernin aatemaailman sekä eurooppalaisten esimerkkien jäljessä.

Hautamäen (1992:46) mukaan Suomessa ruutuasemakaavoja on laadittu jo 1600-luvulta

lähtien. Alkuun rakentamista ohjattiin maistraatin määräyksillä ja kunnissa vapaaehtoisilla

rakennusjärjestyksillä. Vuonna 1734 lakiin kirjattiin rakennuskaari, jonka mukaan kau-

pungin rakentamisen järjestelystä on säädetään erikseen (Oulun kaavakoulu 2004). Ra-

kennusvaiheessa huomioitavat säädökset koskivat ajan tarpeiden, arvojen ja kasvun hal-

linnan käsitysten mukaisesti mm. puukaupunkien paloturvallisuutta ja esteettisyyttä (Ko-

sonen ym. 1999:31). Kehyskuntien asutuksen historia ulottuu myös satojen ja jopa tuhan-

sien vuosien taakse. Toiseen maailmansotaan ja monin paikoin jopa 1960-lukuun asti kun-

tien rakenne oli kuitenkin hyvin maalaismaista kylineen ja kartanoineen, eikä kasvun sää-

telyä tai asemakaavoitusta kaupunkien tapaan tarvittu (Kaavan ulkopuolisten… 1990:41).
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Vuosisadan alun sisältöteoreettisella kulta-ajalla Patrik Geddesin menetelmäteoreettinen

näkemys kaupungista organismina oli muista poikkeava. Vuonna 1915 ilmestyneessä te-

oksessaan Cities in Evolution Geddes ei uskonut pysyviin rakenteisiin vaan kehitti mene-

telmän kaupunkien maankäytön suunnittelemiseksi. Myöhemmin nykyistenkin kaavoitus-

käytäntöjen pohjana olleessa menetelmässä maankäytön suunnittelu aloitettiin selvityksis-

tä. Perustiedoista edettiin analyysiin, linjojen valintaan, suunnitelmaan sekä 5-10 vuoden

tähtäimelle ulottuvaan toteuttamisen ohjelmointiin. Geddes korosti nykyisinkin käytössä

olevaa yleisestä yksityiseen ohjautuvaa suunnittelua, asukkaiden identiteettiin ja toimin-

nallisuuteen perustuvaa suunnittelua sekä asukkaiden osallistumista suunnitteluun. (Hau-

tamäki 1991:35). Geddesin mallin mukaiselle (asemakaavoitus) prosessille oli tilaus teol-

listuvissa ja kasvuun pyrkivissä länsimaissa. Suunnittelijan virkoja alettiinkin perustaa

aluksi Keski-Euroopassa ja pian myös Suomessa (Hautamäki ym. 1992:59-60).

Ajan kuluessa kehittyneet asemakaavoituksen käytännöt kirjattiin vuoden 1932 asemakaa-

valakiin (Kosonen ym.1999:30-31; Bengs 2004). Asemakaavalaki koski kaupunkeja,

kauppaloita ja maaseudun taajaan asuttuja alueita. Lain yhteydessä oli vahvistettu ny-

kyisinkin käytössä oleva kunnan monopoli kaavojen laatimiseen sekä kunnanvaltuuston

asema kaavojen hyväksyjänä (Rajaniemi 2006a:74). Asemakaavoitus tarkoitti mahdolli-

suutta ottaa myös yksityinen maa kaavoituksen piiriin. Tämä auttoi laajentamaan järjes-

telmällisemmin kaavoitettavia alueita ja tukemaan entistä tärkeämmäksi tullutta kaupunki-

en kasvua. Vuonna 1949 astui voimaan laki rakentamisesta maaseudulle, jolloin myös

maaseudun rakennukset tarvitsivat rakennusluvan (Jauhiainen & Niemenmaa 2006:235).

Tämä on vaihe, jossa useimpien kehyskuntien kasvu voimistui ja kasvun valvonta alkoi

(Kaavan ulkopuolisten… 1990:41).

Kasvun tavoitteet kehittyneet rationalismin myötä
Toisen maailmansodan ja sotatalouden innoittamina 1950-luvulla Suomen hallintoon levi-

si Euroopassa jo vähän aiemmin kehittynyt uudenlainen usko rationalismiin (Taylor

1998:157; Jauhiainen & Niemenmaa 2006:48). Välineelliseksi (tai instrumentaaliseksi) ra-

tionalismiksi kutsuttua aikaa leimasi nimensä mukaisesti usko järjen, tieteen ja tekniikan

mahdollisuuksiin maailman ja tulevaisuuden hallinnassa ja ohjaamisessa (Sotarauta

1996:133). Myös toiminnan ennakoitavuus, suunniteltavuus ja systemaattisuus olivat kes-

keisiä arvoja (Jauhiainen & Niemenmaa 2006:48).
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Rationalismin vallatessa alaa kaupunkia ja sen suunnitelmia ei nähty enää pysähtyneenä

kuvana vaan välineelliseen rationalismiin kuuluvan systeemiteorian mukaisesti jatkuvassa

liikkeessä olevana prosessina ja koneena. Uskottiin, että riittävän tieteellisen ja rationaali-

sen tutkimuksen, selvitysten ja tiedonkeruun avulla sekä hierarkkisella järjestelmällä ja

byrokraattisella prosessilla voidaan saavuttaa tieteellisesti paras ratkaisu sekä kaupungin

muodoksi (Taylor 1998:159-160) että koko yhteiskunnan hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

Tällöin kaikki kasvu nähtiin tavoitteena ja asemakaavoitus sen yksityiskohtaisen järjestä-

misen välineenä.

Eurooppalaisiin malleihin, rationalismin ihanteisiin ja Otto-Iivari Meurmannin asemakaa-

vaoppiin perustuen Suomen vuoden 1958 rakennuslaissa kaavoitusjärjestelmää laajennet-

tiin kolmitasoiseksi hierarkiaksi (seutukaava, yleiskaava, asemakaava/rakennuskaava), jol-

loin suunnittelu ulottui yhä enemmän myös maaseutumaisiin taajamiin (Kosonen ym.

1999:33). Maaseututaajamien kaavatasona toimi rakennuskaava, joita ei suunniteltu yhtä

yksityiskohtaisesti kuin asemakaavoja. Rakennuslain tärkein tavoite oli tukea uusien alu-

eiden rakentumista sotien jälkeen nopeasti kehittyvässä Suomessa (Laaksonen & Loikka-

nen 2004:224). Rajaniemen (2006a:76) mukaan useilla suunnittelutasoilla pyrittiin koko-

naisuuksien hallintaan ja haja-asutuksen hillintään sekä seutukaavoilla mm. maaseudun

teollisuuden lisäämiseen. 1960 ja 1970-luvuilla myös kehyskuntien kaavoitus lähti liik-

keelle ja tärkeimpien taajamien kehitys ja niiden pyrkimys kasvuun voimistui (Kaavan ul-

kopuolisten… 1990:41).

Välineelliseen rationalismiin kuuluvan kokonaisvaltaisen suunnittelun innoittamina tule-

vaisuutta lähdettiin ohjaamaan systemaattisesti valjastamalla yhteiskunnan eri sektorit ja

samalla myös maankäytön suunnittelu sen välineiksi (Sotarauta 1996:53). Kaavoituksen

pakollisuutta laajennettiin tavoitteena koko yhteiskunnan julkinen suunnittelu. Vuoden

1958 rakennuslain ja nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain välillä tehtiin noin 30 osa-

uudistusta lisäämään kaavoituksen kokonaisvaltaisuutta (Laakso ym. 2001:40). Esimer-

kiksi vuonna 1968 seutu- ja yleiskaavat määrättiin pakollisiksi ja vuodesta 1977 jokaisen

kunnan tuli laatia kuntasuunnitelma. Se sisälsi kunnan olojen kehittämisen, hallinnon ja ta-

loudenhoitamisen sekä toimintojen sijoittumisen. Yleispiirteisempien suunnittelun tasojen

korostuessa, asemakaavoituksen rooli kaventui yksityiskohtaisimpaan suunnitteluun. Ajan

kasvuihanteiden mukaisesti asemakaavoilla ja niiden runsailla rakennusoikeuksilla pyrit-

tiin edistämään taajamien kasvua, kehitystä, teollistumista ja modernisoitumista. Esimer-

kiksi esteettiset tai ympäristölliset arvot olivat toissijaisia muihin ajanjaksoihin verrattuna.
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Tällöin myös kehyskuntien pääkaupunkiseutua lähellä olevat taajamat ja niiden lievealueet

kehittyivät voimakkaasti (Kaavan ulkopuolisten… 1990:41).

Kokonaisvaltaisen suunnittelun ja systeemiteorian periaatteet tukivat kasvun kaltaisten

laajojen asioiden suunnittelua ja ohjaamista. Kinnusen (2001:77) mukaan periaatteiden

taustalla oli tavoite yhteiskunnan syvällisemmästä järjestyksestä ja järkevyydestä. Teori-

oista johdettujen suoraviivaisten ja systemaattisten toimintatapojen ongelmaksi koitui nii-

den yksinkertaisuus. Yhteiskuntasuunnitteluksi laajennettu suunnittelu ei toiminut moni-

mutkaisessa ja kaiken aikaa nopeammin muuttuvassa ympäristössä.

Systeemiteoria kohtasi voimakasta kritiikkiä 1970-luvun öljykriisiin mennessä ja koko-

naisvaltainen suunnittelu 1970-luvulta lähtien (Hautamäki 1991:16). Systeemiteoriaa syy-

tettiin alaspäin suuntautuvasta suunnittelusta ja liiasta byrokratiasta. Ymmärrettiin, etteivät

suuret tietomäärät takaa tulosta. (Jauhiainen 1995:42) Kokonaisvaltainen suunnittelu to-

dettiin puolestaan mahdottomaksi kompleksisessa eli kaiken aikaa muuttuvassa suunnitte-

luympäristössä (Lapintie 2004). Huomattiin, ettei kasvun rakentaminen tuotakaan täydelli-

sesti toimivaa, konemaista yhteiskuntaa. Lisäksi eri toimialojen suunnitelmien yhteenso-

vittaminen osoittautui vaikeaksi vahvasti sektoroituneissa organisaatioissa. Jauhiaisen ja

Niemenmaan (2006:232) mukaan 1980-luvulle tultaessa kuntasuunnittelusta oli tullut ras-

kas ja byrokraattinen, valtionapuun sidottu menettely. Se jäi taloussuunnittelun ja maan-

käytön suunnittelun jalkoihin. Näin asemakaavoitus jatkui entistä selvemmin maankäytön

suunnitteluun keskittyen kunnan muun kehitysvastuun jäädessä kunnan muille aloille.

Välineellisen rationalismin ongelmiin ja entistä nopeammin muuttuvan ja kehittyvän yh-

teiskunnan asettamiin haasteisiin sekä kilpailukyvyn lisäämisen tarpeeseen etsittiin kor-

vaavaa teoriaa mm. rajoittuneesta rationalismista. Edelleen välineelliseen rationalismiin

lukeutuvassa inkrementalistisessa rationalismissa ongelmat rajataan pieniksi, yksi kerral-

laan ratkaistaviksi yhden kokonaisratkaisun sijaan. Inkrementalismissa ei aseteta tavoittei-

ta etukäteen, kuten kokonaisvaltaisessa suunnittelussa, vaan toiminta on enemmän rea-

goivaa ja ongelmista poispyrkivää. Lähestymistavassa ei myöskään uskota yhteen objek-

tiiviseen ratkaisuun vaan tavoitteena on eri intressiryhmien yhteisymmärrys.

Suomessa inkrementalistisen suunnittelun käytännöt ovat yleistyneet 1980-luvulta alkaen

(Sotarauta 1996:143, Hautamäki 1991:17). Asemakaavoituksessa inkrementalismi näkyy

mm. vuorovaikutuksen lisääntymisenä, erilaisten näkemysten avoimempana tiedostamise-
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na sekä odotuksena kaavoituksen reagointikyvystä eteen tulevien maankäyttötarpeiden

mukaan. Lähestymistapojen muuttuessa myös kehyskunnissa huomio keskittyi taajamien

kehittämiseen asemakaavoin. Nähdäkseni asemakaavoituksen rooli on tämän muutoksen

myötä jälleen korostunut. Asemakaavoitusta ei nähdä enää entisessä määrin samalla kaa-

valla tasaista kasvua tuottavana koneena vaan aktiivisemmin kuntien kehitystä ja haluttua

kasvua tuottavana dynaamisempana välineenä.

Kokonaisvaltaisuuden ja ylhäältä ohjattavuuden uskon taannuttua suunnittelua kevennet-

tiin, valtion normiohjausta purettiin ja kuntien itsehallintoa kasvatettiin. Vuoden 1995

kuntalaissa korostuu entiseen verrattuna paikallinen valta ja mahdollisuus tilannekohtai-

seen joustavuuteen. (Sotarauta 1996:44) Maankäytön suunnittelun ja talouden hoidon eriy-

tyessä kokonaisnäkemystä ja poikkihallinnollisuutta lähdettiin etsimään strategisesta

suunnittelusta ja ohjelmatyöstä. Tällöin myös vastuu kasvun ylläpitämisestä ja hallinnasta

siirtyi enemmän elinkeinopoliittisiin strategioihin, asunto-ohjelmiin, erilaisiin kasvun edis-

tämiseen tähtääviin työryhmiin sekä joissain kunnissa myös kabinetteihin. Näille suunnit-

telun tavoille asemakaavoitus näyttäytyy työkaluna päämääriin pääsemiseksi.

Inkrementalismi ei myöskään tarjonnut täydellistä maailmaa, vaan useat kriitikot pitivät

sen ongelmana päämäärättömyyttä ja ajelehtimista kriisistä toiseen (Lapintie 2004). Sa-

maan aikaan näkemykset maankäytön suunnittelun arvolatauksista, poliittisuudesta ja so-

siaalisen oikeudenmukaisuuden puutteesta olivat yleistyneet (Jauhiainen 1995:43). Lisäksi

inkrementalismia on kritisoitu osien ja kokonaisuuden välisten suhteiden unohtamisesta,

jolloin mm. maankäytön suunnittelun kokonaislaadusta ei ole takeita (Sotarauta

1996:145). Jyrkimpien mielipiteiden mukaan suunnittelussa ei ollut kyse ammattitaidosta

tai prosessin etenemistavasta vaan valintojen tekemisestä (Taylor 1998:161). Tässä yhtey-

dessä osallisuutta ja yhteistyömuotojen lisäämistä vaadittiin eri teorioiden perusteella.

Modernin ja välineellisen rationalismin hiipuessa 1980-luvulla suunnitteluteoreettista kes-

kustelua hallitsi epävarmuus koko julkisen suunnittelun tarpeellisuudesta sekä näkemykset

markkinavoimien voimistuneesta asemasta (Healey 1992:412; Jauhiaisen 1995:45 mu-

kaan). Jauhiainen (1995:43) kuvaa aikaa dominoivan suunnitteluteorian puutteen kaudeksi

ja Rajaniemi (2006a:163) hektiseksi kaavoitukseksi. Hektisyys kehittyi luonnollisen kas-

vun hiipuessa. Tällöin kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyönä luodusta kasvusta hyper-

marketteineen tuli elinehto lamasta selviämiselle ja talouskasvulle. (Jauhiainen & Nie-
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menmaa 2006:237) Esiintyi näkemyksiä, että suunnittelu ja sen teoriat tulisivat katoamaan

ja näiden tilalle tulisi markkinoiden ehdoilla toteutuva yhdyskunta (Jauhiainen 1995:45).

Samaan aikaan kuntien kasvu sekä maankäytön kehittämisen ja asemakaavoituksen tarpeet

säilyivät vähintään entisen kaltaisina. Käytännön kaavoituksen ja edellä kuvattujen suun-

nitteluideologioiden välistä kuilua kurottiin rakennuslain uudistuksessa. Vuoden 1999

maankäyttö- ja rakennuslaissa yhdistyikin asemakaavoituksen rooli maankäytön suunnitte-

lun työkaluna sekä vaatimukset yhteiskunnan eri arvojen huomioimiseen ja vuorovaikut-

teiseen suunnitteluun.

2.4 Asemakaavoitus kasvun hallinnan näkökulmasta
Asemakaavoitus on kehittynyt omanlaisekseen lähtökohdaksi kasvun hallinnalle (kuva 9).

Tämä lähtökohta rakentuu nykyisistä käytännöistä ja lainsäädännöstä sekä niiden taustalla

olevasta suunnitteluteoreettisesta keskustelusta ja yhteiskunnan odotuksista.

Kuva 9. Luvun keskiössä on asemakaavoitus, jota tarkastellaan kasvun hallinnan näkö-
kulmasta (vrt. kuva 7).

Uusin arvoin ja näkemyksin kohti nykyisiä käytäntöjä
Välineelliseen rationalismiin nojanneen suunnittelun perusteet heikentyivät 1990-luvun

taitteessa. Uuden teoriaperustan puuttuessa ja moninaisuuden ajatusten lisäännyttyä maa-

ilma nähtiin monimutkaisempana ja vivahteikkaampana aikaisempaan verrattuna. Moder-

nille ajalle tyypillinen yksinkertaisuus, järjestys ja yhdenmukaisuus olivat postmodernin

ajan alkaessa korvautuneet monimutkaisuudella, monipuolisuudella ja erilaisuudella (mm.

Allmendinger 2001:82). Suunnittelukeskustelu siirtyi yksittäisiin ja vaihtoehtoisiin näkö-

kulmiin, arvoihin ja toimintatapoihin (Taylor 1998:166). Keskusteluun ilmestyi yksittäisiä

käytäntöjä kuvaavia teorioita, jotka koskevat suunnitteluprosessin aikana tapahtuvia suun-

nittelukäytäntöjä (theory about planning) (Jauhiainen ja Niemenmaa 2006:28) sekä suun-

nittelussa huomioitavia arvoja.

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä muotoiltaessa siihen jätettiin vanhan mallin mukai-

nen hierarkkinen kaavajärjestelmä. Sen sijaan uudistukset liittyivät suunnittelun ja yhteis-

kunnan näkökulmiin ja arvoihin. Lainsäädäntötyön keskeisimpiä teemoja olivat jo moder-
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nilta ajalta kehittyneet vuorovaikutteisuus, ekologisuus, kestävä kehitys, sosiaalinen mo-

ninaisuus sekä vastuun laskeminen organisaation alemmille tasoille.

Kasvun hallinta asemakaavoituksen lähtökohtana
Kasvun hallintaa ei useinkaan mainita yksittäisten asemakaavojen tavoitteena vaan ylei-

semmin puhutaan tuottavuudesta, kasvun sijainnista ja syntyvän ympäristön laadusta erik-

seen. Tästä huolimatta kasvun hallinta on kokonaisuutena yksi asemakaavoituksen tär-

keimmistä tavoitteista.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa vuorovaikutus, ympäristön laadun sekä kestävän ja toimi-

van ympäristön vaaliminen korostuvat. Näiltä osin asemakaavoitusta voidaan pitää hyvänä

kasvun hallinnan lähtökohtana. Lakiin kirjattua eri arvojen huomiointia ja vuorovaikutuk-

sen laajentumista perusteltiin sillä, että suunnittelun painopiste on muuttunut uudisraken-

tamisesta olemassa olevan rakenteen täydentämiseen ja kunnostamiseen. Kehyskunnissa

kasvu ja taajamien laajentuminen on kuitenkin edelleen käynnissä. Kuntien asemakaavoi-

tuksesta ei voikaan puhua edellä mainittuna rakenteen täydentämisenä tai viimeistelynä

vaan suuri osa kaavoista tähtää tehokkaasti ja nopeasti tuotettavaan uuteen rakenteeseen ja

kasvuun. Muutamat haastatellut totesivat nykyisen lainsäädännön hankaluudet edelleenkin

voimakkaasti kasvavissa kunnissa. Yksinomaan tuottavuuden näkökulmasta asemakaavoi-

tuksen monivaiheinen prosessi voidaan nähdä työläänä. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi

asemakaavoituksen lähtökohtia kasvun hallinnan osa-alueittain.

Vuorovaikutteisuuden periaatteet
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön muotoilun aikaan teoreettisen keskustelun tärkein

lähestymistapa suunnittelukäytäntöihin oli kommunikatiivinen rationaalisuus. Suunnitte-

lun vuorovaikutteisuutta (tai kommunikatiivisuutta) korostavat kannanotot olivat kehitty-

neet kritiikkinä kokonaisvaltaista, objektiiviseksi ajateltua suunnittelua kohtaan (Jauhiai-

nen & Niemenmaa 2006:62). Jyrgen Habermansin 1980-luvulla käynnistämä keskustelu

vuorovaikutteisuudesta ja yhteistoiminnasta on epäilemättä muotoutunut 1990-luvun tär-

keimmäksi suunnitteluteoreettiseksi lähestymistavaksi (Allmendinger 2001:123-124).

Kommunikatiivisen rationalismin kannattajien (esimerkiksi Staffans 2004, Puustinen

2006, Healey 2006 ja Forester 2000) ihanteena on osallisuusprosessin kautta muotoutuva

suunnitteluratkaisu, yleinen etu sekä ihanteellinen suunnittelun tulos. Kommunikatiivinen

rationaalisuus perustuu joustavuuteen, moniäänisyyteen, vuorovaikutukseen ja oppimiseen
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(Allmendinger 2002:185-188; Jauhiainen & Niemenmaa 2006:62). Roinisen ym.

(2003:17) määritelmässä vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaavoitusprosessin toimijoiden

välistä yksisuuntaista, kaksisuuntaista tai monitahoista informaation ja merkitysten vaihtoa

ja työstämistä. Vuorovaikutuksen tuloksena toimijat vaikuttavat toistensa näkemyksiin,

pyrkimyksiin, valintoihin ja päätöksentekoon (tarkemmin Allmendinger 2002:185).

Myös maankäyttö- ja rakennuslain ihanteena on avoimen vuorovaikutuksen kautta kehit-

tyvät kaavoituksen tavoitteet ja ratkaisut (Laakso ym. 2001:41). Käytännössä vuorovaikut-

teisuuden lisääntymistä edistettiin mm. säädöksellä osallistumis- ja arviointisuunnitelman

laatimisesta jokaisessa kaavoitushankkeessa. Monipuolisen asiantuntemuksen käyttöä sekä

eri hallintokuntien välistä yhteistyötä korostettiin sekä suunnittelijan roolia muutettiin asi-

antuntijasta entistä enemmän prosessin johtamiseksi. Siinä on keskeistä vuorovaikutus eri-

laisten toimijoiden ja eturyhmien kanssa (Lapintie 2003:15). Myös hallittuun kasvuun

kuuluu kasvun tuottaminen demokraattisella ja avoimella prosessilla, joten sikäli asema-

kaavoitusta voidaan pitää kasvun hallinnan kannalta hyvänä toimintatapana.

Käsitys ympäristöstä muokannut laadun ja yhdyskuntarakenteen ihanteita
Nykyisin ympäristöä ei nähdä enää rajattomana voimavarana. Maankäyttö- ja rakennus-

lain tavoitteiden mukaan suunnittelussa tulee vaalia kestävää kehitystä, rakennetun ympä-

ristön kauneutta sekä kulttuuriarvojen, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonar-

vojen säilymistä. Lisäksi tulee vaalia ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäise-

mistä sekä luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Näiden arvojen vaaliminen kuuluu myös

hallittuun kasvuun. Asemakaavoitusta voidaankin tarkkuudessaan pitää erinomaisena vä-

lineenä ja portinvartijana kasvun hallintaan.

Kasvun kestävyyden arvioimiseksi ja vaalimiseksi esittelen lyhyesti siihen liittyviä argu-

mentteja. Kestävästä kehityksestä on puhuttu laajemmin vuoden 1983 YK:n ns. Brundt-

landin komission mietinnöstä lähtien (Kosonen ym. 1999:131). Vuoden 1999 lainsäädän-

nössä sen ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus nousivat koros-

tettuun asemaan. Varsinkin ekologisuuden korostuminen näkyy mm. tavoitteina tiiviiseen

ja eheään alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaikessa suunnittelussa huomioitavina

luontoarvoina.

Pyrkimystä tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen perustellaan myös liikenneturvallisuuden

lisääntymisellä sekä säästöillä liikenteessä, päästöissä, energiassa, kunnallistaloudessa,
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palveluiden tuotannossa (mm. koulukyydit, vanhustenpalvelut), luonnonvaroissa, kulttuu-

rimaisemissa, vesihuollossa ja muussa infrastruktuurissa sekä kotitalouksien asumisen ja

liikkumisen kustannuksissa (Pihala 2004:43). Lisäksi yhdyskuntarakenteen tiiviydellä on

suuri merkitys pyrittäessä ilmastonmuutoksen hillintään. Tämä perustuu tutkimuksiin, joi-

den mukaan haja-asutus kuluttaa taajama-asutukseen verrattuna 60 % enemmän energiaa

90 % enemmän raaka-aineita, sekä aiheuttaa 30 % enemmän kasvihuonekaasuja (Wahl-

gran 2007). Tämän perusteella on ymmärrettävää, että EEA raportin mukaan asutuksen le-

viämistä tulisi pitää yhtenä Euroopan suurimmista haasteista (Urban sprawl in Europe. Ig-

nored challenge 2006). Hallitun kasvuun kuuluu kasvun sijoittuminen riittävän tiiviisti ja

toimivaan yhdyskuntarakennetta tuottaen.

Sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen korostuminen liittyy yhtäältä muuttuneisiin arvokäsi-

tyksiin ja toisaalta suunnittelun keskittymiseen jo rakennetuille alueille. Tällöin pelkkä

tekninen tietämys tai sääntöjä mukailevat prosessit eivät riitä, vaan suunnittelussa tulee

huomioida myös sen vaikutukset jo olemassa olevaan yhdyskuntaan. Suunnittelun ympä-

ristövaikutukset – mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut

vaikutukset – tulee nykyisin tutkia kaikissa kaavoissa ja niiden vaihtoehdoissa. Muita kei-

noja eri arvojen vaalimiseen on laissa vaaditut selvitykset kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä

osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa tapahtuva asioiden käsittely.

Vaikutusten arvioinnin ja selvitysten korostuminen nykysuunnittelussa on perustunut ta-

voitteeseen eri arvojen ja ympäristön huomioimisesta entistä kokonaisvaltaisemmin. Ko-

konaisvaltaisuudella ei tavoitella rationalismin aikaista yhden suunnittelutoimiston laati-

maa pitkän aikavälin kuvaa. Sen sijaan sillä pyritään mahdollisimman monien tekijöiden

huomioimiseen, näkemysten yhteensovittamiseen sektorirajat ylittävällä suunnittelulla ja

yhteistyöllä (Laine 1999:9). Jo Karessuo (1990:4) kirjoittaa sektoroituneen ja hierarkkisen

toiminnan heikkouksista. Kokonaisuuksien hallinta ja kiinteä yhteistyö nähdään tavoitel-

tavana. Tämä on luonnollisesti myös kasvun hallintaa edistävä tavoite.

Asemakaavoitusta on arvosteltu heikosta tuottavuudesta
Hallittuun kasvuun kuuluu kasvun riittävyys. Monissa yhteyksissä kasvuseutujen ja erityi-

sesti Helsingin seudun tonttien ja asuntojen puutteesta ja korkeista hinnoista on osaltaan

syytetty asemakaavoitusta. Jo maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoitukselta

edellytetään elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä 1.3.2007 voimaan tulleen lisäyk-

sen mukaan riittävän asuntotuotannon turvaamista. Lisäyksellä ”tavoitellaan sitä, että kun-

nissa säännöllisesti kiinnitettäisiin huomiota hyvän maapolitiikan hoitamiseen” (Tonttitar-
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jonnan edellytysten parantaminen. Tonttityöryhmän mietintö 2006:37). Lakimuutoksen

yhteydessä on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan nykyisestä lainsäädännöstä muotoiltiin

alkujaan liikaa muita arvoja huomioiva, jolloin kaavoituksen varsinainen tehtävä maan-

käytön kehittämiseen vaikeutui liiaksi. Seudun kehittymisen ja asuntotuotannon tarve

juontuu puolestaan yhteiskunnassa vallitsevasta arvosta seudun kilpailukyvyn lisäämiseksi

ja metropolialueen kehittämiseksi. Tämä on päinvastainen tavoite kuin muutama vuosi-

kymmen sitten, jolloin seudun kasvua pyrittiin hillitsemään maaseudun elinvoimaisuuden

säilyttämiseksi. Joka tapauksessa nykyinen asemakaavoitus ei ole pitkine prosesseineen

väline kasvun tuottamiseen vaan ennemminkin kasvun edellytys, jonka avulla huomioi-

daan myös muut kasvun hallinnan ulottuvuudet.
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3 ASEMAKAAVOITUKSEN HAASTEET JA KEHITTÄMISTARPEET
Edellisessä luvussa käsittelemäni kasvun hallinnan lähtökohdat asemakaavoituksessa sekä

toisaalta  kuntien  käytäntö  ovat  monissa  tilanteissa  eri  asia.  Seuraavassa  esittelen  kehys-

kuntien nykyistä asemakaavoitusta sen kohtaamien haasteiden kautta (kuva 10).

Kuva 10. Kuntien kasvu näkyy rakennetun alueen laajentumisena.

Asemakaavoituksen haasteet esitetään kasvun hallinnan osa-alueittain. Ensimmäisessä ala-

luvussa tarkastelen kasvun riittävyyttä, kasvun suuntautumista ja kasvun kautta kehittyvän

ympäristön laatua. Kasvun haasteiden lisäksi kasvua hallitsevan asemakaavoituksen tulee

sopeutua toimintaympäristöönsä sekä vastata ympäristön asettamiin muutospaineisiin. Lu-

vun lopuksi kokoan kasvun hallinnan haasteet kokonaisuudeksi sekä yhteenvedoksi ase-

makaavoitukselle löytyneistä kehittämistarpeista.

3.1 Kunnan kasvu asemakaavoituksen haasteena
Hallittuun kasvuun kuuluu asemakaavoituksen riittävyys kaikenlaisten tarpeiden näkö-

kulmasta, kasvun tarkoituksenmukainen ja kestävää kehitystä tukeva sijoittuminen sekä

kasvun muodostuminen laadukkaaksi ympäristöksi. Seuraavassa esittelen näihin liittyviä

haasteita Helsingin seudun kehyskuntien asemakaavoituksessa.

Haasteena tonttien puute
Tonttipulasta ja tonttien kohonneista hinnoista on puhuttu Helsingin seudulla jo vuosi-

kymmeniä. 1990-luvun laman jälkeen aiheesta keskustelu on yltynyt kaiken aikaa (mm.

Karismo 2007). Asemakaavoituksen haasteena on, miten suunnittelulla voitaisiin edistää

kysyttyjen tonttien riittävää tarjontaa sopivissa paikoissa, niin että myös kaikki muut suun-

nitellun osatekijät tulisivat huomioiduksi.

Pientalotontit – asukkaiden toive ja kunnan tulonlähde
Useiden tutkimusten mukaan suomalaiset ja erityisesti lapsiperheet haaveilevat omako-

tiasumisesta. Ympäristöministeriön kyselyssä vähintään 10 000 asukkaan taajamassa asu-
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neista vastaajista 76 % haluaisi asua pientalossa. Näistä 57 %:n toiveena on omakotitalo ja

19 %:n toiveena pari- tai rivitalo. (Strandell 2005:8 ja 87). Kehyskunnissa pientalojen ky-

syntää kuvaillaan valtaisaksi, rajattomaksi ja loppumattomaksi. Pientalojen kysyntä ke-

hyskunnissa selittyy Helsingin seudun keskimäärin alhaisella pientalojen osuudella (19 %)

(Juntto 2001:54). Tällöin suuri osa kysynnästä kohdistuu pientaloista tunnettuihin kehys-

kuntiin.

Omakotitonttien kaavoitus on havaittu kannattavaksi tonttien arvon noustessa. Monissa

kehyskunnissa kaavoitus perustuukin vuosittain asetettaviin tontinmyynnin tulostavoittei-

siin ja siten paljolti omakotitonttien kaavoitukseen.

Sen tapaisia tavoitteita en ole nyt laatinut, että kuinka paljon mitäkin talotyyppiä pitäisi
tuottaa. Vaan valitettavasti tilanne on se, että nyt tehdään sitä, mistä eniten rahaa saadaan.
(maapolitiikka).

Omakotitonttien runsaasta tuotannosta huolimatta monissa kunnissa ei saavuteta niille ase-

tettuja tavoitteita tai niihin kohdistuvaa kysyntää. Kysynnän näkökulmasta puute pienta-

loista on siis todellinen.

Puute vuokra-asunnoista
Runsaaseen omakotitonttien tuotantoon on nähty liittyvän kuntien matala vuokra-

asuntokanta ja sosiaalisen asumisen vähäisyys. Tutkimuskunnissa oli vuonna 2004 vuok-

ra-asuntoja keskimäärin 21,5 % kuntien asuntokannoista (Halonen ym. 2006:54). Tämä on

vähän muun Suomen (30 %) ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien (45 %) vuokra-

asuntokantaan verrattuna (Juntto 2001:55). Laakson ym. (2001:29) sekä Aron (2007:25)

mukaan esikaupunkikuntien harjoittama suuri- ja keskituloisia suosiva ja pienituloisia dis-

kriminoiva kaavoituspolitiikka on jopa systemaattista. Osa kuntien haastatelluista totesi

suuntauksesta kärsivän ennen kaikkea vuokralaisten valtajoukko ”kunnollisia” kuntalaisia.

Yritystontit – kuntien mahdollisuus kilpailukyvyn ja talouden turvaamiseen
Yritykset tuovat kuntiin työpaikkoja ja verotuloja. Täten yrityksille sopivien tonttien tar-

joaminen on kunnille tärkeää. Valmiiden yritysalueiden lisäksi yrityksille laaditaan niiden

tarpeisiin sopivia asemakaavoja ja tontteja yrityksen ilmoittaessa kiinnostuksestaan sijoit-

tua kuntaan. Tällöin voidaan löytää sekä kunnan että yrityksen kannalta paras mahdollinen

sijainti sekä sopivat rakennusoikeudet yrityksen tarpeisiin. Myös jo olemassa oleviin tont-

teihin ja kaavoihin tehdään muutoksia yritysten tarpeiden mukaan. Haastatteluiden perus-

teella kunnan johto ja elinkeinoasioista vastaavat käyvät aktiivisesti neuvotteluita kunnas-

sa jo olevien ja mahdollisesti sinne siirtyvien yritysten kanssa. Neuvotteluiden kuluessa
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yritykset esittävät tarpeitaan ja toiveitaan myös kunnan kaavoitukselle. Monissa tilanteissa

kaavoitukselta vaaditaan kykyä reagoida äkillisiin kaavoitustarpeisiin esimerkiksi uuden

yrityksen saamiseksi kuntaan.

Pitkään jatkuneen talouskasvun ja pääkaupunkiseudun kalliiden tonttien vuoksi kehyskun-

nat ovat tulleet sijaintipaikkana yrityksille entistä houkuttelevammaksi. Haastateltujen

mukaan yrityksiä toivottaisiin kehyskuntiin enemmänkin, mutta kaikkiin kaavoitustoivei-

siin ei kyetä vastaamaan toivotussa aikataulussa. Yksi tärkeimmistä asemakaavoituksen

kritiikeistä tuleekin elinkeinoelämältä, jonka mukaan kuntien kaavoitus on yleensä liian

hidasta yritysten äkillisiin toimitilojen tai niiden muutoksen tarpeisiin. Rakentajien kan-

nalta ongelmallisena nähtiin myös asemakaavamuutosten käynnistymisen viivästyminen.

Haastateltujen mukaan nopeasti sujuvaa asemakaavoitusprosessia on saattanut edeltää jo-

pa vuosien odotus. Toisinaan hyvin hitaasti edennyt kaava voi vaatia muutoksia heti val-

mistuttuaan, sillä rakennustekniset vaatimukset tai yrityksen tarpeet ovat saattaneet muut-

tua (Arola 2001a:16).

Seudun asuntotuotannon ongelmista paineita kaavoituksen tehostamiseen
Vuoteen 2006 mennessä pääkaupunkiseudun tonttien reaalihinnat ovat kolminkertaistu-

neet kymmenessä vuodessa. Kehyskunnissa hintojen nousu on ollut tätäkin voimakkaam-

paa. (Halonen ym. 2006:40).

Valtio ja Helsingin seudun yhteistyöelimet ovatkin vaatineet kehyskuntia edelleen tehos-

tamaan tontti- ja asuntotuotantoaan (Astikainen 2007). Riittävä tonttien ja asuntojen tuo-

tanto nähdään välttämättömäksi seudun asunto- ja tonttihintojen kohtuullistamiseksi ja si-

ten väestönkasvun turvaamiseksi. Väestönkasvua pidetään puolestaan tärkeänä riittävän

työvoiman ylläpitäjänä Helsingin seudun ja Suomen kilpailukyvyn sekä lopulta koko val-

tion talouden edistäjänä. Kohtuuhintainen asuntotuotanto ja tonttimaan puute on todettu

koko seudun kehittämisen merkittävimmäksi esteeksi. (Halonen ym. 2004). Valtion asun-

torahaston johtaja Ijäksen (2001:19) mukaan on selvää, ettei Helsingin seudun asuntotuo-

tanto ole ollut riittävää alueen väestönkasvuun nähden. Hän myös toteaa, että nykyisilläkin

asuntotuotantomäärillä asuntotilanne pahenee edelleen.

Toisenlaisten arvioiden mukaan Helsingin seudulla ja myös pääkaupunkiseudulla on ra-

kentamattomia tontteja jopa satojentuhansien asukkaiden tarpeisiin (Nurmi 2007). Useiden

näkemysten mukaan nykyisistä varannoista ei ole kuitenkaan tonttipulan ratkaisijaksi.
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Arola (2001a:17) toteaa yritysten ja asukkaiden tonttitarpeiden vaihtelevan. Vaihtelua liit-

tyy tonttien kokoon, sijaintiin, ominaisuuksiin sekä ostajien maksukykyyn. Osa varannosta

on vanhentuneita kaavoja, jotka vaativat kuitenkin uudelleenkaavoitusta rakentamisen

edellytyksenä. Osa kaavoista ei sijoitu halutuille alueille. (Arola 2001a:23) Lisäksi valta-

osa rakentamattomista tonteista on yksityismaalla sijoituksina tonttien hintojen kohotessa

(Nurmi 2007). Arola (2001a:18) näkee tonttipulan osittain pysyväksi, sillä kysynnän mää-

rälliset ja laadulliset muutokset ilmenevät kaavoitusta nopeammin.

Asemakaavoituksen tuloksellisuus on näkökulmakysymys
Tuottavuuden vaatimuksiin oikeassa suhteessa vastaaminen on osa hallittua kasvua. Oma-

kotivaltainen kunta kehittyy kerrosneliömetreissä vähemmän kuin kaupunkimaisempi kun-

ta. Tuusulassa, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä on vuosina 2004 - 2005 asemakaavoitet-

tu asumiseen yli 100 000 kerrosneliömetriä. Asuntoja kaipaavan seudun näkökulmasta

näiden  kuntien  asemakaavoitus  on  siis  tuottavinta.  On  kuitenkin  syytä  todeta,  että  myös

kaavoituksen resurssit ovat näissä kunnissa runsaammat kuin alle 20 000 k-m² samana ai-

kana asumiseen tuottavissa Vihdissä ja Sipoossa.

Tonteittain mitattuna tuottavimmalta kehyskunnalta vaikuttaa Tuusula. Kuntaliiton kyse-

lyn perusteella Tuusulassa oli luovutettu mm. asemakaavoitettuja pientalotontteja vajaa

100 kappaletta vuosina 2004 - 2005. Muissa kunnissa samaan aikaan pientalotontteja luo-

vutettiin reilu 20. Muita tontteja luovutettiin niin vähäisiä määriä, ettei niiden vertailu luo-

tettavuustarkastelu huomioiden ole tarkoituksenmukaista. (Luovutetut tontit 2006).

Tutkimuskunnat eivät yleensä aseta kaavoitukselle vuosittaisia kerrosalatavoitteita. Sen

vuoksi tilaston perusteella ei voi arvioida kunnissa valmistuneiden kerrosalojen riittävyyt-

tä tai asemakaavoituksen tuottavuutta kuntien tavoitteisiin tai tarpeisiin nähden. On myös

huomioitava, että kuntien pääseminen niiden itse asettamiin tavoitteisiin ei vielä itsessään

kerro tilanteen ihanteellisuudesta. Haastateltujen mukaan kaavoituksen ja tonttituotannon

tavoitteet nimittäin perustuvat yleensä edellisvuosien tuotoksiin, arvioon valmistumassa

olevista kaavoista, tontinmyyntitulojen tarpeeseen sekä virkamiesten arvioon olemassa

olevien resurssien toimintakyvystä. Tavoitteet eivät siis perustu pelkästään tonttien kysyn-

tään, asukkaiden tarpeeseen tai seudullisiin paineisiin.

Kuntien asemakaavoituksen tavoitteet eivät seuraile myöskään ennustettua väestönkasvua

vaan kunnissa hyväksytään, että osa kasvusta suuntautuu haja-asutusalueelle. Noususuh-
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danteen aikana osan kasvusta tiedetään suuntautuvan kenties hyvinkin pitkän aikaa sitten

kaavoitetuille, yksityisten omistamille mutta toistaiseksi rakentumattomille tonteille. Esi-

merkiksi Nurmijärvellä, Vihdissä ja Kirkkonummella on tavoitteena tuottaa asemakaavoi-

tuksella asuntoja noin 2/3 siitä määrästä, mitä kasvu todennäköisesti tulee olemaan.

Kunnat eivät tavoittele kysynnän mukaista kasvua myöskään siksi, että niille on tärkeää

kyetä vastaamaan kasvun seurauksiin, kuten lakisääteisten palveluiden tarpeeseen. Palve-

luiden ja joukkoliikenteen järjestämisen tai kunnallistekniikan rakentamisen ongelmat

saattavat nousta jopa tonttitarjonnan pullonkaulaksi (Arolan 2001a:18). Tällaisessa, ke-

hyskunnissa tutussa tilanteessa kunta ei edes yritä tuottaa asuntokaavoja maksimiteholla

vaan pikemminkin rakentaa jo kaavoitetut alueet ensin valmiiksi. Esimerkiksi Kirk-

konummen haastatteluissa todettiin, että kasvun ongelmat ovat tulleet selkeästi esiin, jon-

ka vuoksi kunnan velvollisuutena ei nähdä kaikkeen kysyntään vastaamista. Kunnissa suh-

taudutaankin penseästi kaikkein voimakkaimpiin ehdotuksiin tuotannon tehostamisesta.

Esimerkiksi pääministeri Matti Vanhasen tavoite kysynnän ylittävästä tuotannosta (Hau-

tamäki 2007) on nykyisen talouskasvun aikaan kunnissa varsin kaukainen tavoite.

Tuottavuudesta kysyttäessä, haastatellut kuitenkin kuvasivat kaavoituksen pyrkivän niin

nopeaan ja tehokkaaseen kaavojen ja tonttien tuotantoon kuin pystyvät. Tuotantoa hidas-

tavana tekijänä kuntien kaavoittajat mainitsivat omakotitonttien suuret tavoitteet. Haastel-

tujen mukaan omakotialueiden kaavoittaminen kun tuo käytettyyn aikaan ja tilaan nähden

huomattavasti vähemmän asuntoja kuin muiden asumismuotojen kaavoittaminen. Paino-

pisteen muuttaminen tehokkaampaan tuotantoon on kuitenkin ristiriidassa omakotitonttien

suuren kysynnän kanssa.

Asemakaavoituksen kehittämistarpeet tuottavuuden näkökulmasta
Muutaman vuosikymmenen takaisesta hyvinvointivaltion rakentamisesta ollaan tultu tilan-

teeseen, jossa hyötynäkökulmat heijastuvat kuntien kehittämistavoitteissa entistä enem-

män (Puustinen 2006:331-312). Täten tuottavuuden lisäämisen listalla on kunnissa ennen

kaikkea sopivasti sijaitsevat omakoti- ja yritystontit. Kuntien huolenaiheena on myös mui-

den talotyyppien, kuten hissillisten kerrostalojen puute. Kuntien taajamien kasvun, kasvun

haasteiden ja eheyttämiskeskustelun myötä kunnissa on tavoitteena lisätä myös kerrostalo-

rakentamista sekä tiivistä pientalorakentamista.



48

Yleensä tonttien kysyntä on suurempaa kuin asemakaavoitus pystyy tuottamaan. Toisi-

naan kaavoituksen resurssien vähäisyys johtuu kuntien tiukasta taloustilanteesta, mutta

monissa tapauksissa syynä on kuntien vaikeus vastaanottaa nykyistä suurempaa kasvua.

Kuntien näkökulmasta väestönkasvun ja rakentamistarpeen toivotaan olevan tasaista, jol-

loin kaavoitusta ei tehosteta suhteessa kunnan vastaanottokykyyn.

Monien esitysten mukaan nykyinen heikko asuntotilanne ei ole vain kasvun luonnollinen

seuraus (esim. Laakso ym. 2001:48) vaan kertoo mm. kaavoituksen ongelmista ja maapo-

litiikan löyhyydestä (mm. Karismo 2007; Holopainen 2005a, 2005b). Syksyllä 2005 kes-

kusteltiin jopa kuntien pakottamisesta myös yksityisten maiden kaavoitukseen mm. tontti-

en ja asuntojen hintojen alentamiseksi (mm. Rainio 2005). Ehdotus kuitenkin vaimeni kri-

tiikkiin, jonka mukaan pakkokeinot eivät ratkaise monisäikeistä ongelmaa. Tuorein tontti-

pulan helpottajaksi koettu keino on vuoden 2007 maaliskuusta voimaan astunut asema-

kaavoituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen yltävän valitusoikeuden rajaaminen asioista,

jotka on jo päätetty yleiskaavoituksessa (Tonttitarjonnan edellytysten parantaminen. Tont-

tityöryhmän mietintö 2006; Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 2007). Asuntomi-

nisteri Vapaavuoren mielestä kuntien tulisi tehostaa tonttiensa tuotantoa. Tämän edistämi-

seksi ministeri uskoo kuntien tarvitsevan tiukempaa ohjausta (Astikainen 2007, Salmela

2007). Junton (2001:54) mukaan tärkein tontti- ja asuntopulan helpottaja olisi talouskas-

vun ja muuttoliikkeen pysähtymien. Rakentamisen lisäys on Junton mukaan vasta seuraa-

vaksi tehokkain keino.

Kaavoituksen nopeus on yksi tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä. Tilastojen perusteella

kehyskuntien kaavaprosessien keston mediaani vaihteli 16:sta 29 kuukauteen vuosien

2004 - 2005 kaavoissa. Tämä on huomattavasti hitaampaa kuin Suomen kasvukuntien

keskimääräinen, asemakaavoitusprosessien keston 10,3 kuukauden mediaani (Rinkisen

2007:14). Haastatteluiden perusteella hitaus johtuu mm. vireillä olevien kaavojen suuresta

määrästä, jolloin osa kaavoista odottaa pöytälaatikossa pitkäänkin.

Toinen tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä on kaavoituksen resurssit. Arolan kyselyn ja

kuntien haastatteluiden perusteella kuntien yleis- ja asemakaavoituksen yhteenlasketut re-

surssit vaihtelivat Vihdin ja Sipoon viidestä henkilötyövuodesta Tuusulan ja Nurmijärven

yhdeksään henkilötyövuoteen. Haastatteluiden perusteella Kirkkonummella ja Tuusulassa

kaavoja laaditutetaan myös konsulteilla. Vihdissä, Nurmijärvellä ja Sipoossa konsultteja

käytetään lähinnä kaavojen selvitysten ja vaikutusten arviointien laadinnassa. Edellä kuva-



49

tut kuntien resurssit ovat siis korkeintaan suuntaa-antavia resurssien erilaisten laskentata-

pojen sekä määrältään jatkuvasti muuttuvan henkilöstön vuoksi.

Mikäli kunnan tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen, tarvitaan kaa-

voitukselta joustoa. Haastateltujen mukaan joustovaraa ei ole yleensä mitoitettu kaavoi-

tusohjelmiin riittävästi, jolloin yllätyskaavat johtavat useimmiten muiden kaavojen lyk-

kääntymiseen.

Kuntien kaavoitusohjelmiin kirjataan suunnitelmia kahdesta viiden vuoden tarpeisiin kun-

nasta riippuen. Tiukin ja samalla joustamattomin linja on Kirkkonummella, jossa tavoit-

teena on kahden – kolmen vuoden täysin sidottu kaavoitusohjelma. Tiukasti ohjelmoidun

kaavoituksen etuna kuitenkin on, että esimerkiksi luontoselvityksiä voidaan tehdä laajoilta

tulevilta kaava-alueilta kokonaisuutena. Myös osallistamisen ja yhteistyön uskotaan suju-

van jouhevammin silloin, kun tulevista hankkeista on tiedotettu jo hyvissä ajoin. Kolman-

tena etuna mainittiin kunnan muun organisaation ajoissa saama tieto tulevasta väestönkas-

vusta ja rakentamistarpeista. Pelkästään tuloksellisuuden näkökulmasta tiukka kaavoituk-

sen ohjelmointi vaikuttaa edullisimmalta ratkaisulta.

Vihdissä, Nurmijärvellä ja Sipoossa aikatauluja on tehty useiksi vuosiksi, mutta myös yl-

lättäviin kaavoitustarpeisiin on varauduttu. Poikkeavin tilanne on Tuusulassa, jossa aika-

taulujen jatkuva muuttuminen on johtanut siihen, ettei aikataulutusta käytetty ainakaan

keväällä 2006 tehdyn haastattelun aikaan.

Haasteena kasvun sijoittuminen ja maankäytön muuttuminen
Hallittu kasvu sijoittuu tarkoituksenmukaisesti ja kestävää yhdyskuntarakennetta tuottaen.

Kuntien rakenne kehittyy kunnissa asemakaavoituksen ja luparatkaisuiden kautta. Kuvassa

11 on punaisella kasvun sijoittuminen viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä asema-

kaavoitetut alueet. Kartasta nähdään, että taajamien ulkopuolinen asuminen on kehittynyt

kuntiin lupien kautta hajautuen ja pieniksi kyliksi muodostuen. Myös taajamaksi luokitel-

tavat jo ennen vuotta 1995 ja sen jälkeen kehittyneet alueet ovat rakentuneet monin pai-

koin luparatkaisuiden kautta. Itse asiassa vain harva taajamaksi luokiteltava vuoden 1995

jälkeen rakentunut alue on kehittynyt selvästi asemakaavoituksen kautta. Kartan ja jäljem-

pänä esiteltävien tilastojen perusteella voidaan todeta Nurmijärven asemakaavoituksen py-

syneen parhaiten laajenevan taaja-asutuksen perässä.
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Taajamaksi luokiteltavien alueiden laajeneminen on erotettu kartassa, koska se kertoo en-

tisestään laajentuneista suunnittelutarpeista. YKR-taajamat eivät täysin vastaa rakennus-

lain kaavoitusta velvoittaneita taajama-alueita tai nykyisin automaattisesti suunnittelutar-

vealueiksi merkittyjä alueita. Taajama-alueet ovat kunnissa kuitenkin alueita, joissa väes-

tön ja rakentamisen määrä sekä kehityspaineet ovat yleensä niin voimakkaita, että ne edel-

lyttävät jo nykyisellään tai tulevaisuudessa monia kunnallisia palveluita, kunnallisteknii-

kan ja vesihuollon kehittämistä sekä monissa tilanteissa myös asemakaavoitusta.

Kuva 11. Vuoteen 2006 mennessä asemakaavoitetut alueet, vuoden 1995 ja 2005 YKR-
taajamat ja asutut ruudut. Kuvassa punaisella kasvun sijoittuminen aikaisemman raken-
teen ulkopuolelle viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vaikka yhdyskuntarakenteen kannalta on parempi, että lupien kautta syntyvä ympäristö

muotoutuu taajamiksi ja kyliksi, tarkoittaa se kehyskuntien tapauksessa hyvin väljää ym-

päristöä. Jaakolan ja Lönnqvistin tietojen (2007:40) perusteella viimeisen 25 vuoden aika-
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na syntyneen kehyskuntien taajama-alueen väestötiheys on alhaisempaa aikaisemmin ke-

hittyneisiin taajamiin verrattuna. Suuri osa kehyskuntien uusista taajama-alueista jää kauas

kannattavan joukkoliikenteen (20as/ha) ja monien muiden palveluiden kannattavuuden ra-

joista (Jaakola ja Lönnqvist 2007:44). Myös monien haastateltujen huolena oli päättäjien

halu panostaa pientalojen kaavoitukseen siinä määrin, että monien muiden arvojen nähtiin

unohtuneen. Ilman selkeitä taajama-alueita asukkaille tärkeiden palveluiden kannattavuus

on heikkoa myös jatkossa.

Suunnittelutarveratkaisut vievät resursseja ja hajauttavat rakennetta
Suunnittelutarveratkaisut ovat monesti asemakaavoituksen vaihtoehto. Yhden suunnittelu-

tarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen käsittelyyn saattaa kuitenkin kulua asemakaavoit-

tajien aikaa pienen kaavan verran (Rinkinen 2007:42), jolloin suuri osa asemakaavoituk-

sen resursseista kuluu lupien käsittelyyn. Lupien kautta rakentuminen ei ole kannattavaa

myöskään kunnan talouden kannalta. Kunnan maalle kaavoitetun tontin tuotto on kymme-

niä tuhansia euroja kun taas luparatkaisuiden hinnat ovat satoja euroja. Kaavojen laadin-

nasta saatavien tulojen lisäksi, asemakaavoitettujen alueiden ympäristö on taloudellista

pitkällä tähtäimellä.
Vaikka tonttitulot eivät ole primääri, niin se on sivutulo niistä kaikista muista säästöistä.
Että kun kaava-alueilla ei jouduta niin paljoa vetämään putkia tai ole koulukuljetuksiakaan.
(kaavoitus).

Asemakaavoituksen resurssien kuluessa suunnittelutarveratkaisuihin asemakaavoihin käy-

tettävä aika vähenee. Erään haastatellun mukaan kasvun suuntautuessa haja-asutusalueille

keskustoja ei ole varaa kehittää kaavoitusohjelmien mukaisesti.

Kehyskunnissa tehdään kymmeniä ja osassa kunnista jopa yli sata suunnittelutarveratkai-

sua ja poikkeamispäätöstä yhteensä vuosittain (Rinkinen 2007:43). Jos yhden luparatkai-

sun arvioidaan sisältävän 300 kerrosneliömetriä (k-m²) rakennusoikeutta, vaihtelee kehys-

kuntien vuosina 2004 ja 2005 suunnittelutarveratkaisuilla tuotetun asumisen osuus kerros-

neliömetreissä peräti reilusta 20 %:sta ja yli 90 %:n. Asuntoina tarkasteltuna osuudet ovat

hieman pienempiä. Kun huomioidaan, että osassa kuntia hajarakentamista tapahtuu myös

suoraan rakennusluvilla, on hajarakentamisen osuus joka tapauksessa merkittävä.

Kehyskunnissa luparatkaisuja on huomattavasti enemmän kuin suuremmissa kaupungeis-

sa, mutta toisaalta muuhun Suomen tilanteeseen verrattuna ero ei ole niin suuri. Vuonna

2004 suunnittelutarveratkaisuja tehtiin Suomessa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuon-

na 2000 (Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus… 2005:20).
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Haastatellut kuvasivat suurimman osan suunnittelutarveratkaisuista myönnettävän kuiten-

kin taajamien ja kylien läheisyyteen, jolloin varsin pieni osuus suuntautuu ”metsiin”. Tä-

mä tulee esiin myös paikkatietotutkimuksissa (Helminen ja Ristimäki 2007:31; Jaakola ja

Lönnqvist 2007:41) sekä näkyy kuvan 11 uusien asumispisteiden sijainnissa. Tutkijoiden

mukaan Helsingin seudulla taajama-alueiksi määriteltyjen alueiden ulkopuolisten haja-

asutusalueiden väestö ei ole suhteellisesti lisääntynyt lainkaan. Tämä johtuu siitä, että ai-

kaisemmin haja-asutukseksi luokitelluista alueista on tiivistynyt taajamiksi luokiteltavia

alueita. Kehyskunnissa taajamaksi luokiteltavat alueet ovat lisääntyneet eniten koko Hel-

singin seudulla (Jaakola ja Lönnqvist 2007:40). Vain osa kehyskuntien kymmenistä kar-

toissa taajamina ja asuinryppäinä näkyvistä ”kylistä” on selvästi perinteisiä kyliä palvelui-

neen ja kulttuurihistoriallisine perinteineen.

Osassa kuntia maankäyttöä on totuttu kehittämään enemmän asemakaavoin ja osassa kun-

tia on käytetty lupamenettelyä. Osa kehyskunnista on määritellyt kaikki asemakaavoitta-

mattomat alueensa suunnittelutarvealueiksi. Osassa kunnista suurimpaan osaan kuntaa voi

rakentaa suoraan rakennusluvalla alueille, jossa on kantatilakohtaista rakennusoikeutta.

Kirkkonummen hajarakentaminen perustuu yleiskaavassa määrättyyn kantatilakohtaiseen

rakennusoikeuteen.

Kaupunkeihin verrattuna kehyskunnissa runsas luparatkaisuiden myöntäminen juontaa

juurensa mm. maalaiskunnille tyypillisestä maanomistajien aseman arvostamisesta sekä

maanomistajien osuudesta kuntien päättävissä elimissä. Syynä on todennäköisesti myös

se, että kuntien asemakaavoituksen organisaatioissa ei ole yksinkertaisesti ehditty laatia

asemakaavoja samaa tahtia kuin taajamien kehitys vaatisi. Mikäli organisaatiossa tode-

taan, ettei jonnekin alueelle ehditä laatia kaavaa vuosikausiin, saattaa se rakentua suunnit-

telutarveratkaisuin hyvinkin tiiviiksi.

Haastatellut kuntien virkamiehet pitivät hajarakentamisen suurta määrää kuntien yhtenä

suurimmista ongelmista. Hajarakentamisen kuvattiin aiheuttavan taloudellisia kustannuk-

sia koulukyydeistä, vammaiskuljetuksista, vanhusten kotipalvelusta sekä koulujen, päivä-

kotien ja muiden palvelujen vaihtelevasta tarpeesta ja tarjonnasta asukasrakenteen ennus-

tamattoman muuttumisen seurauksena (myös Pihala 2004:43). Lisäksi haja-asutus on

kuormittanut ympäristöä ja aiheuttanut kunnallistekniikan rakentamistarvetta.
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Kun ne ihmiset pääsee sinne maalle, niin se on aluksi kiva, mutta sitten yhtäkkiä aletaankin
hyppäämään täällä, että kun ei ole katuvaloja, viemäriä, suojateitä, pyöräteitä, bussipysäk-
kejä, katoksia bussipysäkeille, kävelyteitä, vesijohtoja jne. (kunnallistekniikka).

Valtaosa haastatelluista arvioi, että asemakaavoituksella toteutettujen omakotitonttien

määrällä on vaikutusta haja-asutusalueelta haettavien rakennuslupien määrään. Myös Lai-

ne (2004) toteaa vähäisen tonttitarjonnan johtavan helposti hajarakentamisen lisääntymi-

seen. Tuottamaton kaavoitus johtaa siis helposti kierteeseen, jossa entistä suurempi osa

asemakaavoituksen ajasta kuluu muuhun kuin kaavojen laadintaan.

Tiheästi rakennusluvin kasvaneiden taajamien ympäristöissä on omat haasteensa kaavoi-

tuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen näkökulmasta. Ongelmia voi syntyä maanomis-

tajien suuresta määrästä, alueen asukkaiden täydennysrakentamisen vastustamisesta sekä

yksittäisten ratkaisuiden kautta kehittyneestä alueen järjestäytymättömästä rakenteesta ja

kunnallistekniikasta. Jälkeenpäin kaavoitetut omakotialueet jäävätkin usein varsin väljiksi:
Taajamien ympärillä oleva haja-asutus haittaa kaavoitusta sikäli, että kaavoitus on sitten
niin kun täydennysrakentamista ja sitten mennään tonne tosi kauas. Eli ne haja-
asutusalueet jää siihen väliin ja uusia asuinaluekaavoja tehdään sen ulkopuolelle. Ja se sit-
ten vaatii sitä ulkoista kunnallistekniikkaa. Että tämä täydennysrakentaminen olisi tärkeää,
ettei tehtäisi vain uusia avauksia tonne jonnekin kauas. (kunnallistekniikka).

Asemakaavoituksen osuus vaihtelee kunnittain
Hallittuun kasvuun kuuluu kasvun ohjaaminen asemakaavoin tarkoituksenmukaisesti ja

kestävää ympäristöä tuottaen. Seuraavassa esittelen tarkemmin kuntien rakenteen kehitty-

mistä sijainniltaan, kooltaan ja sisällöltään erilaisin asemakaavoin.

Asemakaavoitettujen alueiden laajuus ei riipu yleensä kunnan pinta-alasta vaan se on

enemmän yhteydessä kuntien kaupungistuneisuuteen, taajamien laajuuteen sekä kuntien

toimintakulttuurien ja tavoitteiden eroihin (taulukko 2). Eniten asemakaavoittaneet kunnat

Kirkkonummi, Tuusula ja Nurmijärvi ovatkin väestöltään Vihtiä ja Sipoota suurempia.

Taulukko 2. Kuntien pinta-aloja (Jaakola & Lönnqvist 2007:40¹; Kaavoituksen seuranta
24.7.2007 (2007)²; Tilastojen vertailutietopankki 2007³)

Kirkkonummi Vihti Nurmijärvi Tuusula Sipoo
Kunnan pinta-ala ³
(ilman meriä)

393 km2 567 km2 367km3 225 km2 367 km2

Taajama-alueen pinta-ala
2005¹

6004 ha 3780 ha 5715 ha 7193 ha 6722 ha

Asemakaavoitetun alueen
pinta-ala vuonna 2004²

2600 ha 2100 ha 3700 ha  3100 ha 2300 ha

Asemakaavoitetun alueen
osuus (%) kunnan pinta-
alasta

6,6 % 3,7 % 10,1 % 13,8 % 6,3 %

Asemakaavoitetun alueen
osuus (%) kunnan taajamista

43 % 56 % 65 % 43 % 34 %

Taajama-alueen laajenemi-
nen (%) 1980 - 2005²

163 % 148 % 115 % 114 % 224 %
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Kuvassa 11 esiteltiin kuntien rakenteen laajenevaa kehitystä. Kuntien asemakaavoilla py-

ritään kuitenkin myös tiivistämään taajamia. Vuoden 2004 - 2005 tilastoissa suurin osa

kehyskuntien asemakaavoista oli muutoskaavoja. Kunnissa laaditaan kokonaan uusia ase-

makaavoja kuitenkin suhteellisesti enemmän kuin kaupungeissa (Yrjölä 2007a ja 2007b).

Vuosina 2004 ja 2005 hyväksyttyjen kaavojen pinta-alan keskikoko vaihtelee Nurmijärven

noin hehtaarista Kirkkonummen kahteenkymmeneen hehtaariin. Kirkkonummella asumi-

nen on ohjattu valtaosaltaan muutamalle isolle, kokonaan uudelle asemakaavalle. Nurmi-

järvellä on puolestaan laadittu asuntotontteja olemassa olevia kaavoja muuttaen ja täyden-

täen sekä liittäen pieniä uusia alueita olemassa olevien taajamien reunoille. Molemmissa

tavoissa on sekä hyvät että huonot puolensa.

Kuntien kasvua laajoilla, osittain muusta rakenteesta irrallisilla uusilla omakotialueilla on

kritisoitu kunnan rakennetta hajauttavaksi ja siten kunnan ympäristön laatua heikentäväk-

si. Kehyskuntien alkujaan pienten taajamien valtaisa kasvu ei olisi ollut kuitenkaan mah-

dollista ilman jonkin asteista taajamien laajentamista uusilla kaavoilla. Mikäli toisena

vaihtoehtona on vastaavan kasvun suuntautuminen haja-asutusalueelle, on edes väljä ase-

makaavoitus parempi ratkaisu. Kuntien suurimpana selityksenä runsaaseen uudiskaavojen

laadintaan on tarve tonteista, joita koetaan saatavan nopeimmin aikaiseksi kokonaan uusia

alueita kaavoittamalla. Haastatteluiden perusteella asemakaavoitetut alueet valitaan kaik-

kein yleisimmin sieltä mistä maata saadaan. Tietenkin myös maaperä vaikuttaa, ja kunnis-

sa vakuuteltiin, että ”toistaiseksi on tehty hyvää yhdyskuntarakennetta”.

Kutakuinkin kaikissa kunnissa toisinaan laadittujen pienten asuinkaavojen laadinnan etuna

on valmistumisen nopeus ja helppous. Suunnittelullisesti ja maanomistuksellisesti vaike-

ampien alueiden jääminen kaavan ulkopuolelle aiheuttaa kuitenkin usein haittaa myö-

hemmälle suunnittelulle. Näiden ns. postimerkkikaavojen rakentuminen kuormittaa muun

taajaman palveluita ja liikenneverkostoa, jolloin koko taajaman toimivuuden hallinta vai-

keutuu. Liikenteen ruuhkautuminen ja palveluiden tilaongelmat ovatkin arkipäivää Nurmi-

järven Klaukkalassa ja monissa alkujaan pienemmälle väestölle rakennetuissa taajamissa.

Kunnilta kaivataan poliittista tahtoa ja rohkeutta rakenteen hallintaan
Kuntien laajoista suunnittelutarvealueista ja strategioiden rakennetta eheyttävistä tavoit-

teista huolimatta kehityksen hallinta ei ole itsestäänselvyys (Yhdyskuntarakenteen ohjauk-
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sen kehittämisohjelma 2004:12; Kononen & Pihala 2007). Rakentamisen vapaus on tärkeä

osa asumisen ja omistamisen vapautta ja samalla kehyskuntien identiteettiä. Se nähdään

myös kuntien kilpailuvalttina tarjota asumisen unelmia pääkaupunkiseudulta muuttaville

”hyville veronmaksajille”.
Keinoja kyllä löytyisi jos vaan poliittista tahtoa olisi. Toistaiseksi tätä tahtoa ei ole löyty-
nyt. Että hajalle rakentamisen haitat eivät ole ainakaan vielä olleet niin ilmeisiä, että sitä
nähtäisi tarpeelliseksi rajoittaa. Että kunnassa katsotaan, että on enemmän hyötyä että saa-
daan hyviä veronmaksajia. Vaikka se veronmaksaja sitten palveluiden tarpeen kautta tulee
aiheuttamaan kustannuksia. (maapolitiikka).

Vastuu haja-rakentamisen hillinnästä on ensisijaisesti kuntien päättäjillä, yleiskaavoittajil-

la, lupahakemuksista vastuussa olevilla suunnittelijoilla sekä luvat käsittelevillä rakennus-

tarkastajilla tai lautakunnilla. Muutamissa kunnissa päättäjien pyrkimyksenä on kuitenkin

jopa hajarakentamisen edistäminen. Yksittäisten kuntien esimerkkejä ovat mm. päättäjiltä

tulleet esitykset hajarakentamisen löyhemmästä sallimisesta, tontille oikeutetun sivuasun-

non enimmäiskoon suurentumisesta ja suunnittelutarveratkaisuista päättäviä elimien vaih-

taminen luparatkaisuihin myönteisemmin suhtautuvaan tahoon.

Olisihan meillä keinoja, jos niitä haluttaisiin käyttää. Elikkä siis ihan yksittäisten lupien
kohdalla luottamusmiesten on äärettömän vaikea sanoa ei. Että todetaan, että eihän nyt yk-
si lupa haittaa. (kaavoitus).

Ekologisen ja tiiviin asumisen sekä asukkaiden toiveiden välinen ristiriita nostettiin esiin

Suomessa erityisen vaikeana ongelmana myös englantilaisen tutkijan, Patsy Healeyn

(2007) luennolla. Asukkaiden toive asumisen väljyydestä ja rakenteen tiivistämisen tarve

ovat arvoina ristiriitaisia. Ennusteiden mukaan liikkumisen kalleus ja kestämättömyys se-

kä väljän alueen heikot palvelut saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa reuna-alueiden kysyn-

nän laskun (Eronen 2006; Nykänen 2006). Myös tästä näkökulmasta kuntien vastuulla on

kehittää kestävää ja asukkaiden tarpeiden mukaista rakennetta myös pitkällä tähtäimellä.

Alueiden taantuminen myös kasvukuntien ongelma
Laajentuvan kehityksen seurauksena myös kasvukuntien ongelmana on vanhempien alu-

eiden taantuminen. Esimerkiksi Tuusulan Hyrylän väestökehitystä kuvaavassa kartassa

(kuva 12) näkyy selkeät lisääntyvän ja vähentyvän väestön alueet. Väestöltään vähenevänä

näkyy 1960-luvulla kaavoitettu Riihikallio. Aluetta tutkineen Rissasen (2007:54) mukaan

tärkeimpänä väestön vähenemisen syynä on Riihikallioon alkujaan muuttaneiden perhei-

den lasten poismuutto kodeistaan. Muina alueen väestöä vähentäneinä tekijöinä ovat

asuinalueen heikentynyt kunto sekä alueen yhteydessä olleen tehtaan sulkeutuminen. Kun-

tien olisikin syytä muistaa panostaa myös jo kaavoitettujen ja rakennettujen alueiden ke-
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hittämiseen ja ympäristön laadun ylläpitämiseen, jolloin kunnan nykyinen ja tuleva väestö

saadaan suunnattua ja säilytettyä elinvoimaisissa taajamissa. Keskustan kehittämisen tu-

lokset näkyvät kartassa mm. Hyrylän keskustan lisääntyneenä väestönä.

Kuva 12. väestön väheneminen ja lisääntyminen Tuusulan Hyrylässä ja Riihikalliossa.

Ennakoimattomuus palvelutuotannon ja kunnallistekniikan ongelmana
Kunnan kasvun ennakoimattomasta suuntautumisesta koituu ongelmia kunnan eri sekto-

reille. Epävarmuuden yhtenä syynä ovat yhtäältä ilman rakentamisaikataulua laaditut

maankäyttösopimukset ja toisaalta suunnittelutarveratkaisuin kehittyvän kasvun ennakoi-

mattomuus. Kolmantena tekijänä on monien kuntien heikko yleiskaavoituksen tilanne, jol-

loin kunnalla ei ole varmuutta edes tulevan asemakaavoituksen kaikista suunnista.

Tonttien yllättävä rakentuminen tuottaa kunnalle ennakoimattomia infrastruktuurin raken-

tamis- sekä palveluiden järjestämistarpeita. Yllättävät palveluiden rakentamistarpeet kuor-

mittavat asemakaavoitusta. Ainakin Nurmijärvellä ja Kirkkonummella tonttien voimakas
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rakentuminen on johtanut kunnalle niin suuriin kustannuksiin, että asemakaavoituksella

tuotettua asumista ja tonttien luovutusta on jouduttu rajoittamaan.

Toinen ongelma on rakennettujen palveluiden ja kunnallistekniikan vajaakäyttö esimer-

kiksi maankäyttösopimusalueilla, jossa tontteja on myymättä. Tällöin alueen palvelut ja

kunnallistekniikka toimivat vuosia aliteholla aiheuttaen kunnalle turhia kustannuksia.

Monissa kunnissa tontinmyynnin tulostavoitteista lähtevä kaavoitus ohjaa nopeasti tarvit-

tavia ratkaisuja omasta näkökulmastaan, jolloin kunnan eri sektoreiden kanssa toteutettava

pitkäjänteinen suunnitelmallisuus jää sivuosaan. Kasvun ennakoimiseksi ja siihen varau-

tumiseksi asemakaavoitukselta toivotaankin lisää yhteistyötä kaavoitusprosessin eri vai-

heissa, niin että kunnan eri sektoreiden tarpeet ja toiveet tulisivat paremmin huomioiduksi

ja asemakaavoituksen kautta lisääntyvään väestöön ja muuttuvaan ympäristöön osattaisiin

varautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kritiikin mukaan kaavoituksen toivottaisi

monissa tilanteissa huomioivan myös ns. postimerkkikaavojen vaikutusta viereisten aluei-

den palveluiden käyttöön ja liikenneverkon kuormitukseen.

Tähän mennessä kuntien pienet organisaatiot ovat mahdollistaneet epävirallisia ja vaihte-

levia yhteistyötapoja kaavoituksen eri vaiheissa. Yleisimpiä käytäntöjä ovat kaavoituksen

aloituskokoukset, erilaiset tiimit, muut kokoukset, johtoryhmät sekä henkilökohtainen yh-

teydenpito. Toisin paikoin osa keskenään läheistenkin hallintokuntien keskinäisestä vuo-

rovaikutuksesta tapahtuu puolestaan kirjallisina lausuntoina lautakunnan kautta. Vanhasen

(2005) mukaan kunnan kehittämisen vastuiden sijainti hajallaan on yksi syy kunnissa val-

litseviin suunnittelun ongelmiin ja tonttien pulaan. Sektoroitumisesta johtuen jokainen

prosessista vastaava taho näkee tilanteen ensisijassa omalta kannalta, jolloin kokonaisuu-

den kehittäminen ja luultavimmin kaikkien kannalta paras kehityksen suunta jää taka-

alalle. Yksityiskohtiin puuttumatta kaikissa kunnissa esitettiin useita tarpeita yhteistyön

kehittämiseksi.
Voisin arvioida että kunnassa on puoliksi riittävää yhteistyötä ja puoliksi liian sulkeutunut-
ta. Kyllä se ihan henkilöstä riippuu, miten aikaisessa vaiheessa otetaan yhteyttä ja käydään
keskusteluja. (kunnallistekniikka).

Itse kaavoitusprosessien yhteistyötä suurempi ongelma vaikuttaisi olevan asemakaavoi-

tuksen vähäisyys. Kuntien muiden sektoreiden toive olisikin entistä suunnitelmallisempi ja

enemmän asemakaavoitukseen perustuva kehittyminen.
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Haasteena ympäristön laadun huomiointi suunnittelussa
Kasvua hallitsevaan asemakaavoitukseen kuuluu ympäristön muodostuminen mahdolli-

simman laadukkaaksi eri osapuolten ja näkökulmien kannalta. Tässä tutkimuksessa ei py-

ritä (asiaan vihkiytyneissäkin julkaisuissa vaikeaksi koettuun) kattavaan ympäristön laa-

dun määrittelyyn saati kehyskuntien ympäristön laadun analysointiin (vrt. Nevalaisen ym.

(1990) Asumisen laadun arvioinnin malli). Koska ympäristön laatu kuitenkin on osa hyvää

asemaakaavoitusta, on siihen liittyviä kehittämisodotuksia syytä pitää mielessä asemakaa-

voitusta kehitettäessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisen tavoitteen yksi osa on suunnittelun laadun turvaami-

nen. Suunnittelun laatua laissa ei ole määritelty, joten eri toimijoiden näkemykset asiasta

vaihtelevat. Suomen Kuntaliiton kyselyssä (Laine ym. 2005b) kaavoittajat määrittelivät

ympäristön laadun useimmin maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoituksen sisältövaa-

timuksina, kuten terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä elinympäristönä.

Haastatelluille asemakaavoittajille ympäristön laatu merkitsi konkreettisimmillaan taidok-

kaita tilaratkaisuja, kaupunkikuvaa kehittävää suunnittelua, keskustojen kehittämistä, riit-

tävän laajojen alueiden kaavoitusta kokonaisuuksina sekä eheää ja toimivaa yhdyskunta-

rakennetta. Toteuttajahallintokuntien edustajille laatu merkitsi mm. puistoihin, kevyenlii-

kenteenväyliin, kunnossapitoon sekä rakentamisen laatuun panostamista. Muutamien

haastateltujen mukaan riittävän isot tontit ja vapaat taloratkaisut ovat ympäristön laatua

asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Yksittäisten haastateltujen mielestä laadukas

omakotiasuminen on puolestaan tiukasti asemakaavoituksella ohjattua, yhtenäistä ja varsin

tiivistä.

Laineen ym. (2005b:30) kyselyssä maankäyttö- ja rakennuslain aikaisissa kaavoissa ym-

päristön uskotaan parantuneen kaikkein eniten luontoarvojen osalta. Muita parantuneen

ympäristön osa-alueita olivat rakennetun ympäristön arvot, ympäristön terveellisyys, lii-

kenneturvallisuus sekä kevyen- että joukkoliikenteen edellytykset. Sen sijaan kaavoissa

heikentyneitä ympäristön osa-alueita ovat palveluiden saavutettavuus ja yhdyskuntaraken-

teen kehittyminen. Haastateltujen kuvaukset ympäristönsä kehittymisestä tukivat edellä

kuvattuja tuloksia sillä poikkeuksella, että kevyen- ja joukkoliikenteen tilanne koettiin

osassa kehyskunnista väestön määrään nähden heikentyneen.
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Osaltaan eri arvojen huomiointi asemakaavoituksessa perustuu niiden painoarvoon lain-

säädännössä, mutta osaltaan myös asiaa ajavien tahojen valtaan sekä saatavilla olevaan

asiantuntemukseen. Eri alojen viranomaiset ovatkin tärkeitä toimijoita omien alojensa laa-

dunvartioinnissa kaavoitusprosessien aikana. Haastateltujen mukaan erityisalojen selvityk-

siin tai vaativiin kaavoitustehtäviin soveltuvia konsultteja on vaikeasti saatavilla. Myös

Laineen ym. (2005b:4) kyselyssä enemmistö vastaajista totesi konsulttiasiantuntemuksen

olevan suppeaa tai olematonta kaavatalouden osaamisessa, yhdyskuntarakenteen kehittä-

misen osaamisessa ja sosiaalisten tekijöiden huomioinnissa. Eniten osaamista löytyy luon-

nonympäristön ja rakennetun ympäristön tuntemuksessa.

Monet haastatellut totesivat, että selvitysten ja vaikutusten arviointien myötä arvokkaisiin

luontokohteisiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Laineen ym. (2005b:14) kyselyssä jo-

pa 69 % vastanneista kuntien kaavoittajista oli sitä mieltä, että luonnonsuojeluasiat koros-

tuvat liikaa kaavoituksessa jättäen jalkoihinsa muita tavoitteita. Myös haastatellut totesivat

kunnissa niukkojen, selvityksiin varattujen rahojen kuluvat usein yksittäisten eläinlajien

selvittämiseen, jolloin kokonaisuuden kannalta tärkeät, esimerkiksi kaavataloudelliset sel-

vitykset saattavat jäädä tekemättä. Toinen monien haastateltujen mielestä ylikorostunut

tavoite on pientalotonttien tuotanto. Muutamien arvioiden mukaan suuriin tavoitteisiin kii-

reellä pyrittäessä, muut arvot ja ympäristön laatu ovat vaarassa kärsiä.

Suomen maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä siitä käydyn keskustelun myötä laa-

tukysymykset ovat nousseet kaavoituksen tärkeiksi arvoiksi. Haastateltujen perusteella

käytännön asemakaavoitus lähtee kuitenkin yleensä muista tavoitteista (kuten rakennuste-

hokkuuksista), joiden toteutuksessa laatu pyritään huomioimaan. Suomessa mm. kaupun-

kikuvaa ei arvosteta kenties aivan yhtä paljon kuin osassa Keski-Eurooppaa, jossa katujen,

torien ja puistojen huolellinen suunnittelu on kunnia-asia. Toisaalta esimerkiksi Yhdysval-

loissa asuinalueet koetaan enemmänkin ei-kenenkään-maana, jolloin ne toteutetaan ja hoi-

detaan minimaalisesti. (Laakso ym. 2001:28).

Nykypäivän ongelma ei ole enää tietämys ihmisten tarpeista ja asumistoiveista tai ihan-

teellisesta ympäristöstä, vaan ongelmana on se, että tutkimus on eriytynyt käytännön kaa-

voituksesta ja rakentamisesta (Healey 2006:131). Laineen ym. (2005b:31) kyselyssä kaa-

voitetun ympäristön laatua eniten parantanut tekijä on selvitysten laadinta. Seuraavaksi

eniten näyttäisi vaikuttavan vaikutusten arviointi ja vasta sen jälkeen osallistuminen. Ai-
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nostaan kaupunkikuvan ja viihtyisyyden todettiin kehittyneen paremmaksi ennen muuta

osallistumisen vuoksi. Kehyskuntien haastatteluvastaukset myötäilivät näitä tuloksia.

Kyllä se varmaan nyt on menny sellaiseksi, että niin kuin vitsaillaan välillä, että tonttiteh-
das. Mutta kyllä mun mielestä meidän kaavoittajilla on silti aika hyvä näkemys, että mikä
on hyvää ympäristöä. Ettei kaavoittajat ole kyllä kaikkea uhraamassa sinne raha-alttarille
tästä ympäristöstä. Että siitä on kuitenkin niin paljon niitä huonoja esimerkkejä, että mitä
siitä on seurannut kun näin on tehty. (maapolitiikka).

Rajaniemen (2006b) mukaan laadun huomioimisen ongelmana on ollut nimenomaan yh-

teiskunnan taloutta ja kasvua korostavat arvot, joiden jalkoihin laadun huomiointi on jää-

nyt. Tätä tukevat myös muutamien haastateltujen arviot, että asemakaavoituksen tuotta-

vuuteen pyrittäessä prosesseja on saatettu nopeuttaa ja suunnitteluun käytettyä aikaa ly-

hentää myös laadun kustannuksella. Toisekseen mm. postimerkkikaavojen laadinnalla

päästään nopeisiin mutta pidemmällä tähtäimellä ongelmallisiin tuloksiin. Kaiken kaikki-

aan asemakaavoituksen kehittämistarpeena on laadun entistä parempi ja monipuolisempi

huomiointi ja siitä keskustelu.

3.2 Toimintaympäristön muutos ja muutoksen paineet asemakaavoi-
tuksen haasteena
Edellä kuvatut voimakkaan kasvun aiheuttamat haasteet eivät ole yksin syynä asemakaa-

voituksen vaikeuksiin. Suurimmalle osalle kaavoituksen haasteista on olemassa selityksiä

toimintaympäristön muutokseen liittyen. Kenties kasvuakin suurempi kasvun hallintaa

vaikeuttava toimintaympäristön muutos ilmenee mm. laajentuneissa asioiden tarkasteluta-

voissa. Seutu nähdään kokonaisuutena, osana Eurooppaa ja globaalia kilpailua. Tavoit-

teeksi on tullut jatkuva kehittyminen, yhteistyön tiivistyminen ja entistä hektisemmän

maailman tahdissa pysyminen. Toisaalta asukkaiden tarpeet ja arvot sekä kestävän kehi-

tyksen vaateet tiedostetaan paremmin ja niihin halutaan vastata. Samalla pyritään lisää-

mään tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kilpailukyky ja kehityksessä mukana olo

edellyttää kuntaorganisaatioilta avautumista ja muussa yhteiskunnassa yleistyneiden toi-

mintatapojen omaksumista. (ks. Alanen 2004:19-25).

Kiteytetysti ongelmana ei ole niinkään kasvun määrä vaan kyky sen vastaanottamiseen.

Näin ollen kasvua hallitsevaa asemakaavoitusta tulee kehittää kunnan organisaation, toi-

mintaympäristön ja yhteiskunnan asettamien reunaehtojen ja odotusten mukaisesti. Seu-

raavassa esittelen asemakaavoituksen toimintaympäristön viestejä asemakaavoitukselle.
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Toimintaympäristön muutos ja muun kunnan kehittyminen aiheuttavat asemakaavoituksel-

le muutospaineita niin kehyskunnissa kuin muualla Suomessa (ks. Joutsiniemi 2007:5).

Selvimmin muutos näkyy perinteisten toimintatapojen huonompana toimivuutena. Toisek-

seen muutosta on havaittavissa kunnan uudenlaisessa toiminnassa ja organisoinnissa.

Kolmantena vaikutteita saanut kohde on suunnittelun organisaatio. Neljänneksi uusia piir-

teitä on ujuttautunut kaiken aikaa enemmän jo myös itse suunnittelun käytäntöihin.

Muutospaineet ovat kunnille paitsi haaste, myös mahdollisuus. Uusista ajatuksista on ni-

mittäin löydettävissä kokoelma välineitä ja ajatuksia kasvun entistä parempaan hallintaan.

Toimintaympäristön ja kehitysnäkemyksen muutos
Sotaraudan (1996:84-94) mukaan nykyinen toimintaympäristön tilanne juontaa juurensa

yhteiskunnassa kehitysnäkemysten muutoksesta. 1700-luvun valistuksesta vallalla olleen

ja rationalismissa huippuunsa kehittyneen lineaarisen kehitysnäkemyksen mukaisesti kehi-

tys on pääasiassa jatkuvaa sekä ennustettavissa mennyttä ja nykyisyyttä tutkimalla. Tutki-

jan mukaan nykyisin yleistyvän evolutionaarisen kehitysnäkemyksen ominaisuuksia ovat

kompleksisuus, emergenttiys, moninaisuus sekä evolutionaarisuus (Sotarauta 1996:94-

108) Seuraavassa esitellyt evolutionaarisen kehitysnäkemyksen neljä piirrettä auttavat

ymmärtämään ja tunnistamaan kasvun hallinnan kokonaisuutta.

Kompleksisuudella tarkoitetaan ongelmaa, tilannetta tai tapahtumaa, jota on vaikea ym-

märtää tai hallita (Sotarauta 1996:96; Kinnunen 2001:63). Kompleksinen systeemi raken-

tuu usein suuresta määrästä toisistaan riippuvaisia tai riippumattomia muuttujia, näiden

välisiä syy-seuraus suhteita sekä toimijoille tuntemattomia osia. Kompleksisuus voi olla

yhtäältä objektin, kuten yhteiskunnan ominaisuus sekä toisaalta subjektin eli toimijan ky-

seisen hetken näkemys tilanteesta. (Sotarauta 1996:96). Kasvun hallinta on kompleksinen

sekä objektin sekä lähes aina myös subjektin näkökulmasta.

Emergenttiydellä tarkoitetaan ennakoimatonta kehityskulkua. Siihen liittyy mahdollisuus,

että erillisten tekijöiden vuorovaikutuksesta nousee esiin (emerge) jonkin ennalta arvaa-

maton ominaisuus. Jokin, jota ei pysty ennakoimaan sen perusteella, mitä tietää sen osista

(Sotarauta 1996:97). Esimerkiksi EU-direktiivin nojalla suojeltavaksi määriteltyjen liito-

oravien puolustajien ja rakentamista vastustavien tahojen yhdistymistä ennalta arvaamat-

toman suureksi kasvua jarruttavaksi voimaksi voidaan pitää emergenttinä ilmiönä, josta

vielä muutamia vuosia sitten ei ollut tietoakaan. Toisena esimerkkinä ovat yllättävät pal-

velurakentamisen tarpeet ennakoitua nopeamman väestönkasvun vuoksi.
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Valitettavan monissa yhteyksissä ilmeni tilanteita, joissa kompleksisiin tai emergentteihin

ongelmiin tai nopeaan muutokseen ei ollut kyetty reagoimaan muutoksen vaatimalla taval-

la. Esimerkkinä tästä ovat jokaisessa kehyskunnassa luetellut lukuisat kasvun pullon-

kaulat, jotka vaihtelivat ruuhkautuneista keskustoista ja tieosuuksista, palveluiden mitoi-

tuksen ongelmiin, kunnan maanhankintaan ja yksittäisten hallinnonalojen resursseihin.

Kolmantena evolutionaarisen kehitysnäkemyksen elementtinä on moninainen todellisuus

(Sotarauta 1996:100-101). Se perustuu useista todellisuuskäsityksistä koostuvaan kuvaan

maailmasta. Sotaraudan mukaan moninaisuuden tunnistaminen olisi tärkeää vähintäänkin

erilaisten suunnittelun tulkintojen, intressien ja ristiriitojen yhteensovittamisessa. Suuri

osa haastatelluista kaavoittajista vaikutti tietoisilta nykyisin entistä enemmän huomioita-

vasta moninaisuudesta. Haastatteluissa saadun tuntuman perusteella monissa kaavaratkai-

suissa muualta sanellut tai suositellut tavoitteet ja arvot vaikuttavat olevan kuitenkin niin

voimakkaita, ettei kaikkea moniarvoisuutta kyetä kaavoissa aina huomioimaan niin paljoa

kuin kaavoittajat haluaisivat. Onkin mahdollista, että kansalaiset entistä useammin yhdis-

tyvät paikallisten arvojen puolustamiseksi muun Euroopan mallin mukaan (vrt. Murdoch

& Abram 2002:3). Mm. Englannissa suunnittelualueen asukkaat ja ympäristöjärjestöt ovat

muodostaneet yhteenliittymiä vastustamaan hankkeita. Kyse ei ole enää vain eriävän mie-

lipiteen ilmaisuista vaan vaikeista konflikteista ja jopa fyysisestä kehittämisen jarruttami-

sesta.

Neljäntenä elementtinä itse evolutionaarisuus perustuu käsitykseen yhteiskunnan kehityk-

sestä tasapainoisten ja epätasapainoisten kausien vaihteluna. Epävakaissa oloissa järjes-

telmän ulko- tai sisäpuolelta tulevat ärsykkeet saavat herkästi vallan muuttaen toiminnan

rakenteita uuteen suuntaan. (Sotarauta 1996:103) Evolutionaariselle kehitykselle on omi-

naista muutosten vaiheittainen eteneminen ja niiden havaitseminen vasta kauan muutoksen

käynnistymisen jälkeen. Evolutionaarisen kehityksen viesti kasvun hallinnalle on tulevai-

suuden monien suuntien ja mahdollisuuksien olemassaolo.

Toimintaympäristön ja kehitysnäkemyksen muutokselle asemakaavoitus ei voi mitään.

Sen sijaan muutoksen tunnistaminen ja ennakoiminen voi helpottaa elämää sen kanssa.
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Vuorovaikutuksen haasteet ja kehittämistarpeet
Hallittua kasvua tuottavaan asemakaavoitukseen kuuluu suunnittelu vuorovaikutteisella ja

avoimella prosessilla. Kehyskuntien kaavoituksessa laaditaan lain vaatimusten mukaisesti

osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä toteutetaan selvityksiä, vaikutusten arviointeja

ja osallistamista sen mukaisesti.

Osallistuminen
Haastatteluissa osallistumista käsiteltiin kaavoituksen keston näkökulmasta, jonka vuoksi

suhtautuminen siihen saattoi ilmetä todellisuutta negatiivisempana.

No en mä nyt tiedä loppujen lopuksi, että olisi niin hyviä kokemuksia osallistumisesta,
koska silloin kun joskus nuorempana, kun oli puhe osallistumisesta. Niin silloin sitä kau-
heasti kannatin ja ajattelin, että siitä saa lisäarvoa ja olisi kiva tehdä asukkaiden kanssa.
Mutta kyllä sitä nyt on tullut aika kyyniseksi, koska käytännössä ne ajattelee omaa etuaan
kaikki. … Lähes poikkeuksetta. (kaavoitus).

Osallistuminen tietenkin vaikuttaa kaavoituksen kastoon, mutta toisaalta sieltä saattaa jos-
kus saada ihan hyviäkin ideoita sen kaavan osalta (kaavoitus).

Osallistumisesta on hyötyä varsinkin siinä kaavaluonnosvaiheessa. Koska sen jälkeen me
tiedetään ne kipupisteet. Jos sanotaan, että yhdyskunnan etu edellyttää jotain toimenpiteitä,
niin sitten asukkaat osaavat siihen varautua. (kaavoitus).

Useimmiten prosessiin kuuluvaa osallistamista kuvattiin suoritettavan demokratian vaali-

miseksi ja lain vaatimusten noudattamiseksi enemmänkin sillä ajatuksella, että alkuperäi-

siä suunnitelmia muutetaan radikaalisti vain, mikäli prosessin kuluessa ilmenee jotain sel-

keästi lain vastaista. Laaja-alaisesti eri kuntia tarkastelevien asiantuntijoiden mukaan ke-

hyskuntien vuorovaikutus on kuitenkin mallikasta moniin muihin kuntiin verrattuna.

1990-luvun alkupuolella Tuusula oli osallistumismenetelmien sekä kaavoituksen vuoro-

vaikutteisuuden ja avoimuuden edelläkävijöitä (Vehmas 2000). Nykyään kunnassa nouda-

tetaan lain vaatimia osallistumisen ja vuorovaikutuksen vaiheita mutta kiireen keskellä ja

viranhaltijoiden vaihduttua kehitystyö on jäänyt taka-alalle. Kirkkonummen kaavoituksel-

le osallistaminen on ollut kunnia-asia. Haastateltujen mukaan tämä on toisaalta erinomai-

nen asia, toisaalta osallistumista on kritisoitu ylidemokratisoinnista prosessien venyessä.

Yleisötilaisuuksien järjestämisen mitoitetaan monissa kunnissa kaavan merkittävyyden

mukaan. Muutamien haastateltujen mukaan on kuitenkin nähtävissä, etteivät samat keinot

tai osallistumisen muodot toimi kaikissa tilanteissa vaan nykyistä laajempi kaavakohtainen

osallistumisen suunnittelu olisi tarpeen. Monien haastateltujen mukaan yleisötilaisuuksiin

osallistuminen on keskeisiä kaavoja lukuun ottamatta varsin vähäistä. Myöskään kaavoista

valittajat eivät ole yleensä vuorovaikutusmahdollisuuksia käyttäneet.
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Ympäristöministeriön julkaisemassa Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa (2007)

-ohjeessa todetaan asukasmielipiteiden tiedustelun alkavan Suomessa yleensä kaavaluon-

noksen nähtäville asettamisen yhteydessä. Tätä ennen osallistumismahdollisuuksia on

mahdollisuus järjestää mutta niiden tarpeellisuutta kehotetaan harkitsemaan kaavan mer-

kittävyyden mukaan (Osallistuminen… 2007:17-18). Samassa yhteydessä tuodaan kuiten-

kin esiin tärkeimpien kaavaratkaisujen, vaihtoehtojen tarkastelun sekä kaavaratkaisun va-

linnan tapahtuvan jo ennen luonnoksen valmistumista.

Myös kehyskuntien kaavoituksen perusteella on todettava, että käytännössä kaavoitus läh-

tee aina ennakkoon olemassa olevista tavoitteista eli syystä kaavoituksen käynnistämiseen.

Lähtökohtaisesti asemakaavoitus ei siis lähde tyhjästä. Ennemminkin prosessit käynnisty-

vät kasvun tai muun asian tavoitteesta ja vasta matkan varrella mietitään, miten tuloksesta

saataisiin mahdollisimman hallittu kyseisen kaavan ja koko kunnan kannalta ja miten osal-

listen toiveita voitaisiin huomioida. Nähdäkseni kaavojen alustavat tavoitteet ovat sinäl-

lään hyväksyttävä lähtökohta, kunhan prosessin aikana kiinnitetään riittävästi huomiota eri

näkökulmiin ja sekä kaavan vaikutuksiin eri laajuuksissa.

Viranomaisyhteistyö
Kunnat ovat kaavaa laadittaessa yhteydessä viranomaisiin, joiden toimialaa laadittavat

kaavat koskevat. Kaavakohtaisesti kunnilla ja viranomaisilla on epävirallisempaa yhtey-

denpitoa sekä lain mukaisia neuvotteluita ja kokouksia. Vuorovaikutuksen kuvataan

edesauttavan kuntien ja viranomaisten välisen yhteisymmärryksen syntyä sekä helpottavan

viranomaisten lausuntojenantoa kaavan myöhemmässä vaiheessa.

Kehyskuntien haastateltujen mukaan viranomaistapaamisista on eniten hyötyä kaavan ai-

kaisessa vaiheessa, jolloin toiveet kunnan suunnittelemien selvitysten laajentamisesta tai

lisäämisestä tulevat esiin mahdollisimman aikaisin. Keskimäärin kunnissa kuvattiin viran-

omaissuhteita hyviksi. Satunnaisissa tapauksissa kuvattiin esiintyvän näkemyseroja ja han-

kaluuksia vasta viimehetkellä ilmenneistä selvitystarpeista. Muutamissa kunnissa viran-

omaisneuvotteluja ja muuta yhteydenpitoa onkin pyritty aikaistamaan. Viranomaisten nä-

kökulmasta hankaluutena ovat kuntien jo ennalta tiukasti määrittelemät tavoitteet, joiden

vuoksi muiden arvojen huomiointi kerrotaan jäävän toisinaan vähäiseksi. Tämä tuli esiin

sekä tutkimuksen esihaastatteluissa että osassa kuntahaastatteluja.
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Toimijat ja tavoitteet toisinaan ristiriidoissa
Hallitussa kasvussa paras ratkaisu löydetään selvittämällä ja ratkaisemalla näkemyseroja.

Konflikteiksi kehittyneillä ristiriidoilla tarkoitetaan maankäytön suunnitteluun liittyviä va-

kavia ja lukkiutuvia ristiriitoja, joissa muodostuu rintamalinjoja toimijaryhmien ja insti-

tuutioiden välillä (Peltonen ym. 2006:8). Kaavan eteneminen ja valmistuminen konfliktin

selviämättä johtaa usein valitukseen ja samalla kaavaratkaisun siirtymiseen päätettäväksi

hallinto-oikeudessa ja jopa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tarkastelujaksolla 2004 - 2005 valmistuneista kaavoista valitettiin muutamissa tapauksis-

sa osassa kuntia (Valituskaavojen osuus kaikista kaavoista 2006). Haastatteluiden perus-

teella valitukset koettiin suurimmaksi ongelmaksi Sipoossa ja Tuusulassa sekä toisinaan

myös Nurmijärvellä. Vihdin valituksia pidettiin harvinaisena poikkeuksena. Kirkkonum-

mella valitukset ovat yksittäistapauksia mutta sitäkin mutkikkaampia (ks. Peltonen ym.

2006:85 kuvaus Sundsbergista). Tutkittujen kehyskuntien kaavavalitusten 12,7 %:n osuus

on keskimäärin korkeampi verrattuna valtakunnalliseen yhdeksän prosentin osuuteen

(Rinkinen 2007:13 ja 57). Tarkastelujakson lyhyydestä johtuen valitusten osuudet ovat lä-

hinnä suuntaa antavia.

Haastateltujen mukaan konfliktien asetelma on kaikkein useimmin kunnan ja maanomista-

jan sekä toisinaan kunnan ja yrityksen suunnitelmaa vastustava asukas. Muita kuntien kaa-

voista useimmin valittaneita ovat asukasjärjestöt, ympäristöalan järjestöt, ympäristökeskus

ja museoviranomainen. Peltosen ym. (2006:18) kyselyn perusteella kuntien ja yritysten

sekä kuntien ja maanomistajien keskinäinen side on huomattavasti vahvempi verrattuna

kuntien siteeseen pehmeämpiä arvoja edustavia toimijoita kohtaan. Kehyskunnissakin

suhde maanomistajiin ja yrityksiin poikkeaa kaavan muista osapuolista sikäli, että maan-

omistajien tai yritysten myötämielisyys kaavoitusta kohtaan on yleensä ratkaisevaa koko

kaavan laadinnan onnistumiseksi. Tämän vuoksi kuntia on kritisoitu maanomistajien ja

yritysten liiallisesta myötäilystä muiden arvojen kustannuksella. Toisinaan maanomistaji-

en tai yritysten vaatimukset ylittävät myös kunnan rajat. Tällöin kaavaneuvotteluiden ju-

miutuminen tai kaavoitushankkeiden jäädyttäminen tai hylkääminen ei ole harvinaista.

Peltosen ym. (2006:22, 106) tutkimusten mukaan selvimmin konflikteja ruokkivia tekijöi-

tä ovat kaavoituksen osapuolten ja tavoitteiden runsas määrä, maanomistusolojen mutkik-

kuus sekä ennalta lukkoon lyödyt tavoitteet tai siihen viittaava prosessin avaus. Haastatte-

luiden perusteella edellä kuvatut konflikteja ruokkivat piirteet ovat yleisiä myös kehys-
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kunnissa. Kuntien kaavoitus lähtee usein tietynlaisten tonttien tarpeesta. Näin ollen sopi-

van kaavoitusmaan löydyttyä kaavan tehokkuudesta käydään useimmiten toteutukseen asti

yltäviä keskusteluja kunnan sisällä, kunnan ja maanomistajan kesken tai kunnan ja kaava-

alueesta kiinnostuneiden yritysten kesken jo ennen kaavan vireille tuloa.
Sitten kun on kuntaa kiinnostava alue tiedossa, niin meillä on monesti sellainen alustava
vaihe, jossa on tehty asemakaavarunko tai osayleiskaavarunko jolla on arvioitu, kuinka
paljon olisi mahdollista rakentaa, mitä kunnallistekniikan kustannuksia syntyy ja kannat-
taako jatkaa. Että se on niin kun sellainen kunnan ja maanomistajan esineuvotteluvaihe.
Vasta tämän esineuvotteluvaiheen jälkeen sitten päätetään, että otetaanko kohde kaavoi-
tusohjelmaan. (kaavoitus).

Sitähän aina puhutaan, että pitäisi aikaisessa vaiheessa keskustella tavoitteista. Mutta kun
siinä on se ongelma, että kun kunnalla on omat tavoitteet ja ne on niitä taloudellisia ja ne
on niin kaukana sit sen pienen mökkiläisen tavoitteista. Eikä me nyt sit niistä kunnan ta-
voitteistakaan voida oikein luopua, kun ollaan täällä töissä. (kaavoitus).

Nähdäkseni kehyskuntien kaavoitusristiriitoja lisää hankalat maanomistusolot, maankäyt-

tösopimusten yleisyys, kaavoituksen tehokkuusvaatimukset, yrityksistä kilpailu sekä osas-

sa kuntia vallitseva politiikan kuppikuntaisuus. Vaikka prosessien avoimuudessa ja neu-

votteluiden hengessä löytyy parantamisen varaa, on selkeistä tavoitteista lähtevällä kaa-

voituksella perustelunsa. Maankäytön suunnittelun, kunnan kehittämisen ja kaavoituksen

puitteissa on uskallettava tehdä myös rohkeita avauksia, kunnan elinvoimaisuutta tukevia

ehdotuksia sekä kasvun hallintaan tähtäävää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Jos tontti-

tuotannon tehostamista pidetään tärkeänä seudun asuntotuotannon ja kestävän kehityksen

näkökulmasta, ei kaikkiin asukkaiden toiveisiin maalaismaisuuden säilyttämisestä kyetä

vastaamaan eikä kaikkia valituksia välttämään.

Vallan merkitys suunnittelussa puhuttaa
Vallan sijainti on jo muutaman vuoden ollut suunnittelukeskusteluiden ytimessä kommu-

nikatiivisuuden ohella (Allmendingerin 2001:25, 202). Esimerkiksi Bent Flyvbjerg koros-

taa vallan olevan monesti muualla, kuin vuorovaikutteisuudesta kumpuavassa rationaali-

suudessa (Lapintie 2003:10). Tiedon ja vallan sekä rationaalisuuden ja vallan suhteisiin

keskittyneet suunnitteluteoreetikot (kuten Flyvbjerg ja Foucault) eivät usko vuorovaikut-

teisuuden mahdollisuuksiin parhaimpaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Myös haastateltujen kriittisyys vuorovaikutteista suunnittelua kohtaan näyttäisi perustuvan

osaltaan kunnissa vallitseviin vahvoihin valtarakenteisiin.

Ne on sellaisia, että on päätetty (poliitikkojen kesken) jotain ja se vaan tulee ja sitä vaan
lähdetään tekemään. Että ne on ihan mahdottomia vaikka periaatteessa olisi hyvät tavoit-
teet ja toimittaisi yhdessä. Mutta se on varmaan tämä demokratia. (kaavoitus).
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Vallan rooli on merkittävä myös edellä kuvatuissa suunnittelun konflikteissa ja niiden ete-

nemisessä. Vaikka vallan sijaintiin ja vaikutuksiin liittyy suunnittelun ja kasvun hallinnan

kannalta tärkeitä piirteitä, on asian tilaa kehyskunnissa vaikea arvioida kokonaisvaltaisesti.

Vallan tutkimukseen on olemassa omat menetelmänsä ja aineistonsa, joita ei tämän tutki-

muksen yhteydessä ole käytetty.

Kehittämistarpeena vuorovaikutus, yhteistyö ja läpinäkyvyys
Asiantuntijat tulkitsevat kunnissa osin vallitsevan pessimistisen suhtautumisen osallistu-

miseen kertovan kuntien kyvyttömyydestä käyttää osallistumisen positiivisia vaikutuksia

prosessin hyväksi (Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu 2005). Kiireisessä aikataulussa

osallistaminen jää enemmän vireillä olevista hankkeista tiedottamiseksi, niiden esittelyksi

sekä mahdollisuuksien antamiseksi mielipiteiden esittämiseen. Useat kunnat ovat tiedosta-

neet vuorovaikutuksessa esiintyneitä ongelmia ja ryhtyneet kehittämään kaavoituksen

osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjään.

Vuorovaikutuskäytäntöjen lisääntyessä ”maanomistajat, rakennuttajat ja urakoitsijat, ovat

puolestaan olleet huolissaan kaavoitusprosessin osallistumisen vaikutuksista kaavoituspro-

sessin kestoon” (Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu 2005). Kaavoituksen kesto ja resurs-

sit huomioiden vuorovaikutuksen odotetaan kehittyvän välineiltään, toimintatavoiltaan ja

ajankäytöltään entistä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Kaavoittajien ja suunnittelun toimijoiden roolien muutos
Suunnittelun toimijoiden odotetut roolit ovat muuttuneet kommunikatiivisuuden, postmo-

dernin ja kuntien sisäisten valtasuhteiden muutosten myötä.

Kaavoittajan roolin muutospaineet
Muutoksessa kaavoittajan objektiivisuus on kyseenalaistettu ja kaavoittajan rooli on muut-

tumassa projektinjohtajaksi tai (Soudunsaaren 2007:100 käyttämäksi) vuorovaikutusagen-

tiksi. Kehyskuntien haastatteluissa heijastui kaavoittajan näkeminen sekä perinteisen että

uuden ajattelun mukaisena haastatellusta riippuen. Monien haastateltujen mukaan kaavoit-

tajien suurimpia haasteita on itsenäisyydestä ja monista arkkitehtuurin tiukimmista perin-

teistä luopuminen sekä toisaalta kyky verkostoitua ja toimia vuorovaikutuksessa suunnitte-

lun toimijoiden kanssa. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että Lapintien (2003:15) mukaan

kaavoittajien koulutus ei ole aikaisemmin keskittynyt vuorovaikutukseen tai neuvottele-

vaan ongelmanratkaisuun. Joka tapauksessa kaavoittajan työ on entistä enemmän muuta
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kuin suunnittelua. Varsinaiset kaavat saatetaan teettää entistä enemmän konsulteilla, jol-

loin kuntien kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden toimenkuvaksi muodostuu koko-

naisuuden hallinta ja vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa.

Asemakaavoituksen ja päättäjien keskinäinen luottamus
Viranhaltijoiden ja päättäjien roolit kunnan suunnittelussa vaihtelevat kunnittain. Osassa

kunnista asemakaavoittajat ovat ottaneet selkeästi vastuun kaavoituksesta ja luottamus-

henkilöt lähes poikkeuksetta hyväksyvät kaavoituksen ehdotukset niitä samalla valvoen.

Näissä kunnissa päättäjien ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus on kohtuullisen hy-

vää ja keskustelu avointa.

Toisissa kunnissa luottamushenkilöiden rooli on painokkaampi ja käsittelyitä on enem-

män. Päättäjien itselleen vaatima vahva rooli vaikuttaisi toisinaan kertovan luottamushen-

kilöiden ennakkoluuloista kunnan suunnittelua kohtaan. Runsaasti käsittelyitä käyttävissä

kunnissa kaavoja lähetetään useammin uudelleen valmisteltavaksi. Toisinaan päättäjien ja

kaavoituksen epäluuloisina näyttäytyvät välit juontavat juurensa päättäjien keskinäisistä

ristiriidoista ja epäselvyyksistä kunnan toimintalinjan valinnoissa. Tällöin päättäjien kes-

kinäiset erimielisyydet heijastuvat kuhunkin kaavaan erikseen.

Onhan meille sitten sellaisia tahoja, jotka jarruttavat kaavoja. Esimerkiksi tiettyjen puolu-
eiden poliitikot näkevät vähäisen kasvun parempana ja käyttävät kaikenlaisia keinoja, ettei
sitä tapahtuisi. Yksihän voi olla esimerkiksi kaavojen pöydälle pano. (maapolitiikka).

Viranhaltijoiden ja päättäjien luottamusta heikentää kaavoitukseen kohdistuvat osittain ris-

tiriitaiset tavoitteet (Arola 2002:33). Toisaalta edustukselliseen demokratiaan kuuluu päät-

täjien oikeus päättää suunnittelun tavoitteista. Samaan aikaan suunnittelun ihanteissa ko-

rostetaan valintojen ja suunnitelmien syntymistä suunnittelun osapuolten keskustelun tu-

loksena. Luottamushenkilöiden, osallisten ja asemakaavoituksen välisen luottamuksen ra-

kentaminen ja toimijoiden roolin selkeys on tärkeä tavoite hallittuun kasvuun pyrittäessä.

Julkishallinnon strategisuuden kehitys
Välineellisen rationalismiin tukeutuneen kuntasuunnittelun osoittautuessa toimimattomak-

si sen tilalle ryhdyttiin 1980-luvulla muotoilemaan toimintatapoja yritysmaailmassa käyte-

tystä strategisuudesta (Sotarauta 1996:130-132, 163). 1990-luvun aikana strategisuus ke-

hittyi merkittäväksi julkishallinnon kehittämisen ja muuttuvan toimintaympäristön hallin-

nan välineeksi koko kunnan tasolla sekä yksittäisillä hallinnonaloilla. Myös kaavoitus ja

asemakaavoitus ovat mukana kuntien strategioiden työstämisessä ja toteuttamisessa mutta
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useimmissa kunnissa kuitenkin siitä varsin erillään. Erityisesti asemakaavoitus on säilynyt

hierarkkisen suunnittelujärjestelmän mukaisena ja monissa kunnissa vaiheiltaan raskaana

muun kunnan siirtyessä enemmän strategisuuden toimintatapojen ja välineiden käyttöön.

Tästä johtuen asemakaavoituksella on entistä enemmän vaikeuksia näiden muiden toimi-

joiden kanssa työskennellessä. Samalla siihen itseensä kohdistuu muutosten paineita ja

odotuksia uusien toimintatapojen omaksumisesta.

Strategia määritellään yleisimmin ”toiminnalliseksi linjaksi (keinoksi tai keinovalikoimak-

si), jonka puitteissa päämääränä olevaan suuntaan edetään” (Mälkiä 2006). Julkishallinnon

strategisuus perustui alkujaan strategiseksi suunnitteluksi kutsutun koulukunnan ja samalla

klassisen strategisuuden oppeihin. Se ilmeni enimmäkseen kuntajohdon laatimina strate-

gia-asiakirjoina päämääristä, tavoitteista, tilannekartoituksista (esim. SWOT-analyysit)

sekä toimintalinjoista. Ensimmäisten strategioiden jälkeen monissa suomalaisissa kunnissa

petyttiin, sillä pelkän strategian laatiminen ei vielä johtanutkaan tuloksiin. Myös kasvun

hallinta on kysymys, jonka toteutuminen on koettu kehyskunnissa vaikeaksi, vaikka se

strategiapapereissa mainitaankin. Monien haastateltujen mielestä tämä johtui päättäjien

keskittymisestä muihin arvoihin ja politikointiin yksittäisiä asiakysymyksiä käsiteltäessä.

Tavoitteiden muuttamiseen toiminnaksi ja tuloksiksi on pyritty strategisella johtamisella.

Se sisältää paitsi strategisen suunnittelun periaatteet myös kokonaisvaltaisen näkemyksen

ja tavan organisaation johtamiseen sekä suunnitelmien toimeenpanoon (Mälkiä 2006).

Strategisessa johtamisessa pyritään henkilöstön ja sidosryhmien sitouttamiseen valittuun

strategiaan. Strategista johtamista kuvataan tulevaisuuden tekemiseksi. Se ilmenee mm.

suurena strategisena liikkumavarana sekä aktiivisena ja ennakoivana suhtautumisena tule-

vaisuuteen. Strategisuutta on pyritty lisäämään 1990-luvun hallinnon uudistuksissa. Näitä

ovat olleet hallinnon hajauttaminen, tulosohjaus, tulosten arviointi, tulosvastuu ja suori-

tuksen johtaminen. Verkostomaisempaa toimintatapaa on haettu työryhmillä, tiimeillä ja

muulla yhteistyöllä. Strateginen johtaminen on nykyisin keskeisimpiä johtamismalleja ja

osittain käytössä myös kehyskunnissa.

Strategisuuskaan ei ole kuitenkaan toiminut ongelmitta. Uudistusten yhteydessä lisätty tu-

losvastuu on ylläpitänyt, ja joissain kunnissa jopa lisännyt, sektoreittain toimimista. Tulos-

tavoitteiden vuoksi osassa kehyskuntia hallinnonalojen työ on keskittynyt entistä enem-

män sektoreiden ydinalueille, jolloin hallinnonalojen väliset laajat kysymykset ja yhteistyö

jäävät vähemmälle huomiolle.
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Kehyskunnissa ja ilmeisesti muuallakin strategisuuden toimivuuden ongelmana ovat pie-

net resurssit, jolloin lähtökohtana olevalle ajatustyölle ei jää aikaa. Tähän liittyy kierre,

jossa ei ehditä pohtia, tehdäänkö oikeita asioita, tehdäänkö asioita oikein tai mitä tuloksia

ylipäätään saadaan aikaan (Mälkiä 2006). Tällöin tarkoituksenmukaisuus vähenee ja kiire

lisääntyy. Kehyskunnissa tulevaisuuden suuntia pohditaan strategiaprosesseissa ja yleis-

kaavoituksen yhteydessä. Haastatteluista sai kuitenkin kuvan kiireen täyttämästä arjesta,

jossa isojenkaan muutosten merkitystä, vaikutuksia ja mahdollisuuksia ei ehditä aina miet-

tiä.

Esimerkkikuntien kasvun hallinnassa ilmeni Sotaraudan (1996:224-229) kuvaama haaste

yhdistää strategista ajattelua tänään ja huomenna tehtäviin päätöksiin ja toteutettaviin

hankkeisiin. Kehyskunnissa ilmeni myös tutkijan kuvaamaa prosessin katkeamisesta jos-

sain vaiheessa. Katko-ongelmia näyttäisi ilmenevän toisinaan eri kaavatasojen välillä sekä

kaavoituksen ja toteutuksen välillä.

Organisaatioiden ja niiden kehittämisen muutos
Modernina aikana kehittynyt organisaatio elää edelleen vahvana. Se on ihanteellisimmil-

laan yhteneväinen ajattelultaan, ja sen tavoitteet määritellään rationaalisessa päätöksente-

on prosessissa. Ihanteen mukaan kullakin organisaation jäsenellä on hierarkkinen asema ja

tehtävä, jota noudatetaan konemaisesti ohjeiden mukaan. (Nyholm 2006). Rationalismin

kehittyessä uskottiin, että ongelma on mahdollista poistaa jos sen syy tunnetaan, kirjoittaa

Sotarauta (1996:9) ja jatkaa: ”Meistä tuli niin hyviä ongelmien pilkkojia, ettemme enää

osaa laittaa palasia paikoilleen. Olemme hukkua sirpaleisiin, mutta emme tiedä missä me-

ressä.” Postmodernissa ajattelussa on havahduttu siihen, että organisaatio rationaalisena

käsitteenä on rajoittunut mm. tunteiden (Nyholm 2006), toimijoiden, ristiriitaisten tavoit-

teiden sekä laaja-alaisten kysymysten huomioinnissa. Nämä kaikki ovat tuttuja myös ke-

hyskuntien kasvun hallinnan vaikeuksissa.

Selvästi 2000-luvun puolelle tultaessa julkisessa hallinnossa on edennyt muutos kohti

postmoderneja käytäntöjä. Tätä muutosta kuvataan usein siirtymällä ylhäältä alas johde-

tusta, hierarkkisesta hallinnosta (eng. governing) vuorovaikutukseen ja hajautettuun vas-

tuuseen perustuvaan hallintaan (eng. governance) (Tiihonen 2004:17). Hallinnolla tarkoi-

tetaan valtion tai muun julkisoikeudellisen yhtiön laillista toimintaa tehtäviinsä ja tarkoi-

tukseensa vastaamiseksi. Myös tätä varten luotua virkakoneistoa ja tehtävissä toimivaa vi-
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ranomaisten joukkoa kutsutaan hallinnoksi (Grönros ym. 2006a:195). Hallintoon on kuu-

lunut ongelmien pilkkominen sektorien hoidettavaksi. Asemakaavoitus on osa hallintoa.

Hallinnan teoriat lähtevät asioista vakiintuneiden rakenteiden sijaan
Hallintateoriat eivät lähde hallinnon rakenteista vaan asioista ja ongelmista. Niihin etsitään

vastauksia tarpeenmukaisella joukolla ja välineillä. Healey (2006:59) määrittelee hallinnan

poliittisten kuntien asioiden johtamiseksi, johon kuuluu enemmän kuin muodolliseen hal-

lintoon. Hallinta voidaan myös määritellä kestäväksi suhteiden verkostoksi ja niiden muu-

tokseksi. Kuvan 13 soikio kuvaan hallinnan luonnetta ilmiönä, jonka laajuus, toimijat ja

ajanjakso määrittyvät tarpeen mukaan. Kyse ei siis ole tarkkarajaisesta käytännöstä vaan

virallisten käytäntöjen rajat ylittävästä toimintatavasta ja näkökulmasta. Kuvassa näkyy

myös jo edellisessä luvussa käsitellyn strategisuuden luonne hallinnan rajat ylittävänä pit-

käjänteisenä tulevaisuuteen suuntaamisena.

Kuva 13. Hallinta on ongelma ja asialähtöistä toimintaa suunnittelun tasoista ja toimin-
nan muodoista riippumatta. Strategisuus on puolestaan pitkän tähtäimen suunnittelua
yksittäisten toimenpiteiden ja hallinnon rajojen yli.

Hallinnan termiä on käytetty hyvin laajalti yhteiskunnan toimijoiden välisiä suhteita ku-

vaavissa teorioissa (Murdoch & Abram 2002:6; Häikiö 2004:18). Tässä tutkimuksessa

esittelen näitä hallinnan teorioita vain niiltä osin, kun se on kasvun hallintaan ja asema-

kaavoituksen kehittämiseen tähdättäessä tarpeellista.

Uusi julkinen johtaminen
Yksi hallinnan näkökulmista on tunnettu myös nimellä uusi julkinen johtaminen tai New

Public Management (NPM) (Mitä on ’governance’? 2004). Sen mukaan hierarkkinen or-

ganisaatiorakenne on osin korvautumassa verkostoihin, tiimeihin, yhtymiin ja tulosaluei-

siin perustuvilla organisaatioilla (Mälkiä 2006). Uusille organisaatioille on tyypillistä

sääntelyn vähentäminen ja markkinamekanismien käyttöönotto: maksullisuus, tilaaja-

tuottajamalli, palvelusopimukset, kilpailu ja asiakasnäkökulma. Yksilöjohtajien vastuu on

Yhteiskunta, yhdyskunta, ympäristö

Ympäristön muotoutuminen, kasvu

Maankäytön kehittäminen, tonttituotanto

Kaavoitus
Asemakaavoitus

HALLINTA

STRATEGISUUS
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kasvanut ja tulosohjaus sekä verkostomainen sidosryhmäyhteistyö yleistynyt. (Mitä on

’governance’? 2004).

Osa uusista toimintatavoista sekä niihin liittyvistä heikkouksista (Mälkiä 2006) ovat tuttu-

ja myös kehyskunnissa. Esimerkiksi monet tulostavoitteista vaikuttaisivat olevan yksin-

omaan määrällisiä ilman tulokseen ohjaavia tavoitteita. Samaten kehittämisen varaa olisi

sitouttamiseen ja kehittämiseen tähtäävässä organisaation eri tasojen välisessä keskustelu-

kulttuurissa, hankkeiden ohjeistuksessa sekä tulosten arvioinnissa.

Verkostot
Toinen hallinnan näkökulma on toiminnan siirtyminen entistä enemmän hallinnon perin-

teisestä hierarkkisesta organisaatiosta verkostoihin (Nyholm 2006, Mitä on ’governan-

ce’?). Verkostoissa on keskeistä ihmisten välinen vuorovaikutus, epämuodolliset suhteet ja

organisaatioiden väliset kumppanuudet (Hatch 1997 Nyholmin 2006 mukaan). Tällaisissa

organisaatioissa on merkittävää valta-asetelmien tiedostaminen ja keskustelu näkökulmis-

ta, jotka modernissa organisaatiossa ovat olleet marginaalissa (Nyholm 2006).

Hallinnan ja neuvotteluiden areenat eivät ole enää perinteisen hallinnon yksiköitä vaan eri-

laisia muodostumia, jotka perustuvat luottamukseen, solidaarisuuteen, uskollisuuteen ja

keskinäiseen tukeen (Allmendinger 2002:111). Asemakaavoituksessa tämä näkyy toisi-

naan virallisen prosessin ulkopuolella käytynä vuorovaikutuksena monipuolisen toimija-

joukon kesken sekä markkinavoimien roolin vahvistumisena suunnittelun osapuolena.

Vallan ja vuorovaikutuksen siirtyminen entistä enemmän verkostojen vaihteleviin solmu-

kohtiin ja virallisten käytäntöjen ulkopuolelle on vaikeuttanut asemakaavoituksen yhteis-

työtä muiden toimijoiden kanssa. Healeyn (2006:4) mukaan suurin osa eurooppalaisista

maankäytön suunnittelun järjestelmistä on luotu palvelemaan itsenäisiä ja selkeitä toimin-

ta-alueita ja niiden sisäisiä tarpeita, ei verkostoissaan globaalia ja avointa yhteiskuntaa,

jollainen taloudellinen ja sosiaalinen ympäristö monilta osin nykyisin on.

Julkisen ja yksityisen yhteistyö
Maankäytön suunnittelussa hallinnan teorioilla viitataan usein julkisen ja yksityisen yh-

teistyöhön ja kumppanuushankkeisiin (Public-Private-Partnership PPP). 1960- ja -70-

luvuilla voimissaan olleen aluerakentamisen jälkeen Suomessa ja kehyskunnissa nyky-

muotoiseen yhteistyöhön yksityisten kanssa on otettu ensiaskeleita. Kaikissa kehyskunnis-

sa oli kokemusta yksittäisistä jo päättyneistä tai parhaillaan käynnissä olevista kunnan ja
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yksityisten hankkeista. Tämä on varsin tavanomainen tilanne muihin vastaavan kokoisiin

kuntiin verrattuna (vrt. Laine ym. 2005a:23). Yleisimmin kehyskuntien hankkeissa yksi-

tyistä edustivat maanomistaja ja maanomistajan partnerikseen hankkima rakennusliike.

Laajimmin aihetta käsittelevän tutkimushankkeen esittely kuvaa julkisen ja yksityisen yh-

teistyön kehittämisestä kumpuavia odotuksia asemakaavoitukselle:

DECOMB-tutkimushankkeessa kehitetään suunnittelujärjestelmää, joka tuo kaupunki-
suunnittelun osapuolet yhteen tasa-arvoisina ja toisiinsa luottavina. Tavoitteena on selvit-
tää, millainen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvan suunnitteluprosessin on olta-
va, jotta tuloksena olisi nopea, tehokas ja laadukas kaupunkisuunnittelu. Tutkimuskohteena
on korkeatasoisen kaupunkisuunnittelun johtaminen hankelähtöisesti (Urban Design Ma-
nagement). (Decomb 2007)

Uutta nykyisessä julkisen ja yksityisen yhteistyössä on entistä organisoidumpi strategisuus

sekä peittelemätön tavoite elinkeinoelämän edistämiseen ja kehittämiseen. Ajatuksena on,

että sekä julkisen että yksityisen strategisten tavoitteiden kautta suunnittelusta on kumula-

tiivista hyötyä molemmille kumppaneille (Healey 2006:161).

Julkisen ja yksityisen hankkeiden etuina nähdään kunnan kilpailukyvyn parantuminen se-

kä suunnittelun ja rakentamisen tehostuminen yksityisen palkkaamien konsulttien tuotta-

essa osan kunnan suunnitelmista. Lisäksi kumppanuuksien mahdollisuutena on liittää

suunnitteluun myös pidemmälle toteutukseen yltäviä ajatuksia sekä huomioida yhteistyö-

kumppaneiden luovia toteutusideoita tavanomaisesta poikkeavilla kaavoitusratkaisuilla.

Yhteistyön kautta kumppanit myös paremmin sitoutuvat kaavoitusprosessin aikana tehtyi-

hin suunnitelmiin eikä toteutus jää yksin kaavakartan tulkinnaksi.

Hyvä asuminen -valmisteluhankkeen mukaan yhdyskuntarakenteen oikea-aikainen kehit-

tyminen hyvässä yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa on tärkeä kansallinen

kilpailukykytekijä, jota täytyy kehittää selkeiden ja reilujen pelisääntöjen puitteissa. (Kaa-

voitus ja yhdyskuntasuunnittelu 2005). Pelisäännöille onkin tarvetta, sillä hyvistä tavoit-

teista huolimatta julkisen ja yksityisen käytännön yhteistyö ei ole aina niin mutkatonta,

kuten Iso-Britanniasta lähtöisin olevan toimintatavan jo kertyneet esimerkit osoittavat

(Healey 2006:160). Kunnan ja yksityisten verkostomaisten ja keskinäisten suhteiden vaa-

rana on jättää muut yritykset ja toimijat suunnittelun ulkopuolelle, jolloin suunnittelun

muiden osapuolten epäluottamus kumppanuksia kohtaan lisääntyy (Healey 2006:162).

Niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien mukaan suuryritykset ovat käyttäneet

valtaansa sijaintipaikkaa valitessaan sekä toisaalta toimineet vastuuttomasti kunnasta jäl-
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leen lähtiessään (Häikiö & Lumio 2006; Healey 2006:219). Kinnusen (2001:79) mukaan

yksioikoinen usko markkinoiden kykyyn ohjata kehitystä on osoittautunut siinä määrin

virhearvioinniksi, että Iso-Britanniassa jopa markkinaosapuolet ovat alkaneet kaivata oh-

jausta ja sääntelyä.

Haastatellut näkivät julkisen ja yksityisen yhteisten hankkeiden tärkeimpinä etuina kunnan

kilpailukyvyn parantumisen sekä tavanomaista selkeämmät aikataulut ja suunnitellummat

prosessit. Kehyskuntien kokemukset yhteistyöstä olivat vaihtelevia. Erään haastatellun ar-

vio heikon julkis-yksityis -hankkeen syistä johti seuraavaan listaan:
Ensiksikään meillä ei ole ollut ehkä riittävän selkeitä reunaehtoja. Toisekseen ei ole oikein
edes itse tiedetty, että mitä halutaan ja kolmanneksi arkkitehtitoimiston ja kyseessä olevan
henkilön ammattitaito kyseessä olevaan tehtävään ei ollut riittävä. (tekninen toimi).

Healeyn (2006:163) mukaan nykyistä avoimempien ja organisoidumpien verkostojen ra-

kentamisen ongelmana on yritysten kokema vieraus julkiseen toimintaan ja avautumiseen.

Kehyskuntien haastatteluiden perusteella yritysten kanssa käytävien kaavoitusneuvottelui-

den haasteena onkin niiden irtonaisuus avoimesta ja vuorovaikutteisesta kaavoitusproses-

sista. Neuvotteluita kuvattiin toisinaan niin herkiksi, ettei kunnilla ole aina kanttia vaatia

aidosti avointa prosessia vaan lainmukaiset osallistumisvaihteet toteutetaan enemmänkin

lain kirjaimen noudattamiseksi. Muutaman haastatellun mukaan syynä on se, että suoma-

laisessa ajattelussa maanomistajien tai yritysten saamiin etuihin suhtaudutaan kielteisesti.

Ensimmäisten hankkeiden vaihtelevat kokemukset ovat haastateltujen mukaan olleet op-

pimisprosesseja ja uusiin hankkeisiin suhtaudutaan edelleen kiinnostuneesti. Osa haastat-

teluista näki projektimaisemman työskentelyn yhtenä tärkeimmistä asemakaavoituksen tu-

levista uudistuksista.

3.3 Kasvun hallinta asemakaavoituksen haasteena
Seuraavassa esittelen yhteenvedon kuntien kasvun hallinnan haasteista nykyisin ja tulevai-

suudessa.

Kasvun hallitsemattomuus – ongelmien kokonaisuus
Tarkempi kasvun hallinnan onnistuminen jätetään kussakin kunnassa itse arvioitavaksi.

Kasvun hallinta koostuu yleensäkin niin monista yksilöllisistä tekijöistä, ettei kuntien lait-

taminen järjestykseen olisi mielekästä. Asemakaavoituksen haasteita käsiteltäessä kasvun

hallinnan ongelmat nousivat kuitenkin ilmeisinä.
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Valtion ja seudun näkökulmasta kehyskuntien kasvun hallitsemattomuus ilmenee muun

muassa asuntojen ja tonttien pulana sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisena ja siitä seu-

raavana liikenteen ja päästöjen lisääntymisenä.

Kunnan näkökulmasta hallitun tai hallitsemattoman kasvun piirteitä ilmenee kunnittain

vaihdellen. Suuressa osassa kuntia ongelmana on tarjontaa voimakkaampi tonttien ja ase-

makaavojen kysyntä. Osa kasvusta on sijoittunut yhdyskuntarakennetta hajauttavasti sekä

kunnan palveluiden ja rakenteen kannalta huonosti toimivasti. Syntyvän ympäristön laa-

tuun ja suunnitteluprosessien onnistumiseen liittyvät tulokset ovat yksittäisiä esimerkkejä

sekä kasvun hallintaa että hallitsemattomuutta tukevasta toiminnasta, joten asiaan ei ole

tässä tutkimuksessa varaa esittää yksiselitteistä näkemystä.

Asemakaavoituksella on osittainen ja välillinen vaikutuksensa myös moniin muihin kunti-

en kasvun hallinnan ongelmiin. Osa kunnista on mm. suurissa taloudellisissa vaikeuksissa

ja veloissa (Alanen 2004:106), mikä osaltaan johtuu hajanaisesta ja siten sekä kunnalle et-

tä asukkaille kalliista yhdyskuntarakenteesta. Toisekseen kaikilla kunnilla on toisinaan

vaikeuksia vastata nopeasti muuttuneisiin palvelutarpeisiin, mikä puolestaan on osittain

seurausta rakentamisen heikosta ennakoitavuudesta ja siten vaikeudesta palveluiden tar-

peenmukaiseen suunnitteluun ja järjestämiseen. Kolmanneksi osassa kuntia kasvun on-

gelmat ovat kasautuessaan johtaneet kasvun hidastumiseen.

Tulevaisuuden kasvunäkymät
Kunnissa väestönkasvu nähdään yleisesti positiivisena ja elinvoimaisuutta lisäävänä, niin

kauan kuin siitä aiheutuvat kustannukset eivät muutu kestämättömiksi. Monessa kunnassa

on luettu Kirkkonummelta tehty tutkimus, jonka mukaan mahdollisimman voimakas kas-

vu edesauttaa kunnan talouden pitkäntähtäimen tasapainoa väestön ikääntyessä (Laakso

ym. 2005:69). Haastatteluissa kuntien kasvua kuvattiin yleisimmin positiiviseksi ongel-

maksi. Kunnissa on vasta aivan viime vuosina havahduttu nykyistä laajemman kasvun hal-

linnan ja suunnitelmallisuuden tarpeeseen. Kasvu halutaan valjaisiin.

Helsingin seudun ja kehyskuntien väestö tulee lisääntymään vielä pitkään mm. Suomen

melko matalan kaupungistumisasteen sekä seudun aseman perusteella (Uudenmaan tule-

vaisuus 2035 2004:76). Tilastokeskuksen arvion mukaan tutkimuskuntien väestö tulisi

kasvamaan seuraavan reilun 20 vuoden aikana keskimäärin 25 % (Tilastojen vertailutieto-
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pankki 2007). Todellinen kasvu riippuu kuitenkin paljolti mm. asuntojen kysynnästä, kun-

nan lupapolitiikasta sekä maankäyttöön panostamisesta. Esimerkiksi Sipoo teki kesällä

2006 päätöksen lisätä kunnan asukaslukua 40 000 uudella asukkaalla vuoteen 2025 men-

nessä. Tämä tarkoittaisi yli 200 % väestölisäystä alle 20 vuodessa. Tavoite on noin kym-

menkertainen tilastokeskuksen ennusteeseen verrattuna. Myös Vanhanen (2005) muistut-

taa, että nykyisellään keskustelussa ei ole kyse vain vanhojen tarvejonojen purkamisesta

vaan samalla on kyettävä huomioimaan myös edelleen jatkuva voimakas kasvu. Kehys-

kuntien väestönkasvun haasteita lisää se, että suurinta osaa asumisenkysynnästä siivittää

unelma omasta tontista tai omakotitalosta. Toisaalta erityistä tarvetta on myös valtion tu-

kemalle asuntorakentamiselle.

Tulevaisuuden kasvua voidaan tarkastella kuntien asettamien tavoitteiden kautta. Keväällä

valmistuneessa, kymmentä Helsingin seudun kehyskuntaa käsittelevässä maankäytön, asu-

misen ja liikenteen suunnitelmaluonnoksessa todetaan kehyskunnissa olevan huomattavaa

kasvupotentiaalia, joka voi tarjota monipuolisia maankäytön ja asumisen mahdollisuuksia

koko seudun tarpeisiin (Uudenmaan liitto, Kuntaryhmä Nelosten ja KUUMA-kuntien

MAL-suunnitelma 2007:4). Suunnitelman mukaan ”on ehdottoman tärkeää, että aluera-

kenteellinen kehitys ei johda siihen, että kehyskuntien roolina olisi vain tarjota ”omakoti-

matolle” pinta-alaa. Yhdyskuntarakennetta tulee voida kehittää myös kehyskunnissa mo-

nipuolisesti ja tasapainoisesti.” (Uudenmaan liitto... 2007:7). Suunnitelmassa kehittämisen

perusperiaatteena pidetään maakuntakaavan mukaista hajakeskitettyä monikeskuksista

aluerakennetta. Tavoitteellisesti pyritään estämään yhdyskuntarakenteen hajautuminen,

tukemaan nykyisiä taajamia sekä osoittamaan uusia alueita hyvien joukkoliikenneyhteyk-

sien ja erityisesti raideliikenteen varsille. (Uudenmaan liitto... 2007:11).

Suunnitelman asuntopolitiikan tavoitteena on lisätä mm. kaupunkimaista pientaloasumista,

kuntakeskusten kerrostaloasumista, tiiviissä pientaloasumisessa keskusten läheisyydessä

sekä väljää pientaloasuminen kylärakenteeseen kytkettynä ja asemakaava-alueilla. Tavoit-

teena on myös lisätä rivi- ja ketjutalojen osuutta asuntokannasta sekä tarjota tiivis ja mata-

la rakentamistapaa vaihtoehtona pienille asuntokunnille. (Uudenmaan liitto... 2007:11-12).

Tavoitteisiin ja kasvuennusteisiin verrattuna kuntien tilanne on huolestuttava, sillä haasta-

teltujen mukaan ainakin Sipoossa, Nurmijärvellä ja Vihdissä omakotitonttien kaavoitus

todennäköisesti hidastuu maanhankinnan vaikeuksien vuoksi. Haastateltujen mukaan täl-

löin ei kyetä tuottamaan tontteja nykyisiä määriä. Tuusulassa tontteja tullaan kaavoitta-
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maan Hyrylän entisen varuskunnan maille niin paljon, että taajaman väkiluvun ennakoi-

daan kaksinkertaistuvan (Huhta 2007). Kirkkonummella on yleiskaavojen ja maanhankin-

nan puolesta kohtuullinen tilanne. Sen sijaan siellä kasvun muut rasitteet ovat voimistu-

neet niin, että omakotitonttien kaavoitusta on hidastettu.

Edellisten näkemysten edustaessa kehitysodotusten valtavirtaa myös muunlaisia huomioita

on esitetty. Esimerkiksi tutkija Seppo Laakso uskoo pääkaupunkiseudun suurten rakenta-

miskohteiden lisäävän merkittävästi tonttitarjontaa (Terhemaa 2007). Tämä helpottaisi

osaltaan myös kehyskuntiin kohdistuvia paineita. Ojalan (2000) kirjoituksen perusteella

on puolestaan muistettava suurkaupungeista tutun ilmiön eli reurbanisaation mahdollisuus.

Myös muiden arvioiden mukaan on pitkällä tähtäimellä mahdollista, että seudun reuna-

alueiden kehitys ja kasvu tulevat hiipumaan heikkojen palveluiden ja polttoaineen hinnan

nousun vuoksi keskusalueiden kukoistuksen lähtiessä tällöin uuteen nousuun (Nykänen

2006). Kehyskuntien kasvun hidastuminen on todennäköistä myös silloin, jos pääkaupun-

kiseudun asuntojen ja tonttien hinnat laskevat tai muuttoliike hidastuu.

Vuonna 2007 työnsä aloittanut maamme hallitus on kirjannut ohjelmaansa aikaisempaa

enemmän tavoitteita liittyen kuntien kasvun haasteisiin ja erityisesti tonttien lisäämiseen.

Hallituksen tavoitteena on mm. edistää kaavoitusta ja maapoliittisten keinojen monipuolis-

ta käyttöä kunnissa hyvän yhdyskuntasuunnittelun toteuttamiseksi sekä kuntien maanhan-

kinnan ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Edistämisellä tarkoitetaan mm. valtion ja Helsingin

seudun kuntien kesken laadittavaa toimenpideohjelmaa kohtuuhintaisen tonttitarjonnan li-

säämiseksi, vuokrapientalotuotannon tukemista, pientalovaltaiseen ja tiiviiseen asuntora-

kentamiseen soveltuvien asuntoalueiden toteutusmallien kehittämistä ja kaavoitusproses-

sien nopeuttamista sekä valitusjärjestelmän arvioimista (Pääministeri Matti Vanhasen II

hallituksen ohjelma 2007:65).

Joidenkin jo edellä mainittujen esimerkkien mukaisesti kunnissa on muutettu asemakaa-

voituksen käytäntöjä ajan vaatimusten mukaisiksi. Esimerkiksi julkisen ja yksityisten

hankkeita on kokeiltu, vuorovaikutusta ja tiimityöskentelyä on lisätty, tulostavoitteita on

kovennettu ja hajarakentamisen haitoista on tiedotettu päättäjille. Jo tehtyjen muutosten li-

säksi kuntien virkamiehet tiedostavat lukuisia muita kehittämismahdollisuuksia. Esimer-

kiksi kaavoitusprosessien ohjelmoinnissa sekä yksittäisten prosessien läpiviemisessä näh-

tiin monenlaisia sujuvuutta ja samalla myös tuottavuutta vähentäviä tekijöitä. Kehittämi-
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sen suurimmaksi ongelmaksi mainittiin kehitystyölle varatun ajan puute. Näin ollen tär-

kein asemakaavoituksen kehittämistarve on itse kehittämiseen ryhtyminen.

Kasvuennusteiden, julkisen keskustelun ja valtion tavoitteiden perusteella kehyskuntien

kasvu ja paineet sen edistämisestä tulevat pysymään vähintäänkin ennallaan. Valtion ja

muiden toimijoiden työ saattaa tuoda yksittäisiä kaavoituksen ja maapolitiikan välineitä

kuntien kasvun edistämiseen. Päävastuu kasvun kaikki osa-alueet huomioivasta hallinnas-

ta ja kuntien tilanteesta on kuitenkin kunnilla itsellään. Uskoakseni vaatimukset kuntien

asemakaavoituksen tehostamiseksi tulevat kasvamaan, jolloin olisi äärimmäisen tärkeää,

että kunnat kykenisivät reagoimaan tilanteeseen hallitusti ja oman tasapainonsa säilyttäen.

3.4 Asemakaavoituksen kehittämistarpeet kasvun hallinnan lisäämi-
seksi
Tässä luvussa olen tuonut esiin asemakaavoituksen kehittämistarpeita, joihin pureutumi-

nen on tärkeää kasvun hallintaan tähdättäessä. Kasvun haasteiden taustalla oleva kunnan

väestönkasvu tai sen mahdollinen lisääminen ja rajoittaminen on asia, johon tässä tutki-

muksessa en puutu. Sen sijaan pidän olennaisempana, miten kehyskunnissakin joka tapa-

uksessa ilmenevä kasvu voidaan ottaa vastaan hallitusti.

Seuraavat kehittämistarpeet kohdistuvat kaikkiin kasvun hallinnan osa-alueisiin:

• Kehittämistarpeen tunnistaminen
• Ajan varaaminen toiminnan kehittämiseen ja suuntien miettimiseen
• Toimintaympäristön muutoksen tunnistaminen ja muutokseen reagoiminen
• Suunniteltavan ympäristön ulottuvuuksien tunnistaminen
• Selkeiden ja päämäärätietoisten tavoitteiden asettaminen ja niiden konkretisoiminen käytäntöön

yltäviksi toimiksi asti
• Suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden lisääminen
• Yhteistyön lisääminen kunnan strategiseen ja yleispiirteiseen suunnitteluun
• Kaavoituksen sujuvuuden lisääminen
• Hallinnan periaatteiden omaksuminen
• Toimintatapojen etsiminen parempaan vuorovaikutukseen entistä strategisemmin ja verkostoi-

tuneemmin toimivien suunnittelun osapuolten kanssa
• Hanketyöskentelyn kehittäminen lisäämällä hankkeiden avoimuutta, laadun varmistamista, ta-

voitteiden asettamista sekä hankkeiden ohjaamista
• Mallien ja käytäntöjen kehittäminen eheyttämiseen ja kunnan strategiseen kehittämiseen täh-

täävien hankkeiden vetämiseksi.

Osa kehittämistarpeista on puolestaan kohdistettu ennen kaikkea johonkin yksittäiseen

kasvun hallinnan osa-alueeseen (taulukko 3.). Useimmiten myös niillä on laajempiakin

vaikutuksia.
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Taulukko 3. Asemakaavoituksen kehittämistarpeet yksittäisten kasvun hallinnan osa-
alueiden edistämiseksi

Kehittämistarpeet perustuvat edellä kuvattuihin, kasvun hallintaan liittyviin, asemakaavoi-

tuksen haasteisiin. Siitä huolimatta ne ilmenivät olevan kauttaaltaan asemakaavoitusta

kaikkiin kehityssuuntiin valmistavina. Tietenkin kasvuaikoina tuottavuus tulee olla suu-

rempaa ja muihin kasvun hallinnan tekijöihin, kuten kasvun tarkoituksenmukaiseen sijain-

tiin, tulee kiinnittää tavanomaista laajempaa huomiota. Kasvun ja muiden kehityssuuntien

hallinnan erot syntyvät toiminnan painotuksista ja tehoista. Käytännössä hallinnan periaat-

teet ja lähtökohdat ovat samat kaikissa tilanteissa.

 Kaikkiin kasvun hallinnan osa-alueisiin liittyvät kehittämistarpeet ovat turvallisimpia si-

käli, että ne tukevat kasvun hallintaa kokonaisuudessaan. Sen sijaan esimerkiksi jousta-

vuus ja yksityisen sektorin huomiointi saattavat helposti osoittautua ristiriitaisiksi pitkä-

jänteisyyden ja suunnitelmallisuuden kanssa. Samaten kaavoitusprosessin nopeus ja syn-

tyvän ympäristön laadun huomiointi nähdään usein ristiriitaisina tavoitteina. Yleisesti ot-

taen uskon, että suurin osa kehittämistarpeista edistää mahdollisesti ristiriitaisten tavoittei-

den ratkaisemista ja kokonaisuudessaan toimivampaan asemakaavoitukseen pääsemistä.

Tässä esittelemäni kehittämistarpeet tulee nähdä ennen kaikkea kokoelmana kunnissa

mahdollisesti kehittämistä kaipaavia asioita. Kaikissa kunnissa kaikkien osa-alueiden ke-

hittämiseen ei siis ole tarvetta. Monessa kunnassa suuri osa asioista on hoidettu mitä mal-

likkaimmin. Toisaalta esimerkiksi Kirkkonummella saattaa olla tarve kehittää joustavuu-

den ja reagointikyvyn mahdollisuuksia tiukassa kaavoitusohjelmassaan. Tuusulassa tilan-

Kaavoituksen riittä-
vyys ja tuottavuus

Tarkoituksenmukai-
nen ja kestävä sijainti

Syntyvän ympäristö
laatu

Avoin, vuorovaikuttei-
nen ja sujuva prosessi

Kaavoituksen riittä-
västä tuottavuudesta
huolehtiminen kaavoi-
tuksen resurssien ja
konsulttien käytön oi-
kealla mitoituksella

Kasvun hallinnan nä-
keminen kokonaisuu-
tena, johon yksittäisil-
lä kaavoilla on merki-
tys

Välineiden ja kriteeri-
en kehittäminen laa-
dun huomiointiin
suunnittelussa

Luottamuksen ja yh-
teishengen lisääminen
yhteistyöhön viran-
omaisten kanssa

Joustavuuden ja rea-
gointikyvyn lisäämi-
nen

Yhdyskuntarakenteen
hajautumista estävien
keinojen käyttäminen

Laatuun liittyvien ta-
voitteiden tiedostami-
nen ja päättäminen

Päättäjien luottamuk-
sen lisääminen viran-
haltijoihin

Yksityisen sektorin
huomiointi suunnitel-
missa ja prosessin
nopeudessa

Yhteistyö suunnittelun
toimijoiden kanssa

Ympäristön laadun
näkeminen kunnan
kilpailuvalttina

Ristiriitojen sovittelun
kehittäminen kaavoi-
tusprosessin aikana

Osallistumiskäytäntö-
jen kehittäminen
Suunnittelun avoi-
muuden lisääminen
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ne on toisinpäin, eli kunnassa voitaisiin miettiä pitkäjänteisyyden lisäämistä yksittäisten

hankkeiden keskellä. Sipoon erityisenä tarpeena on haja-asutuksen hillintä, mihin se ny-

kyisessä yleiskaavatyössään selkeästi pyrkiikin. Nurmijärven haasteena on postimerkki-

kaavoitus, josta olisi tarve siirtyä taajamien kokonaisvaltaisempaan ja pitkäjänteisemmin

suunniteltuun kehittämiseen. Vihdissä puolestaan on kehittämistarpeena pitkäjänteisen

suunnitelman laadinta haja-asutuksen hillitsemiseksi.

Kehittämistarpeilla en pyri langettamaan kaikkea kasvun hallinnan vastuuta asemakaavoi-

tukselle. Itse asiassa suuri osa kehittämistarpeista soveltuu koko maankäytön ja jopa koko

kunnan kehittämiseen. Haluan kuitenkin osoittaa asemakaavoituksen laajat mahdollisuu-

det kasvun hallinnan edistämiksi. Kasvun hallintaan tähtäävän asemakaavoituksen kehit-

tämistä voidaan toteuttaa yksin asemakaavoituksen organisaatiossa tai koko kunnan sisäl-

lä.  Väkinäisillä  toimilla  en  usko  saavutettavan  suuria  tuloksia.  Sen  sijaan  tavoitteena  on

herättää ajatuksia monista muutoksen mahdollisuuksista aidosti positiivisen kierteen

käynnistämiseen, hallitun kasvun aikaansaamiseen ja entistä paremman ympäristön luomi-

seen.
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4 AJATUKSIA ASEMAKAAVOITUKSEN KEHITTÄMISEEN
Kehittämisvaihtoehdot ja ajatukset tarjoavat kontingenssiteorian mukaisesti lähtökohdan

asemakaavoituksen kehittämiseen kuhunkin yksittäiseen tilanteeseen soveltaen. Ehdotuk-

set ja ajatukset perustuvat tutkimuksen operationalisoinneissa valikoituneisiin ajattelumal-

leihin ja kirjallisuuteen. Esittelen kehittämisehdotukset seuraaviin viiteen aihepiiriin koot-

tuna: 1. kehityksen käynnistyminen, 2. organisaation muutos, 3. asemakaavaprosessin ke-

hittäminen, 4. toimintatapojen muutos ja 5. suunnittelun tulokset.

4.1 Kehittäminen lähtee kehittämisen aloittamisesta
Muutospaineista huolimatta kunnissa ei tule jumiutua kysymykseen, millaisia nopeita

muutoksia kaavoitukseen pitäisi tehdä nyt heti. Sen sijaan kunnissa voitaisiin pohtia, miten

asemakaavoituksesta luodaan juuriaan myöten sellainen, että se kykenee mukautumaan

toimintaympäristöönsä ja kulloinkin eteen tuleviin haasteisiin. Asemakaavoitus voisi toi-

mia kasvun hallintaan tähtäävän kehittämisen yhtenä solmukohtana ja koordinaattorina.

Näin ollen vaihtelevat prosessit, lukuisat yhteistyötahot ja prosessin toimijat sekä muun

yhteiskunnan odotustenmukainen kaavoitus olisivat osa asemakaavoituksen arkea, jonka

se olisi sopeuttanut myös itselleen hyväksi toimintatavaksi.

Suuret ja ajattelun tasolla tapahtuvat muutokset eivät tapahdu nopeasti. Mälkiän (2006)

mukaan uuden asian ja ajattelutavan omaksuminen vie vähintään viisi vuotta, ison asian

omaksuminen paljon pidempään. Muutoksen ensimmäinen edellytys on kehittämistarpei-

den tiedostaminen.

Seuraava vaihe on ajan varaaminen kehitystyölle sekä ylipäätään kehittämiseen ryhtymi-

nen. On selvää, että tutkimusten tai oppaiden lukeminen ei muuta vielä mitään, vaan muu-

toksen on synnyttävä kunnan organisaatiossa. Kehitystyön onnistumista parantaa sen ot-

taminen tärkeäksi arvoksi organisaation kaikilla tasoilla sekä ajan varaaminen kehitystyö-

hön toimintasuunnitelmista ja niiden arvioinneista alkaen.

Nyholmia (2006) mukaillen muutos toteutetaan rakenteiden kannalta hallitusti ja ennakoi-

den sekä pysyviä ja yksinkertaisia ratkaisuja etsien. Muutoksessa organisaatio tulee huo-

mioida kokonaisvaltaisesti, yksilöistä lähtien sekä epävarmuus ja monimutkaisuus huomi-

oiden. Healey (2006:310) ja Madanipour ym. (2002:13) puolestaan korostavat toimijoiden

yhteistyökykyä, vuorovaikutusta sekä itsearviointia ja oppimista tärkeämpinä kuin valmii-

ta rakenteita ja työkaluja. Asemakaavoituksessa tämä voisi näkyä tietoisempana ajatusten-
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vaihdosta lähtevänä kehittämistyönä toimialan sisällä sekä avoimuutena osallistua kunnan

koko organisaation kehittämiseen.

4.2 Asemakaavoituksen organisaation kehittäminen
Asemakaavoituksen organisaatiota voidaan kehittää perinteistä linjaorganisaatiota suju-

voittamalla tai kokonaan uusia toimintatapoja kehittämällä. Voimakkaasti kehittyvissä

kunnissa tarvitaan monia eri tapoja organisoida asemakaavoituksen vaihtelevia prosesseja.

Byrokratian purkaminen
Byrokratian purkamiseen ja linjaorganisaatioiden kehittämiseen on mahdollisuuksia sekä

asemakaavoituksen tasolla että koko kunnan laajuudessa. Toimintatapojen laajempi muut-

taminen on tehtävä aina kuhunkin kuntaan räätälöiden, kunnan päättäjien hyväksynnällä ja

demokratia turvaamalla. Esimerkiksi virallisia käsittelyitä tai lausuntoja vähennettäessä tu-

lee prosessien ja päätöksenteon avoimuus varmistaa muulla tavoin. Avoimuudella päättä-

jien ja virkamiesten keskinäinen luottamus kehittyy ja rutiinipäätösten delegointi alemmil-

le tasoille helpottuu. Tällöin päättäjille jää enemmän aikaa strategisuuteen ja laadukkaiden

päätösten tekemiseen tärkeissä asioissa.

Monien viitteiden mukaan olisi toivottavaa, että epämuodollinen yhteistyö voitaisiin tuoda

mukaan virallisiin prosesseihin niissä käytävien keskusteluiden ja päätösten oikeuttami-

seksi (Healey 2006:286).

Lähtökohdaksi strategisuus
Sivulla 69 kuvaamaani strategisesta johtamisesta laajempi strategisuuden käsite on strate-

ginen ajattelu. Se sisältää niin strategisen suunnittelun, strategisen johtamisen kuin strate-

giset analyysit. Strateginen ajattelu on ominaisimmillaan ajattelutapa, jossa arvioidaan,

tarkastellaan ja pohditaan strategisia vaihtoehtoja nykytilan ja tulevaisuuden kannalta.

Strategiset analyysit ovat ajattelun apuväline, jotka auttavat mm. organisaation ulkoisen ja

sisäisen tilan kartoittamisessa. Analyysien rinnalla strategiseen ajatteluun kuuluvat ideoin-

tia sekä kyky uusien asioiden ja heikkojen signaalien näkemiseen. (Mälkiä 2006).

Strateginen johtaminen ja ajattelu ovat tärkeitä välineitä kehitettäessä asemakaavoituksen

tarpeenmukaisuutta, tasapainoista kehitystä, suunnitelmallisuutta, kestävää kehitystä ja

kehittyvän ympäristön toimivuutta. Strateginen ajattelu on virallisten strategiapapereiden
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ja prosessien lisäksi tärkein väline yksittäisten toimien ja kunnan pitkäntähtäimen suunnit-

telun ketjussa. Harkinnan avulla myös joustavuus lisääntyy.

Strategisuuden lähtökohtana on toimintaympäristön muutoksen huomiointi
Kasvun hallinta on kompleksinen kokonaisuus, joka voidaan hahmottaa haasteiden koko-

naisuutena ja niiden suhteina toisiinsa. Asemakaavoituksen ja kunnan kehittämisen lähtö-

kohtana ei saisi olla ainoastaan yksittäisiin ongelmiin yksinkertaisten vastausten etsiminen

vaan kompleksisiin ongelmiin tulisi puuttua niiden vaatimalla tavalla. Sotaraudan

(1996:321-324) johtopäätöksiin viitaten yksi tärkeimmistä tekijöistä kompleksisuuden

haasteisiin vastaamisessa on kunnan johdon, luottamushenkilöiden ja asemakaavoituksen

johdon riittävä, vuorovaikutuksen kautta kehittyvä näkemyksellisyys ja kokonaisuuksien

hallinta. Yksittäiset toimet ja tilanteet tulisi nähdä kasvun hallinnan ja ympäristön koko-

naisuuden osina sekä kokonaisuutta suuntaavana tietoisena toimintana.

Lisäksi kompleksisuuden ja emergentin kehityksen kanssa elämiseen tarvitaan asemakaa-

voituksen joustavuutta ja reagointikykyä. Tämä onnistuu vain luomalla riittävän vakaa ja

hallittu järjestelmä, joka säilyy hallinnassa satunnaisista suunnanmuutoksista tai odotta-

mattomista tilanteista huolimatta. Asemakaavoitukseen tämä tarkoittaa kaikkien tiedossa

olevia selkeitä pelisääntöjä ja tavoitteita. Pelisääntöjä tarvitaan myös niihin tilanteisiin,

kun tavanomaisista kaavoista poiketaan. Esimerkiksi Oulussa on havaittu hyväksi proses-

sien ohjaus ja eri hallinnonalojen prosessien limittäminen toimintajärjestelmän ja selkei-

den yhteistyötapojen avulla (Rinkinen 2007:30).

Evolitionaarisuuteen liittyen kuntien olisi syytä tarkastella ärsykkeiden ja solmukohtien

kautta muotoutuvaa kehitystään kriittisemmin sekä etsiä kasvun hallintaa edistäviä mah-

dollisuuksia. Kyse on strategisemman ajattelun tarpeesta niin kuntien kuin asemakaavoi-

tuksen johdossa sekä asemakaavoituksen organisoinnissa ja yksittäisissä kaavoissa.

Lähtökohdaksi hallinnan teoriat ja projektimaisempi yhteistyö
Julkista hallintoa viime vuosina myllertäneet hallinnan periaatteet ovat muuttaneet sekä

asemakaavoituksen toimintaympäristöä että itse asemakaavoitusta. Ulkoa ohjattujen muu-

tosten lisäksi uudet näkökulmat ovat mahdollisuus parantaa kasvun hallintaa sekä helpot-

taa asemakaavoituksen toimintaa strategisemmin ja verkostomaisemmin toimivassa yh-

teiskunnassa. Kaikki hallinnan teoriat perustuvat projektimaisiin työskentelytapoihin. Ti-
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lannekohtaisesti räätälöityjen projektien pitäisi kirjallisuuden perusteella lisätä asemakaa-

voituksen joustavuutta, reagointikykyä, tuottavuutta sekä toiminnan tarpeenmukaisuutta.

Projekteina toimiminen perustuu ajatukseen, ettei parhainta tulosta saada äärimmilleen ra-

kennetulla prosessilla vaan kuhunkin tavoitteeseen muotoilulla toimintatavalla ja yhteis-

työkumppaneiden joukolla. Tällä menetelmätapateoreettisella ajatuksella on yhteytensä

entistä postmodernimmaksi muuttuneen yhteiskunnan arvoihin, toimintamekanismeihin,

tavoitteisiin ja tarpeisiin. Leväsvirran (1999:87) mukaan projektiorganisaatiota voidaan pi-

tää tulevaisuuden organisaatiomallina, joka soveltuu hyvin kehyskuntienkin tapaiseen,

kompleksiseen ja emergenttiin ympäristöön. Projektimaisuuden vaihtoehdot toimivat par-

haiten muutoinkin monipuolisiin hankkeisiin ja tilannekohtaisesti räätälöityyn kaavoituk-

seen tottuneissa organisaatioissa.

Julkisen ja yksityisen yhteistyö oikeinkäytettynä kuntien mahdollisuus
Julkisen ja yksityisen hankekäytäntöjä olisi tärkeää laajentaa jo alkujaan mahdollisimman

toimivina myös kuntien ja asemakaavoituksen kannalta. Yhteistyötä kehitettäessä kunnan

organisaation tulee mukautua projektimaisen suunnittelun tarpeisiin sekä kunnan toimijoi-

den lisätä yhteistyövalmiuksiaan. Ensimmäisiä hankkeita läpikäytäessä on varattava aikaa

ohjauksen ja päätöksenteon vaiheiden selkeyttämiseen, laatu- ym. kriteerien määrittelyyn,

sopimuskäytäntöjen opetteluun sekä tulosten arvioinnin kehittämiseen. Kunnissa on syytä

ottaa oppia myös muiden maiden varoittavista esimerkeistä (esimerkiksi Murdoch & Ab-

ram 2002 ja Häikiö & Lumio 2006) sekä lähteä yhteistyöhön nykyistä itsevarmemmin ja

tavoitteistaan selkeämmin ottein. Näkökulmia onnistuneen kumppanuuden rakentamiseen

ja kehittämiseen saa Decomb-hankkeen jo valmistuneesta osasta (Soudunsaari 2007).

Esimerkkiä voitaisiin ottaa Alankomaista, jossa julkisen ja yksityisen yhteistyö on nivottu

tavanomaisiin kaavoitusprosesseihin (Soudunsaari 2007:89). Tutkijan mukaan yhteistyö

aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisten tavoitteiden laadinnalla kun-

nan ylemmän tason tavoitteet huomioiden. Jatkuvan yhteistyön aikana päästään jo suoraan

yksimielisyyteen tulevasta kehityksestä ja toteuttamisen vastuista niin maankäytön suun-

nittelussa kuin esimerkiksi viher- ja rakennussuunnittelussa. Tällöin suunnitelmat vahvis-

tava kaava on vain yksi osa jo varsin pitkälle edennyttä alueen kehittämistä. Soudunsaaren

(2007:89) mukaan tämä on suuri ero Suomeen, jossa suunnittelulla yleensä tähdätään kaa-

vaan, jonka pohjalta vasta muuta suunnittelua lähdetään miettimään.
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Alankomaissa yhteistyön tavoitteena on ns. win-win-win -tilanne, eli kaikkien osapuolten

hyötyminen ja yhteistyön kautta suurempaan kokonaishyötyyn pääseminen (Soudunsaari

2007:100). Kirjoittajan (emt. 2007:100-101) mukaan Alankomaiden suunnittelun vah-

vuuksia on myös suunnittelussa huomioitava kokonaisvaltainen laatu. Laatu näkyy mm.

suunnitelmien identiteettieroissa ja monipuolisessa arkkitehtuurissa tarkentuen yleiseltä

tasolta yksityiskohtiin. Prosessin vetäjällä, kaavoittajalla on tärkeä rooli laadun ohjaami-

sessa. Tämän niin sanotun superwisorin vetämistä hankkeista peräti ¾ käytetään luonnos-

ten laadintaan ja vaihtoehtojen vertailuun. Hankkeesta ja sen vaiheista tiedotetaan avoi-

mesti. Tiedotus nähdään osana alueen markkinointia.

Julkis-yksityis-hankkeiden avoimuutta on kehitetty myös Englannin Bristolissa. Siellä yh-

teistyön areenoiksi on perustettu paikallisia strategisen kumppanuuden verkostoja. Local

strategic partneships on eri alojen yhteenliittymä kokonaisvaltaisten suunnitelmien laati-

miseksi, pysyvän yhteyden luomiseksi ja positiivisen kasvun hallinnan aikaansaamiseksi.

Noin 20 organisaatiosta koostuvaa Bristolin kumppanuusverkostoa johtaa viisihenkinen

tiimi. Verkostolla on yhteinen strategia ja tavoitteet. Verkoston avulla kunta on saanut yri-

tykset ja muut toimijat valjastettua tavoitteidensa taakse ja samalla yritykset saavat kai-

paamaansa sananvaltaa kaupungin kehittämisessä (Cullingworth ja Nadin 2006:72; Part-

nerships 2006). Muita suunnitteluosapuolten keskustelun foorumeita voi olla työryhmät,

internetin keskusteluryhmät, aivoriihet, julkiset tilaisuudet, sanomalehdet, televisio, radio,

konferenssit ja julkaisut (Sotarauta 1996:296-298).

Hyvä asuminen 2010 -valmisteluhankkeen raportin mukaan julkisen ja yksityisen yhteis-

työssä tulee kiinnittää perinteiseen aluerakentamisen malliin verrattuna enemmän huomio-

ta palveluiden saatavuuteen ja muihin hyvän asuinympäristön edellytyksiin. Lisäksi pro-

sessiin tulisi osallistua maankäytön suunnittelijoiden lisäksi muiden hallinnonalojen asian-

tuntijoita sekä elinkeinoelämän, asukkaiden, maanomistajien ja kansalaisjärjestöjen edus-

tajia. Heille annettaisiin riittävän aikaisessa vaiheessa mahdollisuus tuoda oma panoksensa

ja näkemyksensä prosessiin. Laajalla yhteistyöllä kaavoituksen käytössä olevat resurssit

saattaisivat jopa lisääntyä. (Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu 2005).

Yhteistoiminnallinen suunnittelu – kohtaamisia laaja-alaisissa projekteissa
Euroopassa jo vuosikymmeniä käytetyn julkisen ja yksityisen yhteistyö on osoittautunut

monilta osin rajoittuneeksi. Erityisesti osallisten, sosiaalisuuden ja ympäristön laadun jää-

minen sivuosaan kunnan ja yritysten kumppanuuksissa on saanut osakseen voimakasta
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kritiikkiä (Healey 2006:xiii). Kritiikin pohjalta kehitetty vuorovaikutteisuuteen perustuva

projektisuunnittelu tunnetaan nimellä collaborative governance, joka suoraan suomennet-

tuna tarkoittaa hallintaa yhteistyössä. Mm. Lapintie (2003:22) on suomentanut Patsy Hea-

leyn kehittämän teorian yhteistoiminnalliseksi suunnitteluksi.

Collaborative governance -ajattelussa yhdistyy paikkoihin sidottu kova, rakenteita koske-

va maankäytön suunnittelu pehmeisiin sosiaalisiin ja suhteellisiin kysymyksiin ja yhdessä

oppimiseen (Healey 2006:200). Yhteistoiminnallisen suunnittelun areenana toimii usein

yhteistyöryhmä, jossa on edustajia suunnittelun kaikista näkökulmista. Asukkaiden edus-

tajina toimivat esimerkiksi asukasyhdistysten puheenjohtajat. Kaavoittaja toimii eri osa-

puolten välisenä tulkkina ja puuttuvien näkökulmien esiintuojana.

Yhteistoiminnalliseen suunnitteluun liittyvän keskustelun myötä aiheen kirjallisuus, käy-

tännön esimerkit ja toiminnan arvioinnit ovat lisääntyneet viime vuosina (Healey

2006:321). Kehyskuntien asemakaavoituksessa ei yhteistoiminnallisesta suunnittelusta

puhuttu eikä sitä käsittääkseni Suomessa ole kovinkaan paljon kokeiltu. Sen sijaan asema-

kaavoituksen yhteydessä tapahtuvan laaja-alaisemman yhteistyön tarpeeseen on useita

viitteitä, joiden määrän uskoisin vain kasvavan. Näin ollen yhteistoiminnallinen suunnitte-

lu voidaan nähdä ajatusten lähteenä asemakaavoituksen kehittämiseen. Ajattelumalliin

kuuluvia vuorovaikutuksen ihanteita esitellään tarkemmin luvussa 4.4.

Eheyttävän suunnittelun mahdollisuudet kasvun hallinnalle
Kaavoitus tähtää monissa tilanteissa yksinomaan maankäytön järjestelyyn sen sijaan, että

alueita kehitettäisiin kokonaisuutena. Jo vuosikymmeniä eri yhteyksissä käytetyn eheyttä-

vän suunnittelun nykyinen käsite on kehittynyt 1990-luvulla. Asiaa pohtinut työryhmä

määritteli eheyttävän suunnittelun seuraavasti:

Eheyttäminen on olemassa olevien yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Se on yh-
dyskunnan voimavarojen ja elinvoiman parantamista paikallisten lähtökohtien ja yhteis-
työn pohjalta. Yhdyskunnan voimavaroina ja elinvoimana nähdään väestö, työpaikat, yri-
tykset, rakennuskanta, ja infrastruktuuri. Elinoloihin vaikuttavat sen osatekijät: ympäristö,
palvelut, liikenne ja sosiaalinen toimivuus (Riipinen ym. 2001:3).

Eheyttävällä suunnittelulla kunnissa voitaisiin lisätä osallisten huomiointia, elinvoimaisten

asuinalueiden säilymistä sekä taajamarakenteen täydentymistä. Olemassa olevien alueiden

kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi vanhempien jo rakennettujen alueiden kunnon hei-

kettyä ja väestön ja palvelujen vähennyttyä. Eheyttävällä suunnittelulla kyetään myös tii-
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vistämään yhdyskuntarakennetta ja näin ylläpitämään asuinalueiden ja taajamien elinvoi-

maisuutta ja samalla vähentämään uusien alueiden rakentamisen tarvetta (Toukola 2006).

Projektina toteutettavassa eheyttämisessä yhteistyö on laaja-alaisempaa ja syvempää ta-

vanomaisiin kaavoitushankkeisiin verrattuna. Eheyttämisprosessissa on keskeistä oikeiden

toimijoiden osallistuminen, avoin ja positiivinen vuorovaikutus sekä yhdessä tekemisen

henki. Eheyttämisestä koituvien hyötyjen vuoksi asukkaiden suhtautuminen ympäristön

muuttumiseen on positiivisempaa, jolloin alueella mahdollisesti lisääntyvä rakentaminen

ei aiheuta niin suurta vastustusta.

Eheyttämishankkeet voidaan toteuttaa joko kaavoituksen yhteydessä tai kokonaan omina

kokonaisuuksinaan esimerkiksi Lähiöprojektien tapaan (Riipinen 2003:21-29). Eheyttämi-

sen tärkeimpänä esteenä on ollut kuntien varsin jäykkien prosessien ja sektoroituneen or-

ganisaation kykenemättömyys verkostomaiseen ja projektiluontoiseen yhteistyöhön sekä

vaikeus eri toimijoiden kokoamiseen yhteisen pöydän ääreen (Koverola 1999:32).

Asemakaavoituksen roolia kehittämässä
Laaja-alaisten hankkeiden nivominen asemakaavoitukseen on mahdollisuus palauttaa

asemakaavoituksen painoarvoa kunnan suunnittelussa. Aluekohtaisesta, laaja-

alaisemmasta suunnittelusta voisi olla myös muita hyötyjä. Keskieurooppalaisissa suunnit-

telun teorioissa paikkoihin ja niiden identiteettiin sidottu kunnan kehittäminen on saanut

postmodernilla ajalla näkyvämmän roolin (Allmendingerin 2002:18-20). Madanipourin

ym. (2002:9-10) mukaan tilaan kiinnitetyn suunnittelun tärkeimpiä etuja ovat taustojen,

toiminnan, sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten kysymysten yhdistämisen mahdolli-

suus. Tutkijoiden mukaan alueet toimivat luonnollisena keskustelun pohjana hyvin eri nä-

kökulmista suunnittelua katsovien toimijoiden vuorovaikutuksessa (Madanipour ym.

2002:6). Tutkijat uskovat asukkaiden ja yritysten pääsevän parempaan yhteisymmärryk-

seen asioista puhuttaessa niiden omissa konteksteissaan. Esimerkiksi perinteisesti vain ai-

kaulottuvuudella laaditut kunnan strategiat ja tavoitteet saavat käytännön merkityksen, jol-

loin asioista keskustelu helpottuu sekä abstraktitkin tavoitteet siirtyvät toteutukseen (Ma-

danipour ym. 2002:11).

Suomessa asemakaavat ovat kaavakarttojen kautta jo lähtökohtaisesti paikkoihin sidottuja.

Lisäksi suomalainen asemakaavoitus huomioi osalliset keskieurooppalaisia käytäntöjä pa-

remmin. Paikkasidonnaisen maankäytön suunnittelun lisäksi keskustelussa kannatetaan
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paikkoihin sidotun eheyttävän suunnittelun lisäämistä mm. ympäristön laadun parantami-

seksi. Toisekseen paikat ja alueet nähdään mahdollisuutena kunnan strategisen kehittämi-

sen areenoiksi. Tausta ja perusteet poikkeavat, mutta myös suomalaisissa lähteissä on en-

tistä enemmän ehdotettu horisontaalisempaa ja paikkoihin sidottua yhteistyötä (esim. Aro-

la 2002:34). Mahdollisesti laajentuva asemakaavoituksen rooli tulee luonnollisesti huomi-

oida suunnittelun resursseissa ja suunnitteluun varattavassa ajassa.

4.3 Asemakaavoituksen vaiheissa kehittämismahdollisuuksia
Vain kussakin kunnassa tiedetään mitkä suunnittelun vaiheet kaipaavat kehittämistä. Joka

tapauksessa liikkeelle voitaisiin lähteä suunnittelun merkityksen ja toimintatapojen tar-

peenmukaisuuden pohdinnasta.

Asemakaavojen ohjelmointi ja lähtökohdat
Asemakaavoituksen ohjelmointi on tärkeää suunnittelun pitkäjänteisyyteen ja sujuvuuteen

pyrittäessä. Ohjelmoinnissa voidaan lisätä myös kaikkia, kehyskunnissakin tarpeelliseksi

koettuja, suunnittelun sisällöllisiä arvoja, kuten tarpeenmukaisuutta, tasapainoista kehitys-

tä, suunnitelmallisuutta, tuottavuutta, kestävää kehitystä sekä kehittyvän ympäristön toi-

mivuutta ja laatua. Kaavoitusohjelmien avulla turvataan myös riittävät rakentamismahdol-

lisuudet ja taajamien kehitys. Tämä on tärkeää hallitun yhdyskuntarakenteen muodostumi-

sessa. Ohjelmointi onkin yksi suunnittelun ja kasvun hallinnan olennaisimpia vaiheita.

Monet kehyskuntien haastatellut kuvasivat tavoitteissa pysymisen vaikeaksi jatkuvasti

muuttuvien tilanteiden vuoksi. Jotta tavoitteet siirtyisivät strategioista kaavoitusohjelmaan

ja kaavoihin, tulee päättäjien sitoutua valittuihin tavoitteisiin. Viranhaltijoiden haasteena

onkin entistä paremmin eritellä esitysten taustalla olevat arvot ja seuraukset kunnassa va-

littuihin päämääriin. Apua ongelmiin saattaisi löytyä myös muiden kaupunkien käytän-

nöistä, kuten Jyväskylän kaavojen kiireellisyysluokituksesta tai Turun ”liberokaavoittajas-

ta” (Rinkinen 2007:40). Yksittäisten kaavojen kohdalla hyvä ohjelmoinnin väline on kai-

kista kaavoista muutoinkin laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ympäristökeskuksen haastattelussa muistutettiin suunnittelun hyvien lähtökohtien tärkey-

destä. Ohjelmoinnissa ei tulisi olla kyse vaan kaavojen tehotuotannosta tai varastoon te-

kemisestä vaan ohjelmointi pitäisi sitoa entistä paremmin tilannekohtaisiin tarpeisiin. Olisi

tärkeää, että asemakaavoituksen ohjelmointia voitaisiin tehdä hyvien perustietojen ja

yleiskaavojen pohjalta.
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Yksittäisten kaavojen aloitus ja tavoitteenasettelu
Kaavojen aloitusvaihetta ja tavoitteidenasettelua kehittämällä voidaan parantaa asemakaa-

voituksen avoimuutta, sidoksia kunnan pitkäntähtäimen suunnitteluun sekä huomioida ta-

voitteena olevat ympäristön piirteet entistä paremmin.

Tulevaisuuden kaavoituksessakin näyttää säilyvän mahdollisuus, että kaavaprosessi voi-

daan käynnistää kenen tahansa aloitteesta. Edelleenkin tosin sillä ehdolla, miten aloitteet

hyväksytään kunnassa ja mitä hankkeita milloinkin käynnistetään. Kaavoitusohjelmaa laa-

dittaessa kaavat tulisi nähdä yksilöinä, joiden prosessit ja aikataulut suunnitellaan niiden

omista lähtökohdista. Sotarautaa (1996:321) mukaillen asemakaavoituksen ei tule lähteä

ennakkoon lukkoon lyödyistä tavoitteista, vaan vuorovaikutuskanavien avaamisesta, kes-

kustelufoorumien luomisesta sekä vaihtoehtojen ja osallisten kartoittamisesta.

Riittävän tarkalla tavoitteiden suunnittelulla ja arvioinnilla voidaan suunnata entistä suu-

rempi osa kaavoista kohti yhteisesti päätettyjä päämääriä ja kasvun hallintaa. Samalla voi-

daan myös välttää uusien kaavojen sijoittuminen toivotun kehityksen vastaisesti. Mikäli

tavoitteet avattaisiin jo aikaisessa vaiheessa, kehittämistyöhön voitaisiin liittää mukaan

myös toimijoita ja näkökulmia, joiden avulla prosessissa saataisiin esiin tavanomaista laa-

jempia hyötyjä. Tähän liittyen kaavoitus tulisi olla selkeästi yhteydessä myös kunnan

maapolitiikkaan. Sen kautta varmistetaan mm. riittävän selkeät rakentamisaikataulut.

4.4 Toimintatapojen kehittämismahdollisuuksia
Tässä ala-luvussa esittelen keskeisesti kehittämistä kaipaavien toimintatapojen kehittä-

mismahdollisuuksia.

Tarpeenmukaisuuden tärkeydestä
Asemakaavoituksen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on suunnata toimintaa tärkeisiin

asioihin ja vastaavasti oppia tunnistamaan vähemmän tärkeät asiat, joihin toistaiseksi on

kulunut turhaa aikaa. Tässä strategisuudella on keskeinen merkitys. Tarpeenmukaisuuden

kehittäminen voi tapahtua vain kunkin kunnan oman arvioinnin, harkinnan ja toimintata-

pojen muutoksen kautta. Sen vuoksi laajempi toiminnan tehostamisen ja järkeistämisen

mahdollisuuksien erittely jätetään kuntien omaan tarkasteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut riittävän liikkumavaran

jättäminen kunnissa parhaaksi katsottaville käytännöille ja kaavakohtaisesti mitoitettaville



90

prosesseille. Mm. Karessuo totesi vuoden 1990 julkaisussa (s.10), että kunnan on kyettävä

erottamaan toisistaan keskeiset kunnan toimintaa sitovat periaatteet, joista ei tingitä ja ly-

hytjänteisempi maankäytön ohjaustarve, johon on voitava vastata joustavasti. Kasvun hal-

lintaan kuuluu sekä suuria kunnan toimintaa sitovia periaatteita että toiminnan tarkoituk-

senmukaisuutta. Haasteellista on, kuinka kunnissa onnistutaan konkretisoimaan laajat ja

tärkeät tavoitteet ja sulauttamaan ne käytännön toteutukseen.

Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan selvitysten, vaikutusten arviointien ja

osallistumisen järjestämistä tarkoituksenmukaisesti kaavan merkitykseen ja vaikutuksiin

nähden. Kuntien tulisikin muistaa useammin käyttää tilannekohtaisen toiminnan mahdolli-

suuksia, jolloin niillä säästyisi aikaa tärkeille ja kokonaan uusille kaavoille (Osallistumi-

nen… 2007:9; Rinkinen 2007:69). Esimerkiksi kadunnimen muutoskaava ei yleensä vaadi

yhtä montaa poliittista käsittelyä, nähtävilläoloa tai vuorovaikutustilannetta kuin uuden

asuinalueen rakentaminen. Toisena esimerkkinä voidaan muistuttaa asemakaavan hyväk-

symisestä säädetyn kunnallisen päätöksenteon vaiheen olevan ainoa kaavoituksen päätök-

senteosta laissa määrätty säädös. Siinäkin mainittu kaavojen hyväksyminen kunnan val-

tuustossa voidaan muiden kuin merkittävien kaavojen osalta delegoida kunnanhallitukselle

tai lautakunnalle. Myös kunnan sisäisten kirjallisten ja lautakuntien kautta kulkevien lau-

suntojen tarpeenmukaisuutta voitaisiin pohtia.

Vuorovaikutuksen käyttämättömät mahdollisuudet
Vuorovaikutus auttaa asemakaavoituksen avoimuuden lisäämiseen, osallistamisen ja yh-

teistyön kehittämiseen entistä strategisemmin ja verkostomaisemmin toimivassa ympäris-

tössä. Vuorovaikutus on tärkeää myös kaavoituksen tarkoituksenmukaisuuden ja laadun

parantamisessa. Uskoakseni kehyskuntien nykyisiä vuorovaikutuskäytäntöjä kehittämällä

niistä voidaan saada entistä laajempia ja aidompia hyötyjä myös kuntien kannalta.

Vuorovaikutuksen uudet teesit
Entistä avoimemman ja vuorovaikutteisemman suunnittelun lisäämiseksi on kirjoitettu lu-

kematon määrä kirjoja (kuten Forester 2000, Arola 2002, Roininen 2003, Syrjänen 2005,

Healey 2006 ja Sipilä 2006). Kaikki aiheen teoriakirjallisuus perustuu kommunikatiivi-

seen rationalismiin ja lähtee yleensä osallisten oikeusturvasta osallistua itselleen tärkeiden

alueiden suunnitteluun. Olisi kuitenkin tärkeää kehittää osallistumisesta mielekästä myös

kunnan ja asemakaavoituksen kannalta, jolloin sen järjestäminen ei tuntuisi rasitteelta



91

vaan voimavaralta. Nykyisellään kriitikot syyttävät vuorovaikutusta keinoksi oikeuttaa

tehdyt päätökset (Healey 2006: 207). Tästä olisi tarpeen päästä eteenpäin.

Suunnittelun kannalta mielekkäin vuorovaikutuksen vaihe on silloin, kun suunnittelun

suuntia ja tavoitteita mietitään. Tämä tuli esiin jo 1990-luvun Tuusulassa, jossa osallistu-

mista kokeiltiin ja kehitettiin erillisellä hankkeella (Vehmas 2000: 27). Myös yhteistoi-

minnallisen suunnittelun ihanteiden ja mm. Alankomaiden esimerkin perusteella parem-

piin tuloksiin päästäisi, mikäli osallistumista järjestettäisiin ja näkökulmien moninaisuus

huomioitaisiin ennen lopullista suunnitteluratkaisua (Soudunsaari 2007:100). Vuorovaiku-

tuksen alettua riittävän aikaisin, osapuolet näkisivät ja kokisivat ratkaisun syntyvän todel-

lisen arvioinnin ja eri näkökulmien tarkastelun kautta. Osallisille perustellut ratkaisut tuli-

sivat paremmin ymmärretyiksi ja päätökseen tyytyväisten määrä kasvaisi (Healey

2006:244). Näin syntyisi yhteinen tahtotila, jonka avulla yksittäiset tavoitteet muuttuisivat

yhteiseksi suunnaksi.

Healey (2006:284) uskoo osapuolten todellisen sitoutumisen kehittyvän rauhallisella pro-

sessilla, vaihtoehtojen läpikäynnillä ja keskustelulla. Onnistuneessa prosessissa etsitään

kuhunkin tilanteeseen sopivia työskentely- ja vuorovaikutustapoja sen sijaan, että proses-

seja vietäisiin läpi aina samalla kaavalla ja toimijoiden joukolla (Healey 2006:288).

Allmendinger (2002:198) toteaa Healeyyn viitaten, että suunnittelijan näkökulmien avoi-

muutta voitaisiin lisätä esimerkiksi kirjaamalla kaavakarttaan suunnittelun aikana esiin

nousseita vaihtoehtoja ja eriäviä näkemyksiä sekä valittujen suuntien perusteluita. Moni-

naisuuden huomiointiin voitaisiin käyttää erilaisia uusia menetelmiä, kuten internetissä

toimivia paikkatietosovelluksia (Kyttä & Kahila 2006) sekä entistä laajemmat osallisten

joukot huomioivia vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä ja tapoja (Rinkinen 2004).

Yhtenä vaihtoehtona on ottaa koko kunnassa käyttöön alueellisen yhteistyön toimintamal-

li. Se perustuu ”alueella säännöllisesti järjestettäviin kokoontumisiin, jossa ryhmä kysei-

sen alueen asukkaita ja muita toimijoita käsittelee aluetta ja kuntaa koskevia asioita yhdes-

sä kuntaorganisaation edustajien kanssa.” Alueyhteistyön kautta tulee käsittelyyn eri hal-

linnonaloille kuuluvia laajoja kokonaisuuksia. Toisaalta alueellinen osallistuminen voi

palvella erillisiä suunnitteluhankkeita ja muita projekteja tarjoamalla valmiin kanavan kes-

kusteluun. (Sipilä 2006:26-35).
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Suunnittelupäätösten avaamiseksi kaavoituksessa tulisi myös entistä selkeämmin tiedostaa

virallisten prosessien ja kaavoituksen ulkopuolella tapahtuva suunnittelu sekä tutkia mah-

dollisuuksia näiden lähentämiseen (Healey 2006:288). Erilaiset näkemykset ja muualla ta-

pahtuvan suunnittelu on mahdollista tuoda prosessiin mm. osallisten joukkoa laajentamal-

la. Healeyn (2006:288) mukaan suunnitteluun tulisi houkutella myös poliittisia päättäjiä

vaikkakin samalla huomioiden näiden taustalla olevat vallan keskittymät.

Suunnittelijan muuttuva rooli
Suunnittelijalta odotetaan uuden roolin mukaisesti hyvin monenlaisia asioita, joilla pääs-

tään myös tässä tutkimuksessa kaivattuun avoimuuteen, vuorovaikutukseen ja erilaisten

näkemysten huomiointiin. Puustisen (2006:325-326) mukaan nykyisin ihanteena nähty

kaavoittaja tunnistaa kaavaprosessien ainutkertaisuuden, jonka vuoksi hän kiinnittää eri-

tyistä huomiota kaavoitusprosessin tavoitteisiin ja arvokeskusteluun. Ihanteen mukaan

kaavoittajan tulisi kartoittaa mahdollisimman monia näkökulmia, myöntää mahdolliset ris-

tiriidat, tunnistaa omat ja muiden esioletukset, etsiä kritiikkiä suunnitelmiin ja sen vaihto-

ehtoihin sekä edistää kaikin tavoin oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja vuorovaikutusta.

Viimeiseksi, suunnittelijan tulisi myöntää oman asiantuntijuutensa ja näkökulmansa rajoi-

tukset sekä hyödyntää tarjolla olevat oppimisen ja avun mahdollisuudet.

Tavoitteeksi toimijoiden tasavertaisuus ja arvojen aito puntarointi
Monien vuorovaikutusongelmien taustalla on toimijoiden erilaiset näkemykset siitä, kenel-

lä on oikeus määritellä keskenään ristiriitaisten arvojen järjestys tai yleinen etu. Suunnitte-

luratkaisuiden ja vuorovaikutukseen lähteminen yksinomaan suunnittelijan määrittämästä

yleisestä edusta tai esimerkiksi päättäjien määrittelemästä kunnan edusta on tilanne, jossa

vuorovaikutuksen anti jää vähäiseksi.

Poikkeuksellisen runsaassa vuorovaikutuksessa on vaarana yritysten kaikkoaminen kun-

tiin, jossa ne pääsevät helpommalla. Healey (2006:131) kuitenkin vakuuttaa avoimen vuo-

rovaikutuksen mahdollistavan merkittäviä hyötyjä myös yrityksille sekä joissain tapauk-

sissa myös nopeuttavan prosessia kaavavalitusten vähennyttyä. Kirjoittajan mukaan yritys-

ten ja maaomistajien suunnitteluprosessiin osallistumisen yleisin pelko on joutua luopu-

maan taloudellisista tavoitteistaan. Healey kuitenkin korostaa yritysten ja maanomistajien

ja kunnan taloudellisia tavoitteita aivan yhtä oikeutetuiksi tavoitteiksi kuin muitakin ta-

voitteita. Olisikin kaikkien kannalta toimivampaa, mikäli näitä kaikkia eri tavoitteita voi-

taisiin käsitellä avoimesti yhteisen pöydän ääressä.
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Vuorovaikutus konfliktien käsittelyssä
Vuorovaikutus on tärkeä väline suunnittelun osapuolten välisen luottamuksen lisääjänä

sekä konfliktien estäjänä ja ratkaisijana (Hull sit. Madanipour ym. 2002: 173). Vastaavasti

epäonnistuneet vuorovaikutustilanteet voivat synnyttää epäluottamusta ja kärjistää kon-

flikteja. Epäonnistumiset ovat yleisimmillään liian myöhään järjestettyjä ja osallistujien

näkökulmasta näennäisiä vuorovaikutustilanteita. (Peltosen ym. 2006:110).

Konfliktien estämisen ja ratkaisemisen näkökulmasta suunnittelussa on keskeistä selkeät

vuorovaikutuksen ja prosessin etenemisen pelisäännöt. Lisäksi tärkeitä ovat avoimet reu-

naehdot ja mielellään tavoitteista päättäminen vasta prosessin aikana, eri tavoitteiden ja

oletusten avoin läpikäyminen sekä päätettyjen ratkaisujen perusteleminen (Peltonen ym.

2006:108-113). Lopuksi edellä mainitussa tutkimuksessa korostetaan yhtenä tärkeimpänä

konfliktien ratkaisumahdollisuutena neuvottelevamman suunnittelun sekä syntyneiden

konfliktien ratkaisemista varta vasten järjestetyillä neuvotteluilla.

Vallan tiedostaminen lisää avoimuutta ja ehkäisee vääristymiä
Lapintien (2003:24) mukaan vallan piirteiden tunnistaminen ei vielä sinällään tee niistä

oikeutettuja. Sen sijaan se voisi auttaa aidosti avoimempiin, laadukkaampiin ja demokraat-

tisempiin suunnitteluratkaisuihin. Vallan rakenteiden tunnistamiseen voitaisiin käyttää esi-

merkiksi Flyvbjergin kaikkiin kaavoihin suosittelemaa valta-analyysia.

Arviointi asemakaavoituksen välineenä
Arvioinnilla voitaisiin lisätä kaavoituksen suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Samal-

la parannettaisiin avoimuutta ja huomioitaisiin toteutuneen ympäristön laatua. Kaavoituk-

sen tuloksia voitaisiin arvioida muussa strategisessa työskentelyssä käytetyin menetelmin,

kuten julkisen sektorin tasapainotetulla mittaristolla, ns. BSC-mallilla (Mälkiä 2006).

Soudunsaari (2007:101) puolestaan ehdottaa Suomeen Alankomaissa käytettyä maankäy-

tön ja rakentamisen suunnittelun yhdistymistä. Mikäli tuleva rakentaminen suunniteltaisiin

jo kaavaprosessissa, ei sen laatu jäisi niin paljoa arvailujen varaan.

4.5 Suunnittelun tulokset kehittämisen kohteena
Asemakaavojen laadinnan ja ympäristön rakentumisen väliin jää usein niin pitkä aika,

ettei kaavoituksen ja rakentuneen ympäristön suhdetta niin mietitä.
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Ympäristön laatu asemakaavoituksessa
Healeyn (2006:315) mukaan laadun merkitys on kasvanut suunnittelun arvona 1990-luvun

jälkeen, ja todennäköisesti sen korostuminen jatkuu (niin tutkijan tuntemassa Keski-

Euroopassa kuin Suomessakin). Paikkojen laadusta on tullut kriteeri mm. yritysten sijoit-

tumiselle. Suunnittelun laadun lisäämiseksi lainsäädännössä on useita välineitä, kuten vai-

kutusten arviointi, osallistuminen ja selvitykset. Tuoreita laadun edistämiseen tähtääviä

ympäristöhallinnon julkaisuja ovat mm. Päivisen ym. vuonna 2005 laatima Sosiaalisten

vaikutusten arviointi kaavoituksessa, Vaikutusten arviointi kaavoituksessa (2006), Osallis-

tuminen yleis- ja asemakaavoituksessa (2007). Lisäksi YTK on julkaisut raportin Laatua

kaupunkiin (Knuuti, Liisa 2007).

Laatuun panostamisessa ei ole yhtä ratkaisua. Tärkeintä on sen huomiointi ylipäätään.

Haastateltujen pohdintojen perusteella laadun koettiin edistyvän laajalla yhteistyöllä, laa-

jojen alueiden kaavoittamisella kerralla, suunnittelun ja toteutuksen ketjuun panostamalla,

rakennustapaohjeilla sekä kunnan kehittämisellä asemakaavoin. Myös arkkitehtikilpailuja

on kehyskunnissa kokeiltu. Lisäksi toteutuvan ympäristön piirteisiin ja laatuun voidaan

panostaa kunnan rakennusmääräyksillä ja kunnan rakennusjärjestyksellä (Axelsson 2005).

Nähdäkseni kunnan ympäristön laadun parantamisen yksi parhaista keinoista on riittävä

asemakaavoitus. Kaavoitus on yksittäisiä luparatkaisuja tehokkaampi kunnan rakenteen ja

ympäristön suunnitteluun. Asemakaavoituksen toimesta kunnallistekniikka rakennetaan ja

hoidetaan kunnan kautta. Samaten puistoille, yleisille alueille ja palveluille varataan riittä-

västi tilaa.

Tuottavuus lisääntyy vain sujuvuuden kautta
Hyvä lähde asemakaavoituksen tuottavuuden lisäämiseen ja prosessien nopeuttamiseen on

Rinkisen (2007) julkaisu ”Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa.” Siinäkään tuotta-

vuuden lisäämiseen ei todeta yhtä yksiselitteistä keinoa vaan asemakaavoitusta kannuste-

taan kehittämään kokonaisuutena. Ajatuksia kokonaisuuden kehittämiseen olen esittänyt

läpi tutkimuksen.

Yhdyskuntarakenteen hallintaa asemakaavoituksen organisaatiossa
Kunnilla on monia mahdollisuuksia ohjata rakennetta sekä asemakaavoituksella että muil-

la keinoin (esim. Pihala 2004; ”Viekö hajarakentaminen kuntaa vai kunta hajarakentamis-

ta? Tietoa hajarakentamisesta päättäjille” 2004 tai ”Yhdyskuntarakenne eheäksi. Ajatelta-
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vaa kuntapäättäjille” 2006). Mitä suurempi osa kasvusta kehittyy asemakaavoin, sitä pa-

remmin sen seurauksia yleensä kyetään hallitsemaan.

Kaavoituksella tuotetut laadukkaat ja viihtyisät taajamat toimivat kuntien vetovoimana,

joka voi osaltaan hillitä asukkaiden halua muuttaa haja-asutusalueelle. Pihalan (2004) mu-

kaan paras tapa hillitä hajarakentamista on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Lisäksi kunnan

on mahdollista laajentaa suunnittelutarvealueitaan sekä linjata ratkaisujen ehdot selkeäm-

min. Kunnat voivat myös kirjata selviä pelisääntöjä kunnan rakennusjärjestykseen. Osassa

kuntia on käytetty rakennuskieltoa osayleiskaavojen laatimista varten.

Käytännössä kuntien haluttomuus haja-asutuksen rajoittamiseen on johtunut maanomista-

jien tasapuolisen kohtelun tarpeesta, käsityksestä maanomistajien perusrakentamisoikeu-

desta sekä pientaloasumisen vaalimisesta.

Maanomistajien perusrakentamisoikeutta ei ole kirjattu lainsäädäntöön. Käsitys juontaa

juurensa perustuslain 15 § omaisuuden suojasta. Suuri osa kehyskuntien alasta on kuiten-

kin suunnittelutarvealuetta, jolla tehtävät luparatkaisut ovat oikeusharkintaa (Pihala

2004:18). Suunnittelutarvealueilla harkinnan tulee tapahtua laissa määriteltyjen kriteerien

mukaisesti ja maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. Tasapuolisuuden turvaamiseksi kun-

nissa voitaisiin laatia selkeät periaatteet suunnittelutarveratkaisuiden ehdoista sekä perus-

taa päätöksiä muiden kuntien ennakkotapauksiin. Lupien myöntämisen kriteerit antavat

kunnille paljon liikkumatilaa, jolloin kriteerien oikea ja riittävän tiukka tulkinta nousee

keskeiseksi.

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu on johtanut kehyskunnissa tilanteeseen, jossa tähän

asti väljä lupapolitiikka on muodostanut suuren määrän ennakkotapauksia, joiden vuoksi

päätösten linjaa on vaikea muuttaa. Olisikin tärkeää, että yksittäisissä päätöksissä ei

myönnyttäisi linjan väljentämiseen entisestään.
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5 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ JA MAHDOLLISUUKSIA
Kehyskuntien tulevaisuudessa näkyy jo kuntien sijainnin perusteella poikkeuksellisia

haasteita sekä mahdollisuuksia (kuva 14). Seuraavassa esittelen kehyskuntien asemakaa-

voituksen tulevaisuuden näkymiä sekä esitän johtopäätöksiä kehitysmahdollisuuksista.

Kuva 14. Kehyskunnissa yhdistyvät kasvun haasteet sekä mahdollisuudet kehittyä iden-
titeetiltään edelleen maalaismaisina tai muuten omaleimaisina ja viihtyisinä kuntina.

5.1 Asemakaavoituksen kehittäminen tukee kasvun hallintaa
Asemakaavoituksen kehittäminen näyttäytyy erilaisena riippuen siitä perehdytäänkö teori-

oihin vai käytäntöön. Kirjallisuudessa esiintyvät suuretkin muutokset ja organisaation ke-

hittäminen näyttäytyvät helppona ja keskeisenä. Käytännön arkipäivää hallitsevat asema-

kaavojen laatiminen ja kaavoihin liittyvät arkiset ongelmat, joihin käytäntöjen kehittämi-

sellä pyritään toisinaan puuttumaan.

Kasvun haasteista kehittämisen käynnistämiseen
Asemakaavoituksen kehittäminen ja kasvun hallinnan kokonaisuuden hahmottaminen on

ollut kehyskunnissa sivuosassa. Toiminta- ja ajattelutapojen muutosta on hidastanut ase-

makaavoituksen perinteinen organisaatio ja toiminnan perinteet. Vallinneen näkemyksen

mukaan asiat on ratkaistu tietty hierarkia ja organisaatio luomalla. Siinä kunkin toimijan

tehtävänä on sinnitellä oman sektorinsa hoitamiseksi.

Haastateltujen mukaan kunnissa ollaan kuitenkin havahtumassa toimintaympäristön muu-

toksiin, voimakkaan kasvun jatkumiseen ja aidosti pitkäjänteisen suunnittelun tarpeeseen

kasvun vastaanottamiseksi. Maankäytön kehittymisen kokonaisuus haluttaisiin haltuun.

Suurin osa haastatelluista näki kompleksisen kasvun hallinnan kuitenkin yksioikoisesti

ongelmana, johon on mahdotonta puuttua. Muutoinkin yllättävästä ja nopeasta kehitykses-

tä kerrottiin usein ongelmina, jonka pahentumista seurataan ikään kuin ulkopuolisina.

Toisaalta eri yhteyksissä tuli viitteitä myös sankarillisesta ja antaumuksellisesta suhtautu-

misesta eteen tulleisiin haasteisiin. Selvästi strategista ajattelua tai visionääristä otetta il-
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meni enemmänkin yksilötasolla. Hallinnonalojen johtajina toimivien haastateltujen strate-

gisen ajattelun ja kehittämisen mahdollistava liikkumavara vaikutti monesti pieneltä. Luu-

len tämän johtuvan ennen kaikkea kiireestä ja myös kaavoituksen johdon ajan kuluminen

kaavojen laadintaan muiden kaavoittajien tapaan.

Nähdäkseni nykyisen toimintaympäristön ja toimintatapojen välinen kohtaamattomuus on

edennyt tilanteeseen, jossa vallitsevat käytännöt eivät enää kaikilta osin vastaa muuttuneen

yhteiskunnan vaatimuksiin. Kunnilta vaadittaisiinkin todelliseen kehittämiseen ryhtymistä

ja tekemisen henkeä. Yksi kehittämisen tärkeä moottori olisi aika, joka varattaisiin selke-

ästi kaavoituksen johdolle organisaation tavoitteiden ja toiminnan muotoiluun. Tähän liit-

tyy johtajien itsensä entistä vastuullisempi suhtautuminen kaavoituksen organisointiin ja

johtamiseen sekä strategisen ajatteluun kannustamiseen. Johtamisen tärkeimpiä tehtäviä

on ylläpitää siltaa kaavoituksen arkipäivän ja kunnan pitkäntähtäimen suunnittelun ja po-

liittisen päätöksenteon kesken. Riittävät perusteet ja näkemyksellisyys ovat tärkeitä pyrit-

täessä yhteiseen suuntaan ja tahtotilaan.

Asemakaavoituksen kehittäminen voi lähteä kenestä tahansa henkilöstön jäsenestä ja sillä

voidaan pyrkiä joko yksin asemakaavoituksen tai koko maankäytön suunnittelun kehittä-

miseen. Tärkeintä ei ole nopeat toimintatapojen muutokset vaan aito toiminnan ja ajatte-

lumallien kriittinen tarkastelu ja tarkoituksen pohdinta. Mikä on asemakaavoituksen tehtä-

vä? Mihin se nykyisellään johtaa? Mihin sillä voitaisiin päästä? Kenties suurimpien muu-

tosten läpivieminen ei ole aina helppoa. Uskon kuitenkin, että riittävillä, aidoilla ja koko

kunnan näkökulmasta mielekkäillä perusteilla muutoksen mahdollisuudet ymmärretään.

Laajan kokonaisuuden kehittäminen ei ole yksi projekti vaan tapahtuu lukuisin eri tavoin,

eri mittakaavoissa ja eri henkilöiden toimesta.

Kuntatasoisen kehittämisen lisäksi asemakaavoituksen haasteita voidaan miettiä viime ai-

koina lisääntyneessä kuntien välisessä ja toivon mukaan myös kaavoitusten välisessä seu-

tuyhteistyössä. Nähdäkseni viimeisten vuosien aikana mm. Helsingin seudulla on edetty

suuri harppaus keskenään kilpailevista kunnista kohti aidosti positiivista yhdessä tekemi-

sen henkeä. Yhteisten haasteiden edessä olevien kuntien on turha pelätä vaarojen vaanivan

naapurikunnan menestyksessä. Sen sijaan olisi tärkeää kääntää kasvot suurempiin ja kau-

empaa tuleviin haasteisiin. Millaiselle asumiselle on kysyntää vuosikymmenten päästä?

Millä tavalla maailman tilanne vaikuttaa yhdyskuntien toimintaan tai liikkumisen mahdol-
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lisuuksiin? Millainen on ikääntyvän ja arvoiltaan muuttuvan väestön yhdyskunta? Miten

kuntien asemakaavoitus reagoi näihin kaiken aikaa muuttuviin odotuksiin?

Organisaatioiden kehittäminen vaatii tahtoa
Kasvu ja muutoksen nopeus ovat yllättäneet kuntien ja asemakaavoituksen organisaatiot,

eikä niiden kehittäminen muutoksen vaatimalla nopeudella ole ollut helppoa. Pelisääntö-

jen tärkeys ja kehittämistarve tiedostettiin kaikissa kunnissa ja osassa kuntia puhuttiin

ammattimaisemman otteen tärkeydestä. Puheista huolimatta käytäntöjen ja kaavoituspro-

sessien mallintaminen oli ollut monissa kunnissa työn alla jo useita vuosia. Myöskään kai-

killa haastatelluilla ei vaikuttanut olevan suurta halua miettiä kehittämistä itse vaan toi-

veena oli enemmänkin ulkopuolelta tulevat ratkaisut. Hallinnan teorioissa ja ajatuksissa on

siis vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia kuntien hallinnan lisäämiseksi.

Kehitysmahdollisuudet riippuvat paljon kunnan toimintakulttuurista ja organisaatioiden

toiminnan vapausasteista. Vaikka periaatteessa mahdollisuuksia on, liikkumavaraa kaven-

taa resurssien kuluminen välttämättömiin ja toisinaan myös tavan vuoksi tehtäviin ru-

tiinitöihin. Ajan puute onkin yksi tärkeimmistä joustovaran heikentäjistä. Se ei ratkea yk-

sin resursseja lisäämällä vaan toiminnan tarpeenmukaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota.

Osassa kuntia tärkeimpien, strategisesti tärkeiden kaavojen kohdalla on kuitenkin ryhdytty

soveltamaan strategisen johtamisen oppeja, kuten vastuun laskemista kaavoittajille sekä

tapauskohtaisemmin räätälöityjä toimintatapoja. Tarpeenmukaisuusperiaatteen mukaisesti

osa kunnista on myös delegoinut vähemmän merkittäviä kaavoja lautakunnan ratkaista-

vaksi sekä vastaavasti lisännyt päättäjien kanssa keskustelua. Lainsäädäntöä tarpeenmu-

kaisesti noudattamalla kunnissa voitaisiin säästää aikaa lukuisissa eri vaiheissa. Esimer-

kiksi kaikkia kaavoja ei ole välttämätöntä viedä läpi maankäyttö- ja rakennuslainsäädän-

nön merkittäviltä kaavoilta vaadittujen vaiheiden kautta, kuten osassa kuntia edelleen toi-

mitaan. Delegointia on mahdollista lisätä ja toimintatapoja muuttaa.

Tulostavoitteiden tiukennuttua osassa kehyskuntia hallinnonalojen työ on keskittynyt en-

tistä enemmän vain sektoreiden ydinalueille, jolloin eri hallinnonalojen väliin jäävät laajat

kysymykset ja yhteistyö jäävät vähemmälle huomiolle. Myös Leväsvirran (1999:87) mu-

kaan tulosohjausta on pidetty aina huonosti julkishallintoon sopivana toimintatapana. Tä-

hän liittyen tarpeena olisi lisätä joustavaa yhteistyötä sekä seuraavalle vuodelle siirtyviä

määrärahoja hankkeiden venyessä.
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Sopivin tapa toimia tulee ratkaista kunnan omista lähtökohdista. Tasaisemman kehityksen

kuntiin voi soveltua kaavoituksen toteuttaminen nykyisin käytössä olevassa linjaorgani-

saatiossa. Toisissa kunnissa saattaa olla enemmän yhteistyötarpeita ja laaja-alaisten hank-

keiden kysyntää, jolloin projektimaisten työtapojen tietoinen kehittäminen on tarpeen.

Projektimaisen kehittämisen monet muodot
Kunnilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia yksittäisistä julkis-yksityis -hankkeista.

Yksittäisten eheyttämishankkeiden ohella projektimainen asemakaavoitus on vähemmis-

tönä kuntien toiminnassa. Projektien vähäisestä määrästä huolimatta haastatellut kertoivat

kuntien kiinnostuksesta niiden lisäämiseen.

Kuntien tarpeena on kehittää toimivia tapoja vetää julkis-yksityis -hankkeita. Menestyk-

sekkäät hankkeet edellyttäisivät kunnilta enemmän itsevarmuutta sekä malttia miettiä

omia tavoitteitaan ja esimerkiksi laatuvaatimuksia yhteistyöhön liittyen. Nähdäkseni luot-

tamuksen ja yhteispelin rakentaminen onkin yksi tärkeimmistä kehittämistarpeista suoma-

laisia kumppanuuksia rakennettaessa. Toimintatapojen muuttaminen vaatisi myös kuntien

organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja selkeitä pelisääntöjä ja toimintamalleja

vaihteleviin työskentelymuotoihin sekä projektien laajuuden ja vastuutahon mukaan.

Yhteistoiminnallisen suunnittelun sanoma on vuorovaikutuksesta saatavat hyödyt myös

kunnan ja asemakaavoituksen kannalta. Esimerkiksi kunnan hallintokuntokunnat, asu-

kasyhdistykset, yritykset, viranomaiset ja järjestöt voitaisiin nähdä enemmänkin yhteis-

työkumppaneina kuin mielipiteensä lausunnoin tai kaavakokouksissa ilmaisevina suunnit-

telun osapuolina. Mikäli kaavaprosesseissa varattaisiin aikaa suunnitelmien todelliseen

pohtimiseen ja kehittämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa, saattaisi lopputuloksista

syntyä alun perin suunniteltua kaavaratkaisua laajempia hyötyjä. Yhteistyö on vuorovai-

kutusta laajempaa; siinä molemmat osapuolet hyötyvät.

Kehyskunnissa alueiden laaja-alaisempaan kehittämiseen tähtäävät eheyttämishankkeet

olisivat mahdollisuus taajamien kehittämiseen positiivisemmassa hengessä. Toistaiseksi

laaja-alainen alueellinen suunnittelu on ollut kunnissa varsin harvinaista, vaikka joitain

esimerkkejäkin on olemassa. Haastatteluiden perusteella esimerkiksi Nurmijärven Kir-

konkylän onnistuneen kehittämisen ratkaisevana tekijänä pidettiin tavanomaista laajempaa

kehittämistyötä. Samaten ainakin Tuusulan Jokelassa ja Kirkkonummen Pohjois-

Jorvaksen hankkeissa on käytetty eheyttämisen periaatteita (Riipinen ym. 2001:92-102).
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Yleensä laaja-alaisen yhteistyön esteenä on resurssien ja ajan puute. Yhtäältä kaava halu-

taan saada nopeasti valmiiksi ja toisaalta muilla osapuolilla ei ole riittävästi aikaa kaavoi-

tusprosessissa mukanaoloon. Eri osa-alueiden suunnittelun yhdistämistä ei tulisi nähdä

vain kaavoituksen aikaa pidentävänä tai resursseja vievänä vaan ennemminkin panostuk-

sena alueiden laatuun sekä resurssien käytön tehostamisena koko kunnan tasolla. Kunnissa

voitaisiin miettiä alueiden kehittämistä kokonaisvaltaisesti ja harkita sektoreittain asetettu-

jen tulostavoitteiden, kehittämishankkeiden ja talousarvioiden nivomista eri hallintokunti-

en yhteisiksi, aluekohtaisiksi asemakaavoitushankkeiksi. Valmiit toimintamallit eri hallin-

tokuntien yhteisille hankkeille ja erilaajuiselle yhteistyölle madaltaisivat kynnystä yhteis-

työhön, milloin siihen mahdollisuuksia tarjoutuukaan. Tämä on asia, joka on onnistuak-

seen tärkeää nähdä positiivisena jo kunnan ylimmästä johdosta alkaen sekä organisaatioi-

den toimintaa ja joustavuutta suunniteltaessa.

Projektien toteuttaminen entistä enemmän asemakaavoitusvetoisesti asettaa asemakaavoi-

tuksen organisaatiolle, henkilöstölle, resursseihin ja toimintatapoihin monia kehitysvaati-

muksia. Tällöin asemakaavoitusprosessit erkanisivat valikoimaksi erilaisia prosesseja tek-

nisistä kaavamuutoksista koko kunnan kehittämisprojekteihin. Tietenkin osa laajoista

hankkeista voisi olla asemakaavoituksesta irrallisia, kunnan yleisiä kehityshankkeita. Ku-

ten aikaisemmin on todettu, asemakaavoitus olisi kuitenkin yksi sopiva ja toimiva organi-

saatio ympäristön ja kasvun hallinnan koordinointiin kokonaisuutena. Sillä olisi tietotaitoa

paljon enemmän kuin maankäytön teknisen järjestelyn välineenä. Asemakaavoituksen ak-

tiivisempi osallistuminen kunnan kehittämiseen on myös keino asemakaavoituksen ase-

man säilyttämiseen kunnan kehittämisessä. Mielestäni on nähtävissä, että ilman aktiivi-

sempaa otetta asemakaavoitus todella kapenee rakennusoikeuksien jakamiseksi.

Suunnittelun vaiheet tarkastelussa
Haastatteluissa asemakaavoituksen eri vaiheissa todettiin monenlaisia kehittämistarpeita.

Tähän olen koonnut tilanteita kehittämismahdollisuuksia muutamissa eniten kehittämistä

kaipaavissa asemakaavoitusprosessin vaiheissa.

Ohjelmointi
Asemakaavojen laadinta voidaan aina perustaa johonkin kunnan tavoitteisiin ja arvoihin.

Ongelmana on tiettyjen arvojen (kuten kunnallistalouden) korostuminen kaavojen ohjel-
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moinnissa. Tällöin esimerkiksi rakenteen eheyttäminen tai kokonaisuuden jäsentäminen

saattavat jäädä taka-alalle.

Kehyskuntien suunnittelussa tuli esiin ongelma laajojen tavoitteiden siirtämisessä käytän-

töön. Katkoksia esiintyy erityisesti niissä kunnissa, joissa yleiskaavoituksen tilanne on

heikko ja asemakaavoituksen tarpeet tulevat toisinaan täysin yllättäen. Myös asemakaa-

voituksen ja toteutuksen välisessä tavoitteiden siirtymisessä on kehitettävää. Asemakaa-

voituksen organisaatio on mukana kunnan kehitys-, ja johtoryhmissä. Tässä yhteydessä jää

kuntien oman arvion varaan, kuinka riittävää keskustelu on aitojen ja selkeiden valintojen

ja suuntien saavuttamiseen. Millä tavoin tavoitteet siirtyvät käytäntöön, ja millä tavalla

kokonaisuuksia pyritään hahmottamaan? Keskustellaanko organisaation kyvystä toimia

strategisessa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä? Strategisuutta ei tulisi nähdä ker-

ran vuodessa tarkistettavana asiakirjana, vaan pitää sitä toiminnan ja päätösten kautta

muovautuvana tavoitteena. Suunnittelun ja toteutuksen välistä aukkoa voitaisiin pienentää

suunnittelun ohjelmoinnilla, prosessin hallinnalla ja tulosten arvioinnilla.

Toinen, erityisesti kasvun hallintaan liittyvä haaste, on kokonaisuuksien ja osien suhteen

hahmottaminen. Asemakaavoituksen vastuulla olisi nähdä kasvun hallinta enemmän ko-

konaisuutena, johon yksittäisillä kaavoilla ja niiden toteutumisella on suuri merkitys. Olisi

myös tärkeää, että strategioissa päätettyjen tavoitteiden toteutumista seurattaisiin kaavoi-

tusohjelmassa konkreettiseksi purettujen hankkeiden ja suunnittelutulosten kautta eikä yk-

sinomaan kaavoituksessa muuten vaan yleisesti mainittuna ja mielessä pidettävänä arvona.

Esimerkiksi kaavoitusohjelmissa voitaisiin tarkemmin arvioida millaisilla kaavoilla kasvu

saadaan hallintaan. Tavoitteiden ja toteutuksen kuilua tulisi madaltaa määrittelemällä ta-

voitteeseen johtavat toimet sekä arvioida kaavoitusohjelmaan otettujen kaavojen vaikutuk-

sia kokonaisuuteen.

Tärkeimpiä kehyskuntien kasvun ongelmia on jatkuvasti ylittyvien kasvuodotusten ja ra-

kentamistarpeen odotettua suurempi määrä. Voimakkaiden rakentamispaineiden aikana

kasvun hallinta lähtee ennusteiden ja kasvulupausten tiedostamisesta jo kuntasuunnittelun

ylimmillä tasoilla. Näin kasvuun varautuminen ja sen hallinta onnistuvat parhaiten.

Suunnitelmallisuudesta ja kasvuennusteista huolimatta kaavoituksen ohjelmoinnilla ei tule

pyrkiä liialliseen varastoon tekemiseen. Sen sijaan kunnissa tulisi jatkaa yleiskaavojen

valmiiksi saattamista ja kaavoituksen perustilanteen parantamista. Näin ollen asemakaa-
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voituksesta kyettäisiin muodostamaan joustavampi ja nopeampi työkalu kulloinkin tar-

peenmukaisiin hankkeisiin.

Kaavoitusohjelmien joustavuuden vaatimus on tullut kunnissa viimeaikoina tärkeämmäk-

si. Osassa kuntia kaavoja mm. luokitellaan niiden kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan.

Kunnissa suhtauduttiin joustavuuteen kuitenkin hyvin erilailla. Osassa kuntia vakaus ja

lukitut ohjelmat olivat järjestelmällisyyden tae. Suurimassa osassa kuntia joustavuus oli

kuitenkin tärkeä arvo asemakaavojen organisoinnin vakauden kustannuksellakin.

Yksittäisten kaavojen aloitus ja tavoitteenasettelu
Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että yksittäisten kaavojen käynnistämisen harkin-

taan, aloituksen selvyyteen, avoimuuteen, toimintatapoihin ja tavoitteenasetteluun kaivat-

taisiin monia parannuksia. Vaikka kaavoitus on jo nykyisellään vuorovaikutteista, suunnit-

telun ohjelmointi ja tavoitteenasettelu kaipaisivat nykyistä enemmän arvokeskustelua. Ny-

kyisellään monien kehyskuntien ongelmana vaikuttaa olevan sanojen ja tekojen ristiriitai-

suus. Kunnissa strategisella tasolla päätetään ”jalot” tavoitteet, mutta useissa käytännön

kysymyksissä päättäjät keskittyvät muihin arvoihin ja politikointiin. Viranhaltijoiden suu-

rena haasteena onkin entistä paremmin eritellä kunkin ehdotuksen taustalla olevat arvot ja

seuraukset sekä ohjata kunnan kehitystä yhteisesti valittuihin päämääriin.

Kehyskuntien asemakaavoituksen olisi toivottavaa tiukentaa linjaansa maanomistajien ja

yritysten kanssa käytävissä alustavissa keskusteluissa, joissa kunnat voisivat enemmän si-

touttaa osapuolia osallistumaan varsinaiseen suunnitteluprosessiin suunnitelman osapuol-

ten selvittyä. Maanomistajien ja yritysten taloudelliset tavoitteet tulisi nähdä oikeutettuina

tavoitteina, joista keskustelu muiden arvojen rinnalla lisäisi osapuolten luottamusta kaava-

ratkaisun oikeudenmukaisuuteen. Osapuolten rooli ja suunnittelun tilanne voitaisiin sel-

ventää maankäyttösopimuksia käytettäessä nykyisin yleistyneellä kaavoituksen käynnis-

tämissopimuksilla. Joka tapauksessa laadittavia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia voi-

taisiin käyttää aidommin hankkeiden jäsentämiseen.

Asemakaavoituksella on selkeä tarve parantaa yhteistyötään kunnan muiden hallintokunti-

en kanssa. Yhteistyö koettiin liian vähäiseksi erityisesti koulu- ja sosiaalipuolen sekä mui-

den teknisen sektorin toimijoiden kanssa. Nurmijärvellä kasvun sijainnin ennustamiseen

on kehitteillä koko kunnan käyttöön tulevia laskentamalleja ja muissakin kunnissa mainit-
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tiin ennakointia parantavista kokeiluista. Tästä huolimatta tiedonkulku on tärkeimpiä ke-

hittämistarpeita myös tulevaisuudessa.

Kasvun hallintaan tarvitaan vastuullista päätöksentekoa
Useissa kunnissa tiedostettiin monia päätöksenteon ongelmakohtia ja kehittämistarpeita.

Maanomistajien runsas määrä kunnassa ja sen päättävissä elimissä on useiden kehyskunti-

en haasteena samoin kuin maanomistajien asemaa yleisesti korostava ilmapiiri. Kuntien

kasvaessa niissä olisi syytä tiedostaa kunnan päättäjien todellinen vastuu kunnistaan. Kär-

jistäen kyse ei saisi olla omasta ja tuttujen edusta vaan vastuun ottamisesta kunnasta.

Päätöksenteon tarkoituksenmukaisuuteen liittyy avoin päätösten taustalla olevien perustei-

den ja vallan rakenteiden tunnistaminen. Vaikka kunnissa on vielä matkaa kaavakohtaisiin

valta-analyyseihin, olisi kunnissa mahdollista tuoda vallan rakenteet avoimemmin keskus-

teluun ja kaavaprosessien päätöksien esittelyyn. Kunnan kehittämisen linjoista keskuste-

luun tulisi varata riittävästi aikaa sekä tehdä selkeitä päätöksiä kehityslinjoja valittaessa.

Osassa kunnista ilmeni lähes kaikissa kaavapäätöstilanteissa heijastuvaa näkemysten risti-

riitaisuutta, mikä johtaa resurssien tuhlautumiseen sekä heikentää valittujen tavoitteiden

toteutumista.

Suurella osalla viranhaltijoista oli huoli siitä, että päättäjät eivät ymmärrä kunnan pitkän

tähtäimen etua. Osa haastatelluista näki vaihtelevat päätökset vain osana demokratiaa, toi-

set taas näkivät ongelman päättäjissä sekä heidän arviointikyvyssään ja suunnittelun ym-

märryksessään. Päättäjien ymmärryksen lisäämiseksi tarvitaan kärsivällistä keskustelua,

tulevaisuuteen suuntaavaa asioiden esittelyä sekä rutiinipäätösten karsimista tuhlaamasta

kokousten aikaa.

Tulosten arvioinnin mahdollisuudet
Asemakaavoituksen tuloksia ei kunnissa yleensä arvioida. Yhtenä vaihtoehtona olisi tehdä

edes yksi kokonaisvaltaisempi arvio kuntien kasvun hallinnan tilanteesta, kunnissa kehit-

tyneestä rakenteesta sekä rakenteen vaikutuksesta koko kunnan toimintaan. Tästä saisi

kenties ajatuksia herättäviä tuloksia kaavoituksen kehittämiseen sekä perusteet kasvun hal-

linnan vakavammin ottamiseen.
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5.2 Kasvun hallinnan osa-alueet asemakaavoituksessa
Edellä kuvattu asemakaavoituksen kehittäminen on tiiviisti yhteydessä kasvun hallinnan

edistämiseen. Lopuksi tarkastelen asemakaavoituksen kehittämistä tutkimuksessa määri-

teltyjen kasvun hallinnan osa-alueiden kannalta.

Vuorovaikutus
Kehyskunnissa kaavoittajien suhtautuminen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen oli pe-

riaatteessa myönteistä. Myönteisyyden perusteena oli useimmiten demokratian toteutumi-

nen, vuorovaikutuksen kautta saatavat käyttökelpoiset ideat, konfliktien ehkäisy sekä esi-

merkiksi alueen historiaan liittyvä paikallistieto. Kommunikatiivisen rationaalisuuden

ihanteiden mukaan vuorovaikutuksen tulisi olla tästä vielä huomattavasti avoimempaa.

Ajattelutapojen ja suunnittelijan roolin muutos ovat luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia;

niitä ei toteuteta hetkessä, käskystä tai päätöksellä. Joidenkin arvioiden mukaan suunnitte-

lijoiden rooli muuttuu lopulta vasta kaavoittajasukupolven vaihduttua.

Kehyskuntien kaavoittajien haastatteluissa yleisen edun sisällöstä ei kysytty, mutta jotain

asiasta kertovat kaavoittajien esiin tuomat kaavoituksen tavoitteet. Niissä toistuivat kun-

nan talouden tasapaino, tuotannon riittäviin vaatimuksiin vastaaminen, yritysten tarpeisiin

vastaaminen sekä toisaalta kaupunkikuvasta ja ympäristön laadusta huolehtiminen eri ta-

voitteita yhteen sovitettaessa. Kaavoituksen sitoutuminen kunnan edun ajamiseen sekä toi-

saalta mahdollisuus itsenäisempään maankäytön kehittämiseen näyttäisivät vaihtelevan

kunnittain varsin paljon. Kunnissa olisi tärkeää tiedostaa kulloinkin yleisellä tai kunnan

edulla perustellut päätökset ja niiden taustat.

Osallistumisen myötä suunnittelussa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota pieniin, ih-

misten arkipäivässä merkittäviin asioihin. Tämän kehityksen varjopuolena on vaara laajo-

jen kokonaisuuksien ja vaikeiden asioiden unohtumiseen. Tämän vuoksi edellä kuvattuun

tärkeiden arvojen ja yleisen edun listaan voitaisiin harkita myös kasvun hallintaa.

Vuorovaikutuksen haasteena ovat päättäjiltä tulevat kunnan yleisellä edulla perustellut ta-

voitteet sekä toisaalta lainsäädäntöönkin kirjattu tavoite suunnitteluratkaisuiden kehittymi-

sestä vuorovaikutuksessa eri osapuolten kesken. Osassa kuntia haastatellut kuvasivat toi-

sinaan kabineteissa hyvin pitkälle päätettyjen lähtökohtien herättävän epäluuloa suunnitte-

lun muissa osapuolissa ja vaikeuttavan parhaimpaan mahdolliseen suunnittelutulokseen

pääsemistä. Edustuksellisen demokratian ja osallistumisen välistä suhdetta tulisi avoimesti
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pohtia ja selventää kunnissa. Kunnissa voitaisiin myös järjestää tilanteita päättäjien ja

muun vuorovaikutuksen kohtaamiseen. Toimijoiden kohtaamiseksi voitaisiin miettiä, mi-

ten esimerkiksi kunnantaloa ja muita kohtaamisen paikkoja voitaisiin fyysisesti muuttaa

kuntalaisille ja monipuoliselle, kunnan sisäiselle sekä erityisesti kunnasta ulospäin suun-

tautuvalle, keskustelulle ja yhteistyölle avoimeksi.

Laatu
Kehyskunnissa asemakaavoituksesta syntyvän ympäristön laatu perustuu laadun huomi-

oinnin muistamiseen suunnittelun eri vaiheissa sekä valittujen selvitysten ja vaikutusten

arviointien laadintaan ja osallistumiseen. Esimerkiksi luonnonympäristön laatuun kiinnite-

tään paljon huomiota mutta myös muuta, monipuolisempaa laadun huomiointia on alettu

arvostaa. Tosin edelleenkin määrä näyttäisi olevan keskeisen suunnitellun arvo. Syntyvän

ympäristön laatu perustuukin hyvin pitkälti kaavoittajan kykyyn, haluun ja mahdollisuuk-

siin huomioida sitä. Kuntien tulisikin kriittisemmin arvioida tavoittelemiensa tulosten si-

sältöä sekä niiden vaikutusta kehittyvään ympäristöön ja kasvun hallintaan.

Suuri osa haastatelluista kaavoittajista vaikutti olevan tietoisia nykyisin entistä enemmän

huomioitavasta moninaisuudesta. Haastatteluissa saadun tuntuman perusteella monissa

kaavaratkaisuissa muualta sanellut tai suositellut tavoitteet ja arvot vaikuttavat olevan kui-

tenkin niin voimakkaita, ettei kaikkea moniarvoisuutta kyetä aina huomioimaan niin pal-

joa kuin kaavoittajat haluaisivat.

Ympäristön laatu tulisi tuoda tärkeänä suunnittelun tavoitteena ja arvona jo suunnitelmien

ohjelmoinnin ja asemakaavoituksen yleisen tehtävän mietinnän yhteydessä. Myös suunnit-

telun ja toteutuksen väliseen ketjuun liittyy kehittämistarpeita myös laadun näkökulmasta.

Laatu voitaisiin nähdä entistä enemmän myös kilpailutekijänä. Kasvun hallinnan kannalta

suunnittelun siirtyminen entistä enemmän yhdyskuntien, ympäristöjen ja aluekohtaisten

kokonaisuuksien kehittämiseen on mielestäni oikea suunta asemakaavoitusta kehittäessä.

Koko kunnan kannalta asemakaavoitus ja taajamien kehittäminen voidaan nähdä itsessään

laatua lisäävänä tekijänä, sillä taajamien kautta kasvu kehittyy hallitummin ja maaseudun

maisema-arvoja säilyttäen. Kunnat ovat perustelleet rakentamattomuuttaan halullaan säi-

lyä maalaismaisina. Maalaismaisuus ei ole niinkään kiinni väestön tai rakentamisen mää-

rästä. Sen sijaan keskeistä on rakentamisen sijoittelu maisemaan, rakentamisen tyyli ja

arkkitehtuuri, ympäristön vehreys.
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Riittävällä asemakaavoituksella kyettäisiin vähentämään myös taajamien ja haja-

asutusalueen välistä, nykyisin kaiken aikaa laajenevaa, tiheän asutuksen lievealuetta. Ase-

makaavoin kuntaa kehittämällä palvelut, kunnallistekniikka ja virkistysalueet saataisiin

kerralla kuntoon.

Kasvun sijoittuminen
Kasvun nykyistä parempi sijoittuminen on avaimena kuntien kasvun hallintaan. Tilantee-

seen tuo apua aikanaan kunnissa parantuva yleiskaavatilanne. Kasvun paineet, valikoitu-

nut kysyntä ja maanhankinnan vaikeudet aiheuttavat kasvun sijoittumisen haasteita kui-

tenkin myös tulevaisuudessa. Tarkoituksen mukaisen ja kestävän sijoittumisen edistämi-

seksi on keskeistä panostaa jo edellä käsiteltyyn kokonaisuuksien hahmottamiseen, tavoit-

teiden ja toteutuksen ketjuun sekä vuorovaikutuksen kautta tarpeenmukaisen kehityksen

hahmottamiseen. Haja-asutuksen kysynnän tärkein taustasyy on ihmisten asumistoiveet.

Lukuisat viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet ihmisten haluavan rauhallisuutta, yksi-

tyisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä, oman pihan jne. Yhtenä vaihtoehtona on luoda nämä

edellytykset taajamiin, jolloin niiden houkuttelevuus lisääntyy nykyisin haja-

asutusalueelle muuttoa suunnittelevien silmissä. Toisaalta myös hajarakentamisen hillin-

nän keinoja on syytä tarkistaa.

Tällä hetkellä kehityksen ongelmallisuus tiedostetaan lähinnä kuntien virkamieskunnassa.

Sen sijaan suuri osa päättäjistä ei ilmeisesti näe asiassa toimenpiteitä vaativia ongelmia.

Toiveissa olisi, että kunnat löytäisivät riittävän ajoissa positiivisia ohjauskeinoja nykyistä

hallitumman rakenteen muodostamiseksi.

Tuottavuus
Kaikissa kunnissa haastatellut kaavoittajat totesivat kunnan pyrkivän niin tehokkaaseen,

tuottavaan ja nopeaan kaavoituksen kuin vain pystyvät. Tuottavuuden vaatimukset ovat

kovat niin nykyisin kuin varmasti myös tulevaisuudessa. Kaavoituksen tehottomuudesta

käydyn keskustelun aikaan kehyskuntien kaavoitukseen on resursseja lisätty jonkin verran.

Nähdäkseni myös tuottavuus on silti eniten riippuvainen asemakaavoituksen yleisestä su-

juvuudesta. Näin ollen asemakaavoitusta kokonaisvaltaisesti kehittämällä voidaan edistää

myös tätä kasvun hallinnan osa-aluetta. Asemakaavoituksen riittävyydestä tulee olemaan

etua myös silloin, jos ja kun seudun ja valtion kehityksestä päättävät vaativat kuntia tehos-

tamaan asuntotuotantoaan entistä järeimmin keinoin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA
Tutkimuksen taustaksi rajattu asemakaavoituksen rooli kasvun hallinnassa on lähtökohtai-

sesti operatiivinen. Asemakaavoituksen organisaation tehtävänä on säilyttää tavoitteiden ja

toteutuksen välinen ketju, niin että kaikki kasvun hallinnan osa-alueet tulevat huomioiduk-

si sen toiminnassa. Useissa kunnissa on heikko yleiskaavatilanne sekä yllättäviä ja toisi-

naan myös kuntien strategisista päätöksistä poikkeavia odotuksia asemakaavoituksen or-

ganisaatiolle. Tämä johtaa siihen, että asemakaavoituksen ohjelmoinnissa sekä jopa yksit-

täisissä kaavoissa ja luparatkaisuissa tehdään kasvun hallinnan kannalta myös laaja-alaisia

strategisia valintoja. Näin ollen asemakaavoituksen organisaatiolta vaaditaan kykyä kun-

nan normatiivisten ja strategisten tavoitteiden tunnistamiseen sekä yksittäisissäkin tapauk-

sissa oman toiminnan peilaamista näihin tavoitteisiin. Asemakaavoitusta tulee siis kehittää

yhtäältä asemakaavoitukselle asetettuihin odotuksiin vastaamiseksi. Toisekseen välttämät-

tömyyttä laajempi asemakaavoituksen kehittäminen on kuntien mahdollisuus kasvun hal-

linnan edistämiseen.

Tutkimuskysymyksillä olen pyrkinyt tuomaan tietoa asemakaavoituksen ja kasvun hallin-

nan kohtaamisesta asemakaavoituksen kehityshistoriassa, nykyisessä tilanteessa ja haas-

teissa sekä tulevaisuuden asemakaavoitusta kehitettäessä. Asemakaavoituksen ja kasvun

hallinnan kohtaamista asemakaavoituksen kehityshistoriassa kuvasin luvussa 2.3. Asema-

kaavoituksen nykyisestä tilanteesta ja haasteista kerroin luvuissa 2.4 ja 3. Tulokset asema-

kaavoituksen kehitysnäkymistä ja mahdollisuuksista esittelin luvussa 5.

Asemakaavoituksen käytännöt ja rooli ovat muovautuneet yhteiskunnan ja välineellisen

rationalismin aatteiden mukana lähes koko 1900-luvun. Tänä aikana asemakaavoitus on

kehittynyt alkuun ainoasta kaavatasosta kaavoitushierarkian operatiiviseksi osaksi. Ase-

makaavoitus on suunnittelun välineenä pyrkinyt omalla tavallaan aina kasvun hallintaan.

Kehyskuntien kaavoituksen voimistumisesta, eli 1950-luvulta lähtien, asemakaavoituksen

yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut riittävien rakennusmahdollisuuksien ja kasvun tuot-

taminen. Nykymuotoinen ajattelu kasvun hallinnan tarpeesta on voimistunut 2000-luvulla.

Asemakaavoituksen monivaiheinen ja laajaan vuorovaikutukseen perustuva prosessi on

hyvä lähtökohta ympäristön laadun, kasvun sijoittumisen sekä suunnittelun sujuvuuden,

avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden kannalta. Sen sijaan tuottavuuden näkökulmasta

asemakaavoitus näyttäytyy monille toimijoille tehottomana. Suunnittelun monivaiheisuus
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ei ole kuitenkaan sidottu säädöksiin, vaan lainsäädännön väljyys mahdollistaa asemakaa-

voitusprosessien räätälöinnin kaavan merkittävyyden mukaan.

Voimakas kasvu aiheuttaa Helsingin seudun kehyskuntien asemakaavoitukselle haasteita,

kuten tarpeen lisätä kaavojen tuottavuutta sekä osaltaan edistää toimivan ja kestävän kehi-

tyksen mukaisen yhdyskuntarakenteen muodostumista. Selvyyttä ja kehitystä kaipaava

haaste on asemakaavojen ja suunnittelutarveratkaisuiden suhde. Nykyisellään taajamien

ympärille kasautuva haja-asutus vaikeuttaa kunnan myöhempää kehitystä sekä palveluiden

järjestämistä. Lisäksi lupien valmistelu kuluttaa asemakaavoituksen resursseja ja heikentää

kasvun toimivaa ja kestävää sijoittumista.

Asemakaavoin kehittämisen raja on nykyisessä lainsäädännössä paljolti kuntien päätettä-

vissä. Mikäli asemakaavoja tuotettaisiin hallinnan periaattein sekä pitkäjänteisesti yhteis-

työssä koko kunnan kannalta, lisääntyisi kuntien kasvun vastaanottokyky kuntien taaja-

missa. Riittävän yleiskaavoituksen ja pitkäjänteisen tulevaisuustarkastelun kautta entistä

suurempi osa kuntien kasvusta tulisi siis suunnata asemakaavoitetuille alueille. Lisäksi

kuntien olisi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota luparatkaisuiden perusteisiin.

Suurin osa tutkimuksessa käsitellyistä asemakaavoituksen kehittämistarpeista (taulukko 3.

s. 79) edistää kaikkia kasvun hallinnan osa-alueita. Näistä mainittakoon sujuvuus, pitkä-

jänteisyys ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä suunniteltavan ympäristön ulottuvuuk-

sien tunnistaminen, hallinnan periaatteilla toimiminen ja asemakaavoituksen muuttuvaan

toimintaympäristöön sopeutuminen. Lisäksi monet kehittämistarpeista liittyvät kasvun

hallinnan yksittäisiin osa-alueisiin sekä kaavoituksen käytäntöihin. Kasvun hallinnan kan-

nalta kootut asemakaavoituksen kehittämistarpeet osoittivat tutkimuksen hypoteesin oike-

aksi. Sen mukaan myös kasvun aikana asemakaavoituksen keskeiset kehittämistarpeet ei-

vät liity niinkään kasvuun vaan asemakaavoituksen yleiseen toimivuuteen. Toisinpäin kat-

sottuna asemakaavoituksen haasteet eivät johdu yksinomaan kasvusta vaan kunnan kyvys-

tä hallita muuttuvia tilanteita ja kehitystä.

Tutkimuksen sanomana onkin, että kasvun kaltaisia laajoja haasteita ei ratkaista yksittäi-

sillä, koko seudulle sopivilla keinoilla. Niiden lisäksi tarvitaan toimintatapojen kokonais-

valtaisempaa muutosta ja sujuvuutta. Asemakaavoitusta kehitettäessä yhteiskunnassa pa-

remmin toimivaksi, se mukautuu kasvun lisäksi myös muunlaisia kehitysvaiheita hallitse-

vaksi. Hallinta lähtee siis yksittäisissä tilanteissa, haasteista sekä osien ja kokonaisuuden
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suhteiden hahmottamisesta ja kussakin tilanteessa tarpeenmukaisten valintojen tekemises-

tä. Tämä onnistuu vain organisaatiossa, joka on kehittänyt valmiuksiaan nykyisessä toi-

mintaympäristössä toimimiseen. Organisaation on myös syytä tuntea tilanteensa ja olla tie-

toinen tarpeistaan ja määrätietoinen tavoitteissaan. Lähtökohtaisesti kunnissa voitaisiin

kysyä entistä tietoisemmin ja päättäväisemmin, millaisia kaavoja ja tontteja haluamme

tuottaa? Millaisen yhdyskuntarakenteen haluamme kuntaamme? Millainen ilme ja ympä-

ristön laatu kuntaan halutaan? Miten voimme ottaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehit-

tämisen voimavaraksi?

Kirjallisuudessa esitetyissä suunnittelun ihanteissa ja lainsäädännön väljyydessä on mah-

dollisuuksia kehyskuntienkin asemakaavoitukseen. Nähdäkseni teorioiden ja käytännön

välillä vallitseva nykyinen ero ei välttämättä johdu teorioiden tai lainsäädännön soveltu-

mattomuudesta kuntien toimintaan, vaan yksinkertaisesti kuntien ajan ja tiedon puutteesta

niiden kokeiluun. Uusien ajattelutapojen omaksuminen kestää aina vuosia. Asemakaavoi-

tuksen kehittämiseen ei ole kovinkaan paljoa kirjallisuutta. Kehittämisajatukset perustuvat

suureksi osaksi muille aloille, yksittäisiin näkökulmiin ja osin ulkomaisiin suunnittelukäy-

täntöihin suunnattuun kirjallisuuteen. Soveltamisen riskeistä huolimatta olen muotoillut

luvun 5 kehittämisehdotukset asemakaavoituksen käytäntöjä tukeviksi.

Tulevaisuudessa Helsingin seudun asemakaavoituksella riittää haasteita mutta samalla

myös suuria mahdollisuuksia muodostaa viihtyisää, toimivaa ja hallitusti kasvavaa ympä-

ristöä. Kunnissa on nyt herätty moniin kasvun hallitsemattomuuden ongelmiin, joiden hel-

pottamiseksi myös asemakaavoitusta ollaan halukkaita kehittämään. Toistaiseksi henkilös-

tölle ja asemakaavoituksen johdolle ei ole varattu riittävästi aikaa toiminnan tavoitteiden

ja tarkoituksenmukaisuuden pohdintaan tai kasvun hallinnan kehittämiseen.

Tutkimuksen tulososuudessa esitettiin yksityiskohtaisempia arvioita kuntien asemakaavoi-

tuksen kehityksestä ja johtopäätöksiä kehittämismahdollisuuksista. Yleistäen totean, että

vaikka kunnissa asemakaavoitusta on kehitetty monin pienemmin toimintatapauudistuk-

sin, on kunnissa edelleen tarve kehittää organisaatioita, toimintatapoja sekä yksittäisten

kaavojen organisointia. Nykyisellään kasvun hallintaan vaikuttavia asioita käsitellään mo-

nilla tarkkarajaisilla hallinnonaloilla. Tämän seurauksena laajimmat kysymykset putoavat

helposti sektoreiden välisiin kuiluihin. Nähdäkseni asemakaavoituksen ja kuntien maan-

käytön suunnittelun yhtenä suurimpana kehitystarpeena olisi ohjelmointiin panostaminen.

Olisi tärkeää tiedostaa yksittäisten kaavojen ja käytäntöjen tärkeys kehittyvän ympäristön
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ja kunnan toiminnan kokonaisuudessa sekä kokonaisuuden huomioinnin tärkeys näissä

yksittäisissä kaavoissa, toimissa ja arkipäivän ongelmissa.

Asemakaavoitukseen tulee toisinaan yllättäviä kaavoitustarpeita. Erityisesti niiden ja mui-

denkin kaavojen yhteydessä tulisikin hahmottaa kaavan vaikutukset kunnan pitkäntähtäi-

men tavoitteisiin, kuten kasvun hallintaan. Asemakaavoituksen laajoista vaikuttamismah-

dollisuuksista huolimatta kasvun hallitsemiseksi vaaditaan asiaan puuttumista ja yhteistä

tahtotilaa koko kunnassa.

Asemakaavoituksen kehittämiseksi en halunnut esittää yhtä mallia vaan ennemminkin

mekanismin, jolla asemakaavoitusta voidaan kehittää kunkin kunnan lähtökohtien mu-

kaan. Nähdäkseni kuntien vaihtelevat tilanteet, haasteet ja asemakaavoituksen erilaiset ke-

hittämistarpeet osoittivat kontingenssiteorian sopivuuden kehittämisen lähtökohtana.

Kehyskunnat olivat esimerkkinä niiden poikkeuksellisen haastavan lähtötilanteen vuoksi.

Haasteita ei tule nähdä negatiivisena kritiikkinä vaan oppimisen ja kehittämisen mahdolli-

suuksina niin kehyskunnissa kuin muissakin yhtäläisten haasteiden edessä olevissa kun-

nissa. Kirjallisuuden perusteella myös muualla Suomessa vastaavia haasteita esiintyy.

Tämän tutkimusraportin myötä toivon kuntiin rohkeutta toimintatapojen kehittämiseen se-

kä jatkoa haastatteluissakin ilmenneeseen asialle omistautumiseen ja idearikkauteen.

Kirjallisuutta käsitellessäni ulkomaisten toimintamallien erilaisuus tuli vastaan selvänä.

Esimerkiksi monissa Keski-Euroopan maissa vasta haaveillaan Suomessa jo käytetyistä

osallistumistavoista. Suomalaiseen asemakaavoitukseen suoraan käyttökelpoisia malleja ei

juuri ole. Sen sijaan ajatuksia ja kokemuksia on saatavilla sitäkin enemmän.

Menetelmällisenä kokonaisuutena laajan aineiston muotoilu täksi tutkimukseksi on ollut

monivaiheinen prosessi. Raportissakin heijastuva ongelmanratkaisulähtöisyys mahdollisti

tutkimuksen suuntaamisen kussakin tilanteessa tärkeäksi katsomallani tavalla ja johti lo-

pulta keskeisenä pitämäni kokonaisuuden hahmottumiseen. Tutkimuksessa käytetyn ai-

neiston laajuus on ollut enimmäkseen rikkaus, mutta osaltaan se on vaikeuttanut syventy-

mistä ja systemaattista arviointia. Tutkimusaineiston kerääminen tutkimuksen aikaisessa

vaiheessa ja osittain toiseen tutkimukseen heikensi sen suuntautuneisuutta lopullisen raja-

uksen tematiikkaan. Toisaalta koen tutkimuksessa käyttämässäni aineistossa olleen vähin-

täänkin riittävästi tietoa myös tähän tutkimukseen.
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Tutkimukseen valittu kokonaisuus voi vaikuttaa liian laajalta tutkimuskokonaisuudeksi, ja

sitä se onkin tutkimuksessa käsiteltävien asioiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun, sillä jo-

kaisesta luvusta ja monista alaluvuista olisi mahdollista laatia omat tutkimuksensa. Tässä

tutkimuksen yksi tärkeimmistä tuloksista perustuu laaja-alaisuuteen. Nähdäkseni tutki-

muksen tärkeintä antia on asemakaavoituksen toimintakentän hahmottaminen ja tätä kaut-

ta kasvun hallinnan kokonaisuuden avautuminen. Käytännön haasteista ja kirjallisuudesta

kumpuavilla kehittämisajatuksilla toivon tuoneeni osat lähemmäs toisiaan sekä kuntien

kehittämistyötä että teoreettista kokonaisuutta ajatellen. On kuitenkin niin, ettei mitään

tässä maailmassa voida ymmärtää tai hallita täydellisesti yhdellä kertaa. Uskoakseni edes

yritys on kuitenkin parempi kuin ongelmien alle luhistuminen tai teoreettisten ratkaisuiden

etsiminen sokeasti yhteen haasteeseen pureutuen.

Tutkimuksessa käsitelty kunnan henkilöstön näkökulma on yksi tapa lähestyä aihetta. Jat-

kotutkimuksia ajatellen olisi kiintoisaa selvittää millainen rooli asemakaavoituksella todel-

lisuudessa on suhteessa kunnan muuhun päätöksentekoon ja kehittämiseen. Voitaisiin esi-

merkiksi tutkia asemakaavoituksen ja kasvun hallinnan suhdetta valta-analyysein ja toimi-

ja-analyysein. Erityisen tärkeää olisi tarkastella miten ja kenen kunnissa ilmaantuviin eri-

tasoisiin haasteisiin pitäisi puuttua. Kuka kasvun hallintaa koordinoi? Millaisia areenoja

kuntiin voitaisiin kehittää kasvun hallinnan edistämiseksi?

Tutkimuksen taustalla ollutta kontingenssiteoriaa sekä kehittämisehdotuksissa käsiteltyä

strategisuutta ja hallintaa on käytetty paljon organisaatiotutkimuksessa. Osa tutkimuksesta

voidaankin nähdä sovelluksena organisaatiotutkimuksesta, vaikkakaan tutkimus ei noudat-

tele alan tutkimisperinteitä yleisemmin.

Tutkimusperinteeltään tutkimus on pyritty rakentamaan suunnittelumaantieteellisen perin-

teen mukaisesti perus-, soveltavan- ja kehitystutkimuksen elementtejä yhdistellen. Tule-

vaisuuteen suuntautuva ote perustuu suunnittelumaantieteelle tyypillisesti aikaisempien

käytäntöjen tuntemukseen sekä kokonaisuuden kautta vastausten hakemiseen. Tutkimus ei

ole kuitenkaan alansa perinteisimpiä edustajia, sillä suunnittelumaantieteessä asemakaa-

voitus ei ole kovinkaan tyypillinen tutkimuskohde. Asemakaavoitukseen erikoistuneessa

yhdyskuntasuunnittelussa puolestaan asemakaavoitusta harvemmin tutkitaan osana kun-

nan muuta kehittämistä. Myös kasvun hallinta on käsitteenä varsin uusi.
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Perustelen aihevalintaani kuitenkin sillä, että entistä monimuotoisemmaksi muuttuva

suunnittelu on muuttumassa kaiken aikaa enemmän paikkoihin ja alueisiin kohdistuviksi

sekä haasteista lähteviksi monipuolisiksi suunnittelun menetelmiksi. Nähdäkseni näiden

suunnittelun eri mahdollisuuksien kehittäminen on yksi suunnittelumaantieteen omimmis-

ta aloista. Suunnittelumaantieteessä on tyypillistä juuri alueiden ominaisuuksien koko kir-

jon tuntemus, haasteiden hahmottamisen taito sekä kehittämisen vaihtoehtojen osaaminen.

Nähdäkseni kehittäminen on yksi tärkeimmistä ulottuvuuksista, joka erottaa suunnittelu-

maantieteen esimerkiksi enemmänkin tietoa tuottavasta kaupunkimaantieteestä. Kasvun

hallinnan kannalta suunnittelumaantieteellä on paljon annettavaa laajojen toimijajoukko-

jen sekä moninaisten kysymysten yhdistämiseen suunnitteluprosesseissa. Tätä edistää

myös hyvä välineistö tietojen keräämiseen ja muokkaamiseen. Kasvun hallinnan näkö-

kulmasta yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisua voitaisiin kehittää niin opetuksessa kuin

kuntien organisaatioissa.

Valtion mahdollisia Helsingin seudun kehittämisohjeita odotellessa on toivottavaa, että tu-

loksena olisi muutakin kuin määrällisiä päätöksiä kasvun vastaanottamisesta. Näitä johto-

päätöksiä kirjoitettaessa jatkuu keskustelu uusien asuntopoliittisten keinojen tarpeesta

Helsingin seudun kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi (Oksanen 2007) ja ke-

hyskuntien hajautumisen haasteiden ratkaisemiseksi. Nähdäkseni ongelma on ollut juuri

yksinomaan yleispätevien keinojen etsiminen kokonaisuuden unohtumisen kustannuksella.

Jo nykyisin kunnissa oltaisi jo pitkään vastaanotettu vaikka kuinka suurta kasvua ja tuotet-

tu tiivistä yhdyskuntarakennetta, jos siihen olisi ollut yksinkertaisia keinoja. Yksiselitteiset

ratkaisut eivät riitä, vaan tarvitaan uusia menetelmiä ja näkemyksiä kehittää kokonaisuuk-

sia ja kuntienkin näkökulmasta mielekkäitä ja kasvun hallinnassa pitäviä kaavoitusmenet-

telyjä. Ratkaisevaa olisi kehittää toimintatapoja, joilla päästään kestäviin tuloksiin sekä

voimistaa ilmassa viriävää henkeä ja uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Onhan tunnettua, että vaikeasti ennakoitavien muutosten edessä eivät menesty suuret ja

vahvat, eivätkä pienet ja nopeat vaan muutoskykyiset. Muutoskyvyn lisäksi tarvitaan sen

käyttämisen taitoa. Kyky nähdä lähelle, kauas ja tähän hetkeen on taito, jota kuntien ase-

makaavoituksessa ja kasvun hallitsemiseksi nyt tarvitaan.
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