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ESIPUHE
Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaassa käsitellään osallistumista ja viranomaisten yhteistyötä. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien kaavoittajille, alueellisille ympäristökeskuksille sekä muille kuntien ja valtion viranomaisille. Tämä on vaikuttanut sisällön
painotuksiin ja esitystapaan. Ympäristöministeriö toivoo, että opas tästä huolimatta palvelisi
myös kaavoitukseen osallistuvia asukkaita, yrityksiä ja järjestöjä.
Ensimmäinen luku johdattelee lukijaa aiheeseen. Siinä käsitellään osallistumisen tavoitteita
sekä eri toimijoiden roolia vuorovaikutuksessa. Luvuissa 2–5 painottuvat maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset. Niissä käsitellään tiedottamista ja osallistumista
kaavoituksen eri vaiheissa, osallistumisen suunnittelua ja viranomaisten yhteistyötä. Luvuissa
6–8 tuodaan esiin osallistumisen järjestämisen käytäntöjä. Niissä käsitellään palautteen käyttöä, kaava-aineistoja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä esitellään osallistumismenetelmiä
ja arvioidaan niiden soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin. Oppaassa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen (1441/2006) 1.3.2007 voimaan tulleet muutokset.
Vaikutusten arviointia käsitellään tässä oppaassa suppeasti vain osallistumisen näkökulmasta. Aiheesta on julkaistu opas, Vaikutusten arviointi kaavoituksessa, ympäristöhallinnon ohjeita
10/2006. Osallistumista maakuntakaavoitukseen käsitellään Maankäyttö- ja rakennuslaki -julkaisusarjan oppaassa 8, Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa.
Oppaan ovat kirjoittaneet projektipäällikkö Anne Vehmas Ramboll Finland Oy:stä ja yliarkkitehti Katri Tulkki ympäristöministeriöstä. Työtä on ohjannut työryhmä, johon kuuluvat
vuorovaikutussuunnittelijat Tiina Antila-Lehtonen ja Maija Mattila Helsingin kaupungilta,
yliarkkitehti Ritva Laine Suomen Kuntaliitosta, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan
kuntien aluearkkitehti Ulla-Maija Upola ja yliarkkitehti Anne Jarva ympäristöministeriöstä
(1.10.2004 saakka Uudenmaan ympäristökeskus) sekä Katri Tulkki puheenjohtajana. Työryhmän jäsenet ovat osallistuneet oppaan tekoon kommentein, monin uusin ideoin sekä kokoamalla esimerkkiaineistoa.
Ympäristöministeriö kiittää kuntia, maakuntien liittoja, valtion viranomaisia ja järjestöjä,
jotka ovat hyvillä huomioillaan ja ehdotuksillaan auttaneet tekijöitä hiomaan opasta käyttäjien
tarpeisiin sopivaksi. Kiitos kuvista kuuluu maisema-arkkitehti Kristiina Rinkiselle. Ne ovat
tuoneet julkaisuun häivähdyksen niiden vuorovaikutustilanteiden moninaisuudesta, joissa
suunnittelija ja osalliset kohtaavat.
Helsingissä 1.3.2007
Osaston päällikkö
Ylijohtaja		

Pekka Kangas
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1 Osallistumisen kehityspolkuja

Kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen ja yleensä
vuorovaikutteisuuden lisääminen on ollut
vallitseva kehityssuunta kaavoituksessa 1980luvulta alkaen. Tähän on vaikuttanut kansalaisten kasvanut kiinnostus elinympäristöään
ja sitä koskevaa suunnittelua kohtaan, kuntien työ kaavoituskäytäntöjen kehittämiseksi ja
lainsäädännön kehitys.
Kaupunkiuudistuskampanja 1980-luvun
alussa toi kansalaisten osallistumisen keskusteluun kaupunkien kehittämisestä. Käytännön kaavoituksessa osallistumisen kehittäminen liittyi ennen muuta SOFY-projektiin, jonka
tavoitteena oli tuoda sosiaalinen näkökulma
yhdyskuntasuunnitteluun ja edistää asukkaiden osallistumista asuinalueiden kehittämisessä. Tuolloin toteutettu yhteissuunnittelu
antoi monille mukana olleille ensimmäisen
kosketuksen asukkaiden osallistumiseen ja
vuorovaikutteiseen suunnitteluun.
Projektin päätyttyä 1990 monet kunnat jatkoivat osallistumiskäytäntöjen kehittämistä.
Huomiota kiinnitettiin myös lasten ja nuorten
osallistumiseen. Oman sykäyksensä osallistumisen kehittämiseen antoi ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö 1990luvun puolivälissä. Tuolloin osallistumisen
kehittäminen liittyi vaikutusten arvioinnin
käyttöönottoon.
Tärkeitä etappeja lainsäädännön kehityksessä ovat olleet rakennuslain osauudistus
vuonna 1990 sekä maankäyttö- ja rakennus-

laki vuonna 2000. Lainsäädännön kehitys
juontaa juurensa osallistumistoimikunnan
ehdotuksiin vuodelta 1981, jolloin hahmoteltiin nykyisen lainsäädännön perusteena olevat avoimen ja osallistumiseen perustuvan
kaavoituksen periaatteet.

1.1

Maanomistajien
kuulemisesta
kuntalaisten kuulemiseen
Rakennuslain osauudistuksessa vuonna 1990
parannettiin kuntalaisten tiedonsaantia. Kunnille säädettiin yleinen velvollisuus tiedottaa
kaavoituksesta niin, että niillä joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja
vaikuttaa siihen. Uutena tiedottamisen muotona otettiin käyttöön vuosittain laadittava
kaavoituskatsaus, jolla kunta tiedottaa ajankohtaisista kaavoista.
Samalla siirryttiin maanomistajakeskeisestä kuulemisesta laajempaan kuntalaisten
kuulemiseen. Vastaavasti laajennettiin niiden
piiriä, joilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä.
Oikeus muistutuksen tekemiseen ulotettiin
koskemaan maanomistajien lisäksi kaikkia
kunnan jäseniä.
Osallistumistoimikunnan mietintö. 1981. Komiteanmietintö 1981:54. Helsinki.
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1.2

1.3

Kuulemisesta
osallistumiseen

Osallistumisen ja
viranomaisten yhteistyön
kehitys maankäyttö- ja
rakennuslain aikana

Vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaki
jatkoi rakennuslain osauudistuksessa omaksuttua linjaa. Kansalaisten tiedonsaantia parannettiin. Yksipuolisen kuulemisen sijasta
laki korostaa osallistumista ja vuorovaikutusta
osallisten kanssa.
Osallinen on laissa uusi käsite. Osallisia
ovat paitsi maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
(MRL 62 §). Osallisilla on kunnan jäsenten
ohella myös oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Tiedonsaantia kaavoituksesta parannettiin
kunnan velvollisuudella tiedottaa kaavoituksen alkamisesta (vireilletulosta ilmoittaminen).
Tällöin osallisille tulee tiedottaa myös kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja
arviointimenettelyistä (osallistumis- ja arviointisuunnitelma). (MR L63 §) Rakennuslain
aikana oli mahdollista, että merkittävästäkin
kaavasta tiedotettiin ensimmäisen kerran vasta kaavaluonnoksen valmistuttua.
Osallistuminen laajennettiin koskemaan
myös katujen ja yleisten alueiden suunnittelua sekä rakennusjärjestyksen valmistelua.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa luovuttiin
kokonaan kuntakaavojen vahvistusmenettelystä kuntien yhteistä yleiskaavaa lukuun
ottamatta. Valtion viranomaisten vaikuttamisessa siirryttiin neuvotteluihin perustuvaan
ennakko-ohjaukseen. Viranomaisneuvottelujen tehtävänä on välittää suunnitteluun valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset
alueiden käyttötavoitteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain aikana kaavoituskäytännöt ovat muuttuneet merkittävästi.
Lain osallistumista koskevat tavoitteet ovat
monilta osin toteutuneet. Kansalaisjärjestöjen
mielestä kaavoituksen avoimuus on lisääntynyt ja kansalaisten tiedonsaanti parantunut.
Kansalaisjärjestöt olivat suhteellisen tyytyväisiä kuntien tarjoamiin osallistumismahdollisuuksiin. Ne arvioivat kuntien toimintatapojen muuttuneen myönteisesti. Sen sijaan osallistumisen vaikuttavuutta kansalaisjärjestöt
eivät ole pitäneet riittävänä. (Kuva 1)
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Kuva 1. Kansalaisjärjestöjen kokemuksia tiedonsaannista, osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaavoituksessa. Lähde: Kansalaisjärjestökysely 2005.

Aiempaa laajempi tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen ovat verottaneet osaltaan
voimavaroja kaavaratkaisun suunnittelusta.
Osallistuminen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat myös tuoneet epävarmuutta
kaavoitusprosessien resurssien ja aikataulujen hallintaan On tärkeää löytää tasapaino
osallistumisen, selvitysten ja vaikutusten arWallin, Sirkku ja Ristisuo, Hanna. 2005. Kansalaisjärjestöjen kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta.
Kansalaisjärjestökysely 2005. Suomen ympäristö 783.

Ympäristöministeriö. 2005. Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio laista saaduista kokemuksista.
Suomen ympäristö 781.
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vioinnin sekä kaavaratkaisun suunnittelun
kesken.
Mahdollisuutta suhteuttaa tiedottaminen
ja osallistumisen laajuus kaavan merkitykseen ei aina ole käytetty hyväksi. Pienissä,
vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavoissa
osallistuminen on saatettu järjestää tarpeettomankin raskaasti menettelyjen lainmukaisuuden varmistamiseksi. Tämä on sitonut
voimavaroja merkittävämpien kaavojen
valmistelusta. Maankäyttö- ja rakennuslain
muutos (1441/2006) selkiyttää tilannetta tässä
suhteessa vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen osalta.
Kaavoitukseen on kanavoitunut myös
sellaisia osallistumistarpeita, jotka koskevat
muita kuin kaavoituksessa käsiteltäviä asioita,
mikä on osaltaan tarpeettomasti raskauttanut
kaavoitusta. Kaavakohtaisen osallistumisen
rinnalla kunnissa onkin nähty tarpeelliseksi
kehittää alueellista osallistumista ja yhteistyötä. Alueellisen osallistumisen toteutustavat vaihtelevat, mutta yhteistä on, että eri
hallintokuntien viranhaltijat, asukkaat, taloyhtiöt sekä palvelujen tuottajat pohtivat yhdessä alueen ongelmia, kehittämistarpeita ja
-mahdollisuuksia. Jatkuva alueellinen yhteistyö ja alueellisten toimijoiden verkottuminen
tukevat kaavakohtaista osallistumista.
Viranomaisneuvotteluilla on tärkeä asema
kunnan ja valtion viranomaisten yhteistyössä
ja kaavojen ennakko-ohjauksessa. Olennaista
on neuvottelujen kytkentä kaavaprosessiin
niin, että kunta saa tietoonsa valtion viranomaisten tavoitteet ja näkökannat oikeaan
aikaan. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos
selkiyttää neuvottelumenettelyä myös tässä
suhteessa. Lisäksi se rajaa aikaisempaa selkeämmin neuvottelut kaikkein merkittävimpiin kaavoihin.

Sipilä, Maija. 2006. Kestävä kehitys näkyväksi, osallistuminen toimivaksi – avauksia maankäyttöön. Suomen Kuntaliitto.
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2 Osallistumisen tavoitteet
ja osapuolet

Tässä luvussa käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain osallistumiselle ja vuorovaikutukselle antamia lähtökohtia sekä eri toimijoiden
roolia kaavaprosessissa.

2.1

Tavoitteena avoin,
vuorovaikutteinen
suunnittelu
Hyvän elinympäristön ja kestävästi rakentuvien yhdyskuntien kehittäminen edellyttää
avoimeen tiedottamiseen, vuorovaikutukseen
ja yhteistyöhön sekä monipuoliseen asiantuntemukseen perustuvaa toimintatapaa suun-

nittelussa (MRL 1 §). Tämä on myös maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena.
Kaavat tulee valmistella vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoituksesta on tiedotettava niin, että niillä,
joita kaava koskee, on mahdollisuus seurata
kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. (MRL 6 §)

Osallistumisen järjestämisen
periaatteet maankäyttöja rakennuslaissa
Laaja osallisuus, avoimuus, varhainen osallistuminen ja vuorovaikutus ovat maankäyttöja rakennuslain keskeisiä periaatteita.

1 § Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen
käsiteltävinä olevissa asioissa.

6 § Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa,
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä
laissa säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä,
joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

10
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Osalliset määritellään laajasti. Osallisia ovat
maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia silloin, kun suunnittelu koskee niiden toimialaa. Osallinen voi
olla myös toisen kunnan jäsen, jos kaava vaikuttaa yli kuntarajojen. (Luvut 2.2 ja 4.2)
Kaavoituksen alkamisesta tiedotetaan osallisille (vireilletulosta ilmoittaminen) ja tarjotaan
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun
(luku 3.2). Tarkoituksena on avata kaavaprosessi julkiseksi varhaisessa vaiheessa niin,
että kaikilla, joita kaava koskee, on mahdollisuus osallistua keskusteluun suunnittelun
tavoitteista ja ratkaisuperiaatteista.
Tiedottaminen sekä osallistumisen laajuus
ja menettelytavat sovitetaan tapauskohtaisesti kaavan merkitykseen (luku 4.1). Tarkoituksena on, että laaja-alaisissa ja merkittävissä
kaavoissa, kuten yleiskaavoissa ja merkittävissä asemakaavoissa, osallistuminen on
laajaa ja monipuolista. Pienissä ja merkitykseltään vähäisissä kaavoissa riittää suppea
osallistuminen.
Osallistumismenettelyt suunnitellaan kaavakohtaisesti ja ne esitetään osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan osallisille.
Osalliset voivat saattaa keskusteluun suunnitellun osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin riittävyyden (neuvottelu osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta). (Luku 4.5)
Osallisille järjestetään tilaisuus mielipiteen
esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Tällöin
myös kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä kaavasta. (Luku 3.2)
Kunnan jäsenten ohella myös osallisilla on
oikeus esittää kirjallinen mielipide (muistutus)
kaavaehdotuksesta. Muistutuksen voi näin
ollen tehdä myös toisen kunnan jäsen, jos
hän on osallinen. Kunnan tulee pyydettäessä
vastata muistutuksen tekijöille (perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen). (Luku 3.2)
Valtion viranomaisten vaikuttaminen perustuu ennakoivaan ohjaukseen. Viranomais-

neuvottelut, joissa kunnan ja valtion viranomaiset käsittelevät merkittävimpiä yleis- ja
asemakaavoja, ovat siinä keskeisiä. (Luku
5.3)

Miksi osallistumista?
Osallistuminen tuottaa suunnittelijoille tietoa
asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien
tarpeista ja arvostuksista. Paikallistuntemus
täydentää selvityksiin perustuvaa asiantuntijatietoa. Ympäristön käyttäjien arkikokemus
voi tuoda uusia näkökulmia suunnitteluun.
Keskustelua ja yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa tarvitaan erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa.
Asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät haluavat mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöönsä. Tiedonsaanti ja mahdollisuus seurata
kaavoitusta riittävät useimmille osallisille.
Osallistumisen tarve syntyy erityisesti, kun
kaava-alueella on ratkaisua vaativia ongelmia tai kun kaavoitukseen liittyy ristiriitaisia
tavoitteita. Henkilökohtainen yhteys kaavoittajaan on asukkaille tärkeä: sitä pidetään tärkeimpänä vaikuttamisen keinona. Toisaalta
osallistujat kaipaavat myös varmuutta siitä,
että luottamushenkilöt saavat tietoonsa esitetyt kannanotot.
Poliittiseen päätöksentekoon liittyy eri intressien punnintaa ja arvovalintoja. Asukkaiden,
muiden ympäristön käyttäjien ja viranomaisten mielipiteet ovat kunnan luottamushenkilöille tärkeää tietoa päätöksenteossa. Ne
tuovat uusia näkökulmia poliittiseen keskusteluun.
Vuorovaikutuksessa saadaan erilaisten
toimijaryhmien näkökulmat monipuolisesti
esille – lähtökohdaksi suunnittelijoille ja päätöksentekijöille. Reiluksi koetun kaavoitusprosessin jälkeen eri osapuolien on helpompi hyväksyä lopputulos, vaikkei se olisikaan
joka suhteessa omien toiveiden mukainen.
Toimiva vuorovaikutus rakentaa osapuolten
välistä luottamusta ja sitoutumista kaavan
toteuttamiseen.
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2.2

Kaavoituksen
osapuolet
Yleis- ja asemakaavoituksen keskeisiä toimijaryhmiä ovat kaavoja valmistelevat viranomaiset, osalliset, kunnan päätöksentekijät
sekä alueellinen ympäristökeskus (kuva 2).
Kaavoituksessa tarvitaan kaikkien näiden
toimijoiden vuorovaikutusta. Tässä luvussa
kuvataan eri toimijaryhmiä ja niiden roolia
vuorovaikutuksessa.

Kuva 2. Kaavoituksen osapuolet.
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Kaavoittaja
Kunta huolehtii yleis- ja asemakaavojen laatimisesta alueellaan. Käytännössä kaavan laatii
kunnan palveluksessa oleva kaavoittaja tai
työ teetetään konsultilla. Kunnan kaavoittaja
vastaa myös osallistumisen ja muun tarpeellisen yhteistyön järjestämisestä kunnan hallintokuntien ja valtion viranomaisten kanssa.
Konsultin tehtävät osallistumisen järjestämisessä sovitaan toimeksiannossa.
Kaavoittajan rooli vuorovaikutuksessa on
keskeinen. Hän tiedottaa kuntalaisille kaavoituksesta, kerää ja analysoi asukkaiden ja
muiden osallisten näkemyksiä suunnittelua
varten, järjestää osallistumistilaisuuksia ja
toimii usein niiden vetäjänä. Hän neuvottelee muiden suunnittelijoiden, kunnan hallintokuntien ja valtion viranomaisten kanssa
sekä sovittelee osapuolten välisiä ristiriitoja.
Kaavoittaja esittelee kaava-asioita luottamushenkilöille kunnan toimielinten kokouksissa.
Kunnan kaavoittaja toimii usein myös virallisena esittelijänä kaava-asioita käsittelevässä
lautakunnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki erottelee
kaavoittajan ja kaavan laatijan
käsitteet
Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 000,
tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.
Kaavoittaja voi myös olla kuntien yhteinen tai
kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla
toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi. (MRL
20 §).
Kaavan laatijan tulee olla pätevä tehtävään
(MRL 10 §). Hänellä tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja
tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä
kokemus (MRA 3 §).
Kunnan kaavoittaja huolehtii kaavoitustehtävien hoidosta kunnassa. Kaavan laatija voi
olla kunnan palveluksessa oleva henkilö tai
kunnan palkkaama konsultti.
Tässä oppaassa käytetään ilmaisua
kaavoittaja myös kaavan laatijasta.

myös naapurikunnassa asuvat tai siellä toimivat yritykset voivat olla osallisia.
Yhteisöt ovat osallisia silloin, kun suunnittelu koskee niiden toimialaa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla maanomistajia, asukkaita
tai tiettyjä intressejä edustavat yhdistykset
kuten omakoti-, asukas- tai luonnonsuojeluyhdistykset. Niitä voivat olla myös yritykset,
jotka vastaavat esimerkiksi tietoliikenteestä,
energian jakelusta tai vesihuollosta. Yhteisöiltä pyydettävistä lausunnoista on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (luku
5.5).
Viranomaiset ovat osallisia silloin, kun
suunnittelu koskee niiden toimialaa. Tällaisia viranomaisia voivat olla kunnan omat
hallintokunnat, valtion sektoriviranomaiset,
maakuntien liitot tai naapurikunnat. Viranomaisten osallistumisessa keskeisiä ovat
merkittävistä kaavoista järjestettävät viranomaisneuvottelut sekä kaavoista annettavat
lausunnot. (Luku 5)
Osallisen tulee voida osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia
ja ilmaista mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).

Osalliset
Osalliset koostuvat erilaisista ryhmistä, joiden
asemassa ja osallistumisen tavoissa on eroja
(MRL 62 §). Sama henkilö voi olla osallinen
usealla eri perusteella, esimerkiksi asukkaana, yrittäjänä ja jonkin järjestön edustajana.
Kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat
ovat aina osallisia. Maanomistajat voivat olla
tontinomistajia, taloyhtiöitä, maatalousyrittäjiä tai yrityksiä kuten rakennusliikkeitä ja
kiinteistöyhtiöitä.
Osallisia ovat lisäksi kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen tai kaavan
vaikutusalueen asukkaat, ulkoilijat tai virkistyskäyttäjät tai alueella toimivat yritykset ja
laitokset sekä niiden työntekijät. Jos kaavan
vaikutukset ulottuvat yli kunnan rajojen,

62 § Vuorovaikutus kaavaa
valmisteltaessa
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja
suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista
ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa
valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään (osallinen), on
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia
ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441)
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Tapa, jolla osallistuminen järjestetään, vaikuttaa osaltaan siihen, millaisen roolin osalliset
saavat kaavaprosessissa.
Luvussa 4.2 kerrotaan osallisten tunnistamisesta ja annetaan esimerkkejä osallisista
(taulukko 1).

Päätöksentekijät
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat tekevät keskeiset kaavoitusta koskevat päätökset. Näissä kunnan toimielimissä
päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt.
Kunnan viranhaltijat toimivat kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöinä ja valmistelevat päätösesitykset. Toimielimen päätösvaltaa voidaan johtosäännöllä siirtää myös
viranhaltijalle.
Kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja asemakaavat. Muiden kuin vaikutukseltaan
merkittävien asemakaavojen hyväksyminen
voidaan siirtää johtosäännöllä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. (MRL 37 § ja 52
§) Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy
kuntien yhteinen toimielin, silloin kun kunnat ovat näin päättäneet (MRL 47 §).

Kunnan toimielimet tekevät myös kaavan
valmistelua koskevia päätöksiä. Ne päättävät esimerkiksi kaavoitukseen ryhtymisestä,
hyväksyvät kaavan tavoitteet, valitsevat vaihtoehdot sekä päättävät kaavaluonnoksen ja
-ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Valmistelua koskevia päätöksiä tekevät usein myös
kaavoja valmistelevat viranhaltijat.
Päätöksenteon perustaksi kunnan luottamushenkilöt tarvitsevat tietoa sekä kaavasta
että osallisten näkemyksistä. He saavat nämä tiedot pääosin kaavoittajan välityksellä:
kaava-asiakirjoista, kokousten esityslistoilta
ja kaava-asian esittelijältä. Luottamushenkilöt
saavat tietoa osallisten näkemyksistä myös
suorina yhteydenottoina, osallistumistilaisuuksissa ja tiedotusvälineistä.

Alueellinen ympäristökeskus
Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja
rakennustoimen järjestämistä. Ympäristökeskuksen on lisäksi erityisesti valvottava, että
kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa
alueiden käytössä otetaan huomioon valta-

Osallistumiseen liittyviä käsitteitä
Osallinen on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Osallisia ovat maanomistajien lisäksi
kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia silloin, kun suunnittelu koskee niiden toimialaa.
Osallistumismahdollisuuksien järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunnan toimia osallistumisen aikaansaamiseksi kutsutaan myös osallistamiseksi.
Osallistuminen on kunnan järjestämien osallistumismahdollisuuksien hyödyntämistä. Osallistuminen voi olla myös omaehtoista.
Vuorovaikutus on kaavoituksen eri toimijoiden – kaavoittajan, osallisten, kunnan päätöksentekijöiden ja alueellisen ympäristökeskuksen – välistä tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja yhteistyötä.
Vaikuttaminen on ennen muuta vaikuttamista kaavan sisältöön. Kaava syntyy erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen ja valintojen tuloksena. Siksi yksittäisen osallistujan vaikutusta on yleensä
vaikea erottaa kokonaisuudesta.
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kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, muut
alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet sekä kaavoitusasioiden ja rakennustoimen hoitoa koskevat säännökset. (MRL 18
§.)
Näitä tehtäviä ympäristökeskus hoitaa ensisijaisesti neuvotteluin. Ympäristökeskuksen
ja kunnan tärkeimmät yhteistyömuodot ovat
kehittämiskeskustelu, kaavoista käytävät viranomaisneuvottelut, muut kaavaneuvottelut
ja kaavoja koskevat lausunnot. Ympäristökeskukset päättävät myös eräistä poikkeusluvista. Oma sijansa yhteistyössä on myös ympäristökeskuksen antamalla neuvonnalla ja sen
järjestämällä koulutuksella.
Ympäristökeskus voi puuttua kaavoitukseen tekemällä oikaisukehotuksen kaavan
hyväksymispäätöksestä (MRL 195 §) ja hakemalla muutosta kaavan hyväksymistä koskevaan kunnan päätökseen hallinto-oikeudelta
(MRL 191 §).
Lisäksi alueellisilla ympäristökeskuksilla on myös muuhun lainsäädäntöön kuin
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia
viranomaistehtäviä, joiden takia sen osallistuminen kaavojen valmisteluun on tarpeen.
Nämä tehtävät liittyvät mm. luonnon- ja vesiensuojeluun.

Kaavahankkeen saama julkisuus voi tukea
vuorovaikutusta, mutta myös kärjistää ristiriitoja tai levittää väärinkäsityksiä. Kunta voi
vaikuttaa hankkeen julkisuuskuvaan omalla
viestinnällään, avoimella tiedottamisella ja
aktiivisella yhteydenpidolla tiedotusvälineisiin.

Hallintotuomioistuinten rooli
Hallinto-oikeudet käsittelevät valitukset, jotka koskevat kunnan päätöstä kaavan hyväksymisestä. Jatkovalitukset hallinto-oikeuden
päätöksestä tehdään korkeimpaan hallintooikeuteen.
Kaavan lainmukaisuus voidaan valituksella saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi sekä
kaavan sisällön että valmistelu- ja hyväksymismenettelyn osalta. Tuomioistuin voi hyväksyä valituksen kokonaan tai osittain taikka
hylätä sen. Tuomioistuin voi tehdä kaavaan
oikaisunluonteisia korjauksia sekä yleis- ja
asemakaavaan kunnan suostumuksella myös
vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole
vaikutusta muiden kuin siihen suostuneiden
etuun tai oikeuteen (MRL 203 §).

Tiedotusvälineet
Joukkotiedotusvälineet välittävät tietoa ja
toimivat julkisen keskustelun areenana. Erityisesti paikalliset sanomalehdet ovat keskeisessä asemassa hankkeesta tiedottamisessa.
Uutisten ohessa ne tarjoavat eri osapuolille
mahdollisuuden kertoa näkemyksistään.
Tiedotusvälineet pitäytyvät mielellään
puolueettoman tiedonvälittäjän roolissa,
mutta voivat joskus ottaa voimakkaastikin
kantaa. Ne vaikuttavat mielipiteisiin myös
uutisoinnin tavalla ja suuntaamalla huomion valitsemiinsa asioihin. Tiedotusvälineiden
mahdolliset poliittiset ja taloudelliset sidokset
on hyvä tiedostaa.
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Valitusoikeus kaavan hyväksymistä koskevasta kunnan päätöksestä
•		 asianosaisella, jonka oikeuteen, velvol-lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja kunnan jäsenellä (kuntalaki 92 §) kuitenkin sillä rajoituksella, että vaikutukseltaan vähäisessä
muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksessa valitusoikeus ei perustu
kunnan jäsenyyteen,
• alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa
asioissa,
• maakunnan liitolla ja kunnalla, jonka alueella kaavalla on vaikutuksia ja
• rekisteröidyllä, paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialueellaan toimialaansa kuuluvissa asioissa (MRL 191 §).
Kunnan jäsen on henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta
on (kunnan asukas), yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa sekä se, joka omistaa tai
hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa (Kuntalaki 4 §).

MRL 191 §  Valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta
päätöksestä
Sen lisäksi, mitä kuntalain 92 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä
on vaikutuksia.
Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan ja
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Maakuntakaavan hyväksymistä
koskevasta päätöksestä on valitusoikeus myös valtakunnallisella yhteisöllä, kun kysymys on
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta.
Poiketen siitä, mitä valitusoikeudesta kuntalain 92 §:ssä säädetään, vaikutukseltaan vähäisestä
muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Muutoin tällaisen asemakaavan
muutoksen valitusoikeudesta on voimassa, mitä edellä tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan
rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita
lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua
korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön
tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (29.12.2006/1441)
Muilla kuin kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut kunnan viranomaisen tekemän kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen. Jos ranta-asemakaavan laatimisesta on huolehtinut maanomistaja,
hänellä on kuitenkin oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Maakuntakaavan jäätyä
vahvistamatta muulla kuin maakunnan liitolla tai kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta.
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3 Osallistuminen kaavoituksen
eri vaiheissa

3.1

Suunnittelu, osallistuminen
ja päätöksenteko
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi,
jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa yleiset puitteet. Tässä luvussa kuvataan, miten
suunnittelu, osallistuminen ja päätöksenteko
liittyvät toisiinsa. Kaavaprosessi on jäsennetty aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen (kuva 3).
Kaavaprosessin kuvaus on yleispiirteinen
ja eri vaiheiden painotus voi vaihdella hankkeesta riippuen. Esimerkiksi vaikutukseltaan
vähäistä asemakaavan muutosta laadittaessa
aloitusvaihe ja valmisteluvaihe voidaan yhdistää (kuva 4, s. 25).

Aloitusvaihe
Kunta päättää kaavan laatimisesta ja muuttamisesta kaavoitusohjelman yhteydessä tai
tapauskohtaisesti. Sitä ennen kunta arvioi
suunnittelutarpeen ja kaavan laatimisen
edellytykset. Aloitteen kaavan laatimisesta
voi tehdä kunnan viranomaisten ohella myös
maanomistaja, kuntalainen tai yritys.
Kaavoitus alkaa suunnittelutyön ohjelmoinnilla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Tällöin määritellään mm.
alustavat tavoitteet, selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnin laajuus sekä suunnitellaan
osallistumisen järjestäminen.

Osallisille tiedotetaan kaavoituksen alkamisesta (vireilletulosta ilmoittaminen) sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Merkittävistä kaavoista järjestetään viranomaisneuvottelu aloitusvaiheessa tai myöhemmin
valmisteluvaiheessa ennen kuin osallisille
varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaihe on osallistumisen kannalta
keskeinen. Silloin tehdään tärkeimmät kaavan sisältöä koskevat ratkaisut: tarkennetaan
tavoitteita, laaditaan tai täydennetään selvityksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot sekä selvitetään niiden
vaikutuksia. Valitun vaihtoehdon pohjalta
valmistellaan kaavaluonnos. Valmisteluvaiheessa kaavaa käsitellään kunnan toimielimissä tarpeen mukaan.
Osallistuminen ja viranomaisyhteistyö
järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumisen laajuus
riippuu kaavan merkittävyydestä ja vaikutuksista.
Valmisteluvaiheessa osallisille järjestetään
tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Yleensä se tehdään asettamalla kaavaluonnos ja
valmisteluaineisto nähtäville. Tällöin myös
kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä.
Lausuntoja pyydetään tarpeen mukaan. Saatu palaute hyödynnetään kaavaehdotuksen
laadinnassa.
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Suunnittelu

Osallistuminen

Päätöksenteko

Aloite kaavan laatimisesta tai
muuttamisesta
Keskustelu kaavoitustapeesta

Päätös kaavan laatimisesta

Ilmoitus vireilletulosta
OAS:sta tiedottaminen

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman käsittely

ALOITUSVAIHE
Kaavoitustarpeen arviointi

Suunnittelun ohjelmointi
Alustavat tavoitteet
Selvitystarpeet, aluerajaus
Vaikutusarviointien laajuus
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
(OAS) valmistuu

Tavoite- ja arvokeskustelua
Viranomaisneuvottelu
(tarvittaessa). Pidetään ennen
kaavaluonnoksen asettamista
nähtäville.

VALMISTELUVAIHE
Tavoitteiden tarkentaminen
Perusselvitysten laadinta ja täydentäminen
Kaavaratkaisun periaatteet ja
mahdolliset vaihtoehdot

Osallistumistilaisuuksia ja
viranmaisyhteistyötä kaavan
merkittävyyden mukaan

Vaikutusten arviointi
Vaihtoehtojen vertailu

Palaute vaihtoehdoista

Kaavaluonnos valmistuu
Kaavaluonnos ja muu
kaava-aineisto nähtävillä
Mielipiteet (ja lausunnot)
Palautteen käsittely
Kaavaehdotuksen laadinta

Kehitettävän vaihtoehdon valinta
Kaavaluonnoksen asettaminen
nähtäville

Osallistumistilaisuuksia ja
viranomaisyhteistyötä tarpeen
mukaan

EHDOTUSVAIHE
Kaavaehdotus valmistuu
Kaavaehdotus nähtävillä
Muistutukset
Lausunnot
Yhteenveto muistutuksista
ja lausunnoista
Muutosehdotukset

Kaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville

Viranomaisneuvottelu
(tarvittaessa)
Vastaus muistutusten tekijöille
pyydettäessä

Kaavaehdotuksen
tarkistaminen

Tarvittaessa uudelleen
nähtäville

HYVÄKSYMISVAIHE
Ilmoittaminen kaavan
hyväksymisestä
(Muutoksenhaku)
(Alueellisen ympäristökeskuksen
oikaisukehotus)

Kaavan hyväksyminen

(Tuomioistuimen ratkaisu)

Kuulutus kaavan voimaantulosta

Kuva 3. Suunnittelu, osallistuminen ja päätöksenteko kaavaprosessin eri vaiheissa.
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Ehdotusvaihe
Kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti
nähtäville päättää kunnan toimielin, yleensä kunnanhallitus tai lautakunta. Osalliset
ja kunnan jäsenet voivat nähtävillä olon aikana esittää kaavasta mielipiteensä eli tehdä
muistutuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja
yhteisöiltä.
Kaavan laatija tekee muistutuksista ja lausunnoista yhteenvedon ja esittää, onko kaavaehdotusta tarpeen niiden johdosta tarkistaa.
Merkittävistä kaavoista järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, kun muistutukset ja lausunnot on saatu.
Muistutuksen tehneet saavat pyydettäessä
kaavoittajalta perustellun vastauksen. Ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, jos muistutukset ja lausunnot johtavat merkittäviin
muutoksiin.

Hyväksymisvaihe
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Muun kuin vaikutukseltaan
merkittävän asemakaavan hyväksyminen
voidaan kunnan johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle (MRL 52
§). Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy
kuntien yhteinen toimielin ja sen vahvistaa
ympäristöministeriö.
Kaavan hyväksyminen on ainoa kunnan
toimielimen kaavaa koskeva päätöksentekokäsittely, jota lainsäädäntö edellyttää. Muun
päätöksenteon järjestäminen kunnan toimielimissä on kunnan harkinnassa.
Kunta ilmoittaa hyväksymistä koskevasta
päätöksestä niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä pyytäneet,
sekä saattaa päätöksen yleisesti tiedoksi.
Alueellinen ympäristökeskus voi tehdä
kunnalle kirjallisen oikaisukehotuksen kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä
(MRL 195 §).

Yleis- ja asemakaavan hyväksymispäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.
Jatkovalitukset tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jatkovalituksen tekemistä on
kuitenkin rajoitettu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa (1441/2006). Asemakaavan
hyväksymistä koskevaan hallinto-oikeuden
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu lainvoiman saaneessa
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Edellä
sanottu ei koskea ranta-asemakaavaa. (MRL
188 §)
Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta
ympäristöministeriöltä. Jatkovalitukset tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (MRL
188 §)

Tuomioistuin pyytää kunnalta lausunnon valituksista sekä pyytää kuntaa toimittamaan
kaavaa koskevat asiakirjat. On tärkeää, että
kunta toimittaa tuomioistuimen käyttöön
kaikki valituksen ratkaisemisen kannalta
tarpeelliset asiakirjat. Tuomioistuin saattaa
pyytää lausunnon myös alueelliselta ympäristökeskukselta tai ympäristöministeriöltä.
Valittajille varataan mahdollisuus antaa vastineensa lausunnoista.Tuomioistuin voi lisäksi
järjestää katselmuksia, kun se on valitusten
ratkaisemisen kannalta tarpeellista.
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Milloin kaavoitus alkaa?
Kaavoitus alkaa harvoin puhtaalta pöydältä.Yleensä kaavan laatimista tai muuttamista koskevaa päätöstä edeltää kaavoitustarpeen arviointi. Arviointi voi
johtaa myös siihen, ettei kaavoitukseen ryhdytä.
Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä myös yksityinen
taho. Aloitteeseen liittyy usein selvityksiä ja alustavia suunnitelmia alueen
maankäytön kehittämistä. Tällaisissa tilanteissa kaavoitusta edeltävät selvitykset ja suunnitelmat auttavat kuntaa määrittelemään kunnan tavoitteet, kun se
neuvottelee aloitteen tekijän kanssa. Kumppanuushankkeissa näitä selvityksiä
tekevät kunta ja yksityinen taho kuten rakennuttaja, rakentaja tai maanomistaja
myös yhdessä.
Varhainen osallistuminen on keskeinen periaate maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Niiden, joita kaavoitus koskee, tulisi voida ottaa kantaa myös kaavan tavoitteisiin
ja vaihtoehtoihin. Osallistumisen järjestämisen kannalta olennaisia kysymyksiä ovat, mikä on kaavoitusta edeltävän työn suhde viralliseen
kaavaprosessiin ja milloin suunnittelu tulisi avata julkiseksi?
Kysymys on tärkeä myös osallisille.Tutkimuksissa on tullut esiin, että asukkaat
ja kansalaisjärjestöt haluaisivat osallistua ja vaikuttaa ”jo ennen kuin kaavoitus
alkaa”. Kaavoitusta koskevat tavoitteet ja periaatteet on saatettu määritellä
etukäteen niin sitovasti, että osallistujat kokevat, ettei kaavaratkaisuun voi
enää vaikuttaa.
Virallista kaavaprosessia edeltävässä valmistelussa mukana olevat sitoutuvat
helposti tiettyihin kehittämistavoitteisiin ja -periaatteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat osalliset ovat harvoin tässä työssä mukana. He saavat
yleensä tiedon hankkeesta vasta kaavoituksen tullessa vireille, jolloin asia tulee
julkiseksi. Tällainen lähtöasetelma johtaa helposti konflikteihin.
Kaavoituksen alkaminen on käytännössä liukuva käsite. On vaikea määritellä
yksiselitteisesti ajankohta, jolloin kaavoituksen vireilletulosta tulisi ilmoittaa.
Tässä oppaassa suositellaan seuraavia toimintatapoja, joita noudattamalla varhaisen osallistumisen periaate toteutuu.
• Maankäyttöä koskevien tavoitteiden ja periaatteiden kehittäminen sisällytetään osaksi virallista kaavaprosessia. Tällaista työtapaa
on käytetty esimerkiksi eräiden yleiskaavojen valmistelussa, joissa kaavan
tavoitteet ja periaatteet käsittävän kehityskuvan laatiminen on sisällytetty
osaksi kaavaprosessia.
• Kaavoitusta edeltävässä valmistelevassa suunnittelussa noudatetaan samoja avoimuuden ja osallistumisen periaatteita kuin
virallisessa kaavaprosessissa. Tällaisesta työtavasta, jossa asukkaat, eri
intressitahot ja viranomaiset osallistuvat maankäyttöä koskevien tavoitteiden ja periaatteiden kehittämiseen, on kokemuksia muun muassa uusien
asuntoalueiden suunnittelussa.
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3.2

Tiedottaminen kaavoituksen
eri vaiheissa
Kaavoituksen seuraamisen ja vaikuttamisen
edellytys on tiedonsaanti. Tässä luvussa käsitellään tiedottamista kaavoituksen eri vaiheissa: kaavan vireilletulosta ilmoittamista,
tilaisuutta mielipiteen esittämiseen, kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville
sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedottamista. Lisäksi kerrotaan kunnan
kaavoituskatsauksesta ja sen käytöstä kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamisessa. Tiedottamisen periaatteita ja menetelmiä esitellään
luvussa 8.

Vireilletulosta ilmoittaminen
Kaavoituksen alkaessa kunta ilmoittaa osallisille kaavoituksen vireilletulosta. Vireilletulosta kerrotaan siten, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen
lähtökohdista sekä osallistumis‑ ja arviointimenettelystä (MRL 63 §). Käytännössä tämä
tarkoittaa mahdollisuutta tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vireilletulosta voidaan ilmoittaa joko kunnan kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä tai kaavakohtaisella ilmoituksella.
Kaavoituskatsauksen käyttöä vireilletulosta
ilmoittamiseen käsitellään kohdassa Kunnan
kaavoituskatsaus (sivu 27).
Kaavakohtainen ilmoitus vireilletulosta
julkaistaan vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen
asemakaavan muutos, jota valmisteltaessa ilmoittaminen sanomalehdessä ei ole tarpeen.
(MRA 30 §). Kunnan tulee ilmoittaa vireilletulosta mahdollisuuksiensa mukaan myös sähköisesti kunnan verkkosivuilla Internetissä
(MRA 32 a §).
Merkittävien kaavojen vireilletulosta saattaa olla tarpeen ilmoittaa sanomalehti-ilmoituksen lisäksi muillakin tavoilla. Tiedotusti-

laisuuden lisäksi voidaan esimerkiksi lähettää kirje vaikutusalueen talouksiin tai laatia
lehdistötiedote. Jos osallisina on runsaasti
toisessa kunnassa asuvia, on syytä huolehtia
siitä, että hekin saavat tiedon vireilletulosta.
Kirje tai sähköpostiviesti tavoittavat tehokkaasti viranomaiset ja yhdistykset.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan
pitää esillä kunnan ilmoitustaululla tai suunnittelualueen lähellä sijaitsevassa yleisesti
tunnetussa paikassa, kuten kirjastossa, tai se
voidaan lähettää osallisille kirjeessä vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on suositeltavaa
julkaista kunnan verkkosivuilla. Se on julkinen asiakirja, jonka tulee olla kansalaisten
saatavissa kunnan viranomaisilta.
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamista nähtäville. Osallisille on kuitenkin
suositeltavaa jossain muodossa varata mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Näin sitä koskevat
mahdolliset erimielisyydet tulevat esiin ja ne
voidaan selvittää ajoissa. Mahdollisuudesta
antaa palautetta on luontevinta tiedottaa vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä.

MRL 63 § Osallistumis‑ ja arviointisuunnitelma
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen
nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis‑ ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä
tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis‑ ja
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta
sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös
kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.
Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin
valtioneusoton asetuksella. (8.4.2005/202)
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kaavakartta ja -selostus

Kuva 4. Ilmoitus vireilletulosta
tunnetaan kaava-asiakirjoista
parhaiten. Seuraavaksi tunnetuimmat ovat kaavakartta ja
-selostus sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Kaavoituskatsaus tunnetaan muita
asiakirjoja huonoimmin. Lähde:
Kansalaisjärjestökysely 2005.

kaavoituskatsaus
osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS)
ei mitään näistä

Tilaisuus mielipiteen esittämiseen
Kunnan tulee järjestää osallisille mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL
62 §). Asetuksessa säädetään tarkemmin mielipiteen esittämisestä kaavaa valmisteltaessa
(MRA 30 §).
Tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan
järjestää
• asettamalla kaavan valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus
esittää mielipide määräajassa joko
kirjallisesti tai suullisesti tai
• järjestämällä erityinen kaavaa koskeva tilaisuus tai
• muulla sopivaksi katsottavalla tavalla.
Osallisten ohella myös kunnan jäsenet voivat tällöin kertoa mielipiteensä.
Kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville asettaminen on toimiva
tapa järjestää tilaisuus mielipiteen esittämiseen.
Erityinen kaavaa koskeva tilaisuus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun
osallisia on suhteellisen vähän. Jos kaikki
osalliset eivät voi osallistua tilaisuuteen, on
lisäksi varattava jokin muu mahdollisuus tutustua kaavaan.
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Kaikki

Kaavoitukseen osallistuneet

Muut

Muu sopiva tapa tulee kysymykseen vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen valmistelussa. Kaavaluonnos voidaan
esimerkiksi lähettää osallisille kirjeessä tutustumista varten. Tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan vaikutukseltaan vähäistä
asemakaavan muutosta valmisteltaessa myös
yhdistää vireille tulosta ilmoittamiseen.
Mielipiteiden esittämiseen asetetaan kohtuullinen määräaika. Tässä voidaan soveltaa
kaavaehdotusta koskevia säännöksiä.
Tilaisuudesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan tavalla, joka kulloinkin palvelee parhaiten osallisten tiedonsaantia. Tiedottamisen
tapa ilmoitetaan osallistumis- ja rviointisuunnitelmassa.
Yleensä asiasta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Poikkeuksena tästä
on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan
muutos, jota valmisteltaessa ilmoittaminen
sanomalehdessä ei ole tarpeen. Tilaisuudesta
tiedotetaan kunnan mahdollisuuksien mukaan myös sähköisesti. Silloin kun kaavalla on olennaisia vaikutuksia toisen kunnan
alueella, on huolehdittava osallisten tiedonsaannista myös oman kunnan ulkopuolella.
Käytettävät tiedotusvälineet on hyvä mainita
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kaavaehdotuksen asettaminen
julkisesti nähtäville
Kunta asettaa yleis- ja asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville valmisteluprosessin
päätteeksi ennen kaavan hyväksymistä (MRL
65 §). Nähtäville tulee asettaa kaava-asiakirjat:
kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
sekä kaavaselostus. Nähtäville asettamisesta
on säädetty tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 19 § ja 27 §).
Kaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus
voi olla nähtävänä tätä lyhyemmän ajan, kuitenkin vähintään 14 päivää. Kunnan jäsenillä
ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä
kaavaehdotuksesta (muistutus). Muistutus
on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä
olon päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta
muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan niin
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä
laajempaa tiedottamista. Jos kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vain kunnan ilmoitustaululla, käytetään ilmoittamiseen lisäksi
ainakin yhtä paikkakunnalla yleisesti leviävää sanomalehteä. Jos osallisena on toisen
kunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että
käytetään sanomalehtiä, jotka leviävät myös
tässä kunnassa. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kunnan mahdollisuuksien mukaan
myös sähköisesti. Myös kaavaehdotus on
mahdollisuuksien mukaan julkaistava sähköisesti.
Asemakaavan ja välittömästi rakentamista ohjaavan yleiskaavaehdotuksen nähtävillä
olosta ilmoitetaan kirjeellä maanomistajille ja
-haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla. Lisäksi asemakaavaehdotuksesta
on lähetettävä erillinen ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen.
Muistutuksen tehneillä on oikeus saada
kunnalta perusteltu kannanotto mielipiteeseensä. Muistutuksen tekijän pitää pyytää tätä

MRA 30 § Mielipiteen esittäminen kaavaa
valmisteltaessa
Maankäyttö‑ ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa
kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka
muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää
myös muut kunnan jäsenet.
Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis‑ ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten
tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla.
Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on
ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on
kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.
Mitä 2 momentissa säädetään tiedottamisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös
maankäyttö‑ ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettuun kaavoituksen vireilletulosta
ilmoittamiseen, jollei vireilletulosta ilmoiteta kaavoituskatsauksesta tiedottamisen
yhteydessä.
Jos valmisteltavana on vaikutukseltaan
vähäinen asemakaavan muutos, osallisille voidaan varata tilaisuus mielipiteensä
esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta. Tällöin ilmoitusta ei tarvitse
julkaista sanomalehdessä. (118/2007)
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kirjallisesti muistutuksen tekemisen yhteydessä ja ilmoittaa kunnalle osoitteensa. Vastaus on suositeltavaa lähettää välittömästi
sen jälkeen, kun kunnanhallitus on käsitellyt
kunnan kannanoton. Jos muistutuksessa on
useita allekirjoittajia, kunta voi lähettää vastauksen vain ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Tämä vastaa tiedon toimittamisesta muille
allekirjoittaneille. (MRL 67 §)
Yleiskaava- ja asemakaavaehdotuksesta on
tarvittaessa pyydettävä lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä (MRA 20 § ja 28 §). Lausuntoja käsitellään tarkemmin luvussa 5.5.

MRL 65 § Kaavaehdotuksen asettaminen
julkisesti nähtäville
Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille
ja osallisille on varattava tilaisuus esittää
mielipiteensä asiassa (muistutus).
Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta,
koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa.
Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville
säädetään tarkemmin asetuksella.

Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan
muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka
nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla
tavalla. (MRL 191 §).
Hallituksen esityksen (HE 81/2006) mukaan vaikutukseltaan vähäisenä voidaan pitää pienialaista
asemakaavan muutosta, jolla ei ole yleistä merkitystä kuntalaisten kannalta ja jonka vaikutukset
kohdistuvat kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tällainen voi olla esimerkiksi kaava,
jolla muutetaan korttelin sisäisiä järjestelyjä ja joka vaikuttaa vain saman tai viereisen korttelin
maanomistajiin tai asukkaisiin.
Valmisteltaessa vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta vireilletulosta ilmoittaminen
ja tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan yhdistää. Koska ilmoittaminen sanomalehdessä
ei ole välttämätöntä, riittää, että osallisille lähetetään kirje, jossa ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta ja toimitetaan tutustumista varten osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos.
Osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.
Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotuksen tulee olla julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivää.
Valitusoikeus vaikutukseltaan vähäisestä muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta on muita kaavoja suppeampi.Valitusoikeus ei perustu kunnan jäsenyyteen. (MRL 191 §)
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Ilmoittaminen kaavan
hyväksymisestä ja voimaantulosta
Kunta ilmoittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka
ovat pyytäneet sitä kirjallisesti ja ilmoittaneet
osoitteensa. Jos kirjelmässä on useita allekirjoittajia, tieto voidaan lähettää vain ensimmäiselle. Tämä vastaa tiedon toimittamisesta
muille allekirjoittaneille. (MRL 67 §) Silloin
kun tiedon saaja on kuolinpesä, säätiö, yhtiö,
konkurssipesä, useampi yhteisomistaja tai
aviopuolisot yhdessä, saatetaan joutua soveltamaan hallintolaissa (434/2003) säädettyjä
tiedottamisen tapoja.
Päätös kaavan hyväksymisestä on saatettava yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRL 200 §).
Suunnittelu

Päätöksestä on tiedotettava mahdollisuuksien
mukaan myös sähköisesti. Sama koskee kaavan ja kaavaselostuksen julkaisemista. (MRA
94 §) Kaavan hyväksymisestä ilmoittaminen
on tärkeää, jotta eri osapuolet tietävät, että
päätös on tehty ja valitusaika on alkanut.
Kaavan hyväksymistä koskeva päätös sekä
kaavakartta ja -selostus on lisäksi lähetettävä
viivytyksettä tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle (MRL 200 §, MRA 94 §).
Kaava tulee voimaan valitusajan päätyttyä tai valitusten ratkaisemisen jälkeen, kun
lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Edellä
sanottu koskee myös tilannetta, jossa kunnanhallitus on määrännyt kaavan tulemaan voimaan siltä osalta, johon valitukset eivät kohdistu. (MRL 200 §, MRA 93 §) Voimaantulosta
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osallisille tutustumista varten ja
varataan tilaisuus mielipiteen
esittämiseen
Mielipiteet (ja lausunnot)

Palautteen käsittely
Kaavaehdotuksen laadinta
EHDOTUSVAIHE
Kaavamuutosehdotus
valmistuu

Kaavamuutosehdotus nähtävillä
Muistutukset
Mahdolliset lausunnot

Yhteenveto muistutuksista ja
lausunnoista

Vastaus muistutusten tekijöille
pyydettäessä

Kaavaehdotuksen asettaminen
julkisesti nähtäville

Mahdolliset muutosehdotukset ja
tarkistukset ehdotukseen
HYVÄKSYMISVAIHE
Ilmoittaminen kaavan
hyväksymisestä

Kaavan hyväksyminen

(Muutoksenhaku)

(Tuomioistuimen ratkaisu)

Kuulutus kaavan voimaantulosta

Kuva 5. Suunnittelu, osallistuminen ja päätöksenteko
vaikutukseltaan vähäisen
asemakaavan muutoksen
valmistelussa.
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ilmoittamista tarvitaan, jotta viranomaiset ja
kuntalaiset saavat tietää, milloin kaavaa ryhdytään soveltamaan.

MRL 67 § Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille
kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa
pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia,
voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon
toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

MRA 93 § Kaavojen ja eräiden päätösten
voimaantulo
[…] Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kaavan tai rakennusjärjestyksen voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on
saanut lainvoiman. Jos kunnanhallitus on
maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla
määrännyt kaavan osan tulemaan voimaan
ennen kuin hyväksymispäätös on saanut
lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä
välittömästi määräyksen antamisen jälkeen.
Tonttijako tulee voimaan kun hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
(22.6.2005/437) […]

MRA 32 a §. Sähköinen tiedottaminen
(19.5.2005/348)
Kaavoituksen vireilletulosta, tilaisuuden
varaamisesta mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa sekä kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta on mahdollisuuksien mukaan tiedotettava myös sähköisesti.
Kaavaehdotus on mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti.
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Sähköinen tiedottaminen
Kunnan tulee tiedottaa mahdollisuuksiensa
mukaan kaavoituksesta myös sähköisesti
(MRA 32 a §, MRA 94 §). Säännökset koskevat tiedottamista kaavoituksen vireilletulosta,
tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa, kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Tämän
lisäksi sekä kaavaehdotus että hyväksytty
kaavakartta ja -selostus on mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti.
Sähköistä tiedottamista koskevat säännökset
tulivat voimaan 1.6.2005.
Internetiä käytetään yleisesti kaavoituksesta tiedottamiseen. Se on keskeinen tietolähde
sekä viranomaisille että kansalaisille. Kaikilla
kunnilla ei kuitenkaan ole teknisiä valmiuksia sähköiseen tiedottamiseen ja kaava-aineistojen julkaisemiseen Internetissä. Sähköistä
tiedottamista koskevaan säännökseen sisältyvä varaus “mahdollisuuksien mukaan”
antaa näille kunnille mahdollisuuden siirtää
myöhemmäksi sähköisen tiedottamisen käyttöönottoa.
MRA 94 §. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen
Kunnan on lähetettävä viivytyksettä yleiskaavan,
asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös sekä kaavakartta ja -selostus sekä rakennusjärjestys tiedoksi alueelliselle
ympäristökeskukselle. Lisäksi on lähetettävä jäljennös annetuista lausunnoista ja muistutuksista,
jollei niitä ole hyväksymistä koskevassa päätöksessä riittävästi selostettu.
Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevasta päätöksestä on lisäksi viivytyksettä
ilmoitettava niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä
pyytäneet kaavan tai rakennusjärjestyksen ollessa nähtävillä. Kaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä on tiedotettava sekä kaava ja kaavaselostus julkaistava mahdollisuuksien mukaan
myös sähköisesti. (19.5.2005/348)

Kunnan kaavoituskatsaus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia
katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava‑asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti
kaava‑asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä
sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän
sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen
kannalta sopivalla tavalla. (MRL 7 §)
Kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös kaavoituksen vireilletulosta (MRL 63 §). Tällöin ei tarvita muuta ilmoittamista. Tässä asiassa kuntien
käytännöt vaihtelevat. Kaavoituskatsausta
käytetään yleensä kaavakohtaisen tiedottamisen ohella, mutta harvoin ainoana tapana
ilmoittaa vireilletulosta.
Kaavoituskatsauksen käyttöä vireilletulosta ilmoittamiseen puoltaa, että se on valmis
tiedotuskanava, jonka välityksellä muutoinkin tiedotetaan kaavoituksesta. Kerran vuodessa julkaistuna, sen käytöllä on kuitenkin
rajoituksensa.
Silloin kun kaavoituskatsausta käytetään
vireilletulosta ilmoittamiseen, on otettava
huomioon myös osallisten tiedonsaanti. Tällöin voi olla tarpeen ilmoitus sanomalehdessä.
hyvä tapa tavoittaa osalliset on jakaa katsaus
kaikkiin kotitalouksiin. Kaavoituskatsauksen
julkaiseminen kunnan verkkosivuilla täydentää muuta tiedottamista. On hyvä muistaa,
etteivät kuntalaiset kaikkialla tunne kaavoituskatsausta kovin laajasti.
Silloin kun kaavoituskatsausta käytetään
vireilletulosta ilmoittamiseen, tämä tulisi selvästi käydä ilmi katsauksesta tiedotettaessa.
Myös kaavojen esittelystä tulisi ilmetä, onko
kysymys vireilletulosta ilmoittamisesta vai

ilmoitetaanko vireilletulosta myöhemmin
erillisellä ilmoituksella. Kun vireilletulosta ilmoitetaan ainoastaan kaavoituskatsauksessa,
on kerrottava, miten kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan voi tutustua, ellei sitä
ole julkaistu esittelyn yhteydessä.

Kaavoituskatsauksesta voidaan
tiedottaa
• lehti-ilmoituksella, jolloin katsaus on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan verkkosivuilta
• julkaisemalla se paikallislehdessä tai kunnan tiedotuslehdessä tai muussa joka kotiin jaettavassa julkaisussa
• jakamalla se omana julkaisuna joka kotiin.
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Ranta-asemakaavaa koskevia säännöksiä
Silloin kun maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen tehtävänään on
myös ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta sekä laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan on oltava yhteydessä kuntaan jo ennen kuin ryhtyy laatimaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Hänen tulee toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnittelun
aloittamista, jolloin kunta voi esittää huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. (MRL 74 §, MRA 34 §)
Jos ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain
64 §:ssä tarkoitettu neuvottelu, neuvotteluun kutsutaan myös kaavan laatimisesta huolehtiva maanomistaja. (MRA 34 §)
Rantojen maankäyttö on katsottu niin merkittäviksi asiaksi, että viranomaisneuvottelu tarvitaan aina,
kun valmistellaan ranta-alueelle pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä koskevaa yleiskaavaa tai
ranta-asemakaavaa (MRL 77 §). Silloin kun maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen
laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, viranomaisneuvotteluun kutsutaan myös maanomistaja ja
kaavan laatija.Tällöin maanomistajan on toimitettava alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelua
varten tarvittava aineisto. (MRA 35 §)
Kunta asettaa julkisesti nähtäville myös maanomistajan toimesta laaditun ranta-asemakaavaehdotuksen. Tätä varten maanomistajan on toimitettava kunnalle kaava-asiakirjat sekä selvitys siitä, miten
vireilletulosta on ilmoitettu ja miten kaavan valmistelun aikainen vuorovaikutus on järjestetty.
Hänen on toimitettava kunnalle myös kaavan valmistelun aikana esitetyt kirjalliset mielipiteet ja
suullisista mielipiteistä tehdyt kirjaukset. (MRA 36 §)
Jos hallinto-oikeus on kumonnut kunnan viranomaisen tekemän ranta-asemakaavan hyväksymistä
koskevan päätöksen, on kaavan laatimisesta huolehtineella maaomistajalla, kunnan ohella, oikeus
hakea muutosta päätökseen. (MRL 191 §)
Ranta-asemakaavan laatimista on käsitelty tarkemmin Rantojen maankäytön suunnittelu
-oppaassa, Ympäristöopas 120.
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4 Osallistumisen suunnittelu

Osallistumiseen tulee tarjota mahdollisuus
riittävän varhaisessa vaiheessa niin, että
osalliset voivat ottaa kantaa myös kaavan tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja vaihtoehtoihin. Osallistuminen suunnitellaan
kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia niin, että se palvelee suunnittelua,
vaikutusten arviointia ja päätöksentekoa
kaavoituksen eri vaiheissa. Osallistumismenettelyt samoin kuin vaikutusten arviointi
suunnitellaan kaavan merkityksen edellyttämällä tavalla. Ne kuvataan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa.
Tässä luvussa käsitellään osallistumisen
suunnittelussa tarvittavaa kaavan merkityksen arviointia, osallisten tunnistamista ja
osallistumismenetelmien valintaa. Lopuksi
tarkastellaan osallistumisen ja vaikutusten
arvioinnin yhteyksiä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimista ja sisältöä sekä
esitetään muistilista osallistumis- ja arviointimenettelyjen riittävyyden arvioimiseksi.
4.1

Kaavan merkityksen
arviointi
Osallistuminen voidaan toteuttaa laajuudeltaan hyvinkin erilaisena erityyppisissä kaavoissa. Osallistumista koskevat säännökset
eivät määrittele kaikin osin sitovasti, millä
tavoin osallistuminen tulee järjestää, vaan
antavat kunnalle mahdollisuuden tapaus-

kohtaiseen harkintaan. Periaatteena on, että
osallistuminen ja vaikutusten arviointi järjestetään kaavan tarkoituksen ja merkityksen edellyttämällä tavalla (MRL 63 §).
Merkittävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten perusteella:
• millaisia asioita kaavassa käsitellään,
• millaisia ovat kaavoituksen kohteena olevan alueen ominaisuudet ja
• millaisia ovat kaavan toteuttamisen
vaikutukset.
Yhden lähtökohdan kaavassa käsiteltävien asioiden merkittävyyden arviointiin
antavat tekijät, joiden perusteella arvioidaan
MRL 66 §:ssä tarkoitettujen viranomaisneuvottelujen tarvetta:
• kaava koskee valtakunnallisia tai
tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita
• se on muutoin yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai kulttuuriympäristön
kannalta erityisen merkittävä tai
• valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä.
Neuvottelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty laajemmin viranomaisneuvottelujen yhteydessä luvussa 5.3. Merkittävyyteen vaikuttaa myös kaavassa käsiteltävien
asioiden merkitys eri osallisryhmien kannalta. Myös paikalliset kysymykset voivat olla
tämän vuoksi merkittäviä.
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Myös kaavoituskohteen ominaisuudet ja
kaavan vaikutukset vaikuttavat sen merkittävyyteen. Seuraavat kaavoituskohteen ominaisuudet lisäävät kaavan merkittävyyttä:
• rakennetun ympäristön, maiseman
tai luonnonympäristön erityiset
arvot ja muutosherkkyys
• alueella esiintyvät ympäristöongelmat kuten maaperän likaantumisesta tai liikenteen päästöistä johtuvat
terveysriskit
• alueen sosiaalisen luonteen haavoittuvuus kuten yksipuolinen väestörakenne, syrjäytymisvaarassa olevan
väestös suuri osuus tai palvelujen
puute tai uhanalaisuus.
Olennaista on myös se, miten merkittäväksi osallistujat kokevat kaavan. Vakiintuneen
maankäytön muutokset koetaan yleensä merkittävämpinä kuin muutokset keskeneräisillä
tai muutoin muutostilassa olevilla alueilla.
Myös alueeseen kohdistuvat ristiriitaiset intressit ja aikaisempi konfliktihistoria asettavat
erityisiä vaatimuksia osallistumisen suunnittelulle ja järjestämiselle.

Strateginen
yleiskaava

Kaavoituskohteen ominaisuudet

Keskustan
osayleiskaava
Suojelukaava,
virkistysalueen
kaava

yy
äv
tt

Teollisuustai satamaalueen
uuskäyttö,
osayleiskaava
tai asemakaava

K

aa

va

n

m

er

ki

Täydennysrakentaminen,
asemakaava

s

Rantayleiskaava

Uuden asuntotai työpaikkaalueen
asemakaava

Vaikutukseltaan vähäinen
asemakaavan muutos

Kaavan vaikutusten ominaisuudet
Kuva 6. Kaavan merkittävyyden arvioinnin lähtökohtia.
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Seuraavat vaikutusten ominaisuudet lisäävät kaavan merkittävyyttä:
• vaikutuksen suuruus kuten vallitsevan maankäytön muuttuminen
• vaikutusten alueellinen laajuus ja
kohteena olevan väestön suuri määrä
• vaikutusten todennäköinen haitallisuus
• vaikutuksen merkitys osana laajempaa kehitystä
Yleis- ja osayleiskaavat linjaavat maankäytön periaatteita ja ohjaavat yhdyskuntien
kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Ne ovat
yleensä jo laaja-alaisuutensa vuoksi merkittäviä. Asemakaavojen merkittävyydessä voi
sitä vastoin olla suuria eroja. Asemakaavassa saatetaan tehdä merkittäviä elinympäristön laatuun vaikuttavia ratkaisuja tai se voi
olla kaavamuutos, joka koskee toteutuksen
teknisiä yksityiskohtia. Asemakaavan merkittävyyteen vaikuttaa myös sen suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan. Yleiskaavan
puuttuessa asemakaavassa saatetaan tehdä
merkittäviä maankäyttöratkaisuja. Sen sijaan
suhteellisen yksityiskohtaista osayleiskaavaa
tarkentava asemakaava ei välttämättä ole vaikutuksiltaan merkittävä.
Lisätietoa
• Paldanius, Jari; Tallskog Lasse; Maijala,
Olli; Riipinen, Jouko ja Sairinen, Rauno.
2006. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006.

4.2

Osallisten tunnistaminen
Tiedottamisen ja osallistumisen suunnittelua
varten tarvitaan tietoa siitä, mitkä eri tahot
ovat osallisia kyseisessä kaavahankkeessa ja
miten laajasta osallisten joukosta on kysymys.
Osallisten tunnistaminen voidaan jakaa
kahteen vaiheeseen:
1. Selvitetään MRL 62 §:n tarkoittamat
osalliset. He ovat niitä, joille tulee tiedottaa kaavoituksen alkamisesta ja tarjota
mahdollisuus osallistua.
2. Selvitetään osalliset, jotka on erityisen
tärkeää saada aktiivisesti mukaan kaavan valmisteluun. Tällaisia avainryhmiä
ovat esimerkiksi henkilöt tai yhteisöt,
joihin kaavan vaikutukset erityisesti
kohdistuvat, tiedossa olevan konfliktin
osapuolet, viranomaiset, joiden toimialaa kaava koskee ja kaavan toteuttajat.
Osallisten tunnistamisessa on apua kaavan
vaikutusten alustavasta määrittelystä: mitä
asioita kaavassa käsitellään, mihin asioihin
ja kuinka laajalle alueelle vaikutukset kohdistuvat? Tällöin on syytä kiinnittää huomiota
myös siihen, onko osallisena muussa kunnassa asuvia ja leviävätkö kunnan käyttämät
tiedotuslehdet näissä kunnissa. Apuna voi
myös käyttää taulukon 1 listaa maankäyttöja rakennuslain tarkoittamista osallisista.
Käytännössä on vaikea määritellä tarkasti,
kuka on osallinen ja kuka ei. Siksi on tärkeää
huolehtia hyvällä tiedottamisella siitä, että
tieto kaavoituksen alkamisesta leviää laajasti.

Tulevat asukkaat
Uutta asuntoaluetta suunniteltaessa yhteistyötahoista puuttuu yleensä oleellinen ryhmä – tulevat asukkaat. Heidän tarpeidensa ja
toiveidensa esillä pitäminen kaavaprosessissa
jää usein kaavoittajan varaan. Onko mahdollista saada suunnittelua varten tietoa myös
tulevien asukkaiden näkemyksistä?
Jyväskylän Korteniitty on Kortepohjan asuntoalueeseen liittyvä uusi kaupunkimainen
pientaloalue. Sen suunnittelua varten tehtiin
muuttohalukkuutta koskeva kysely Kortepohjan asukkaille. Osoittautui, että lähialueen
asukkaista merkittävä osa oli kiinnostunut
muuttamisesta Korteniittyyn. Tietoa saatiin
myös toivotuista talo- ja asuntotyypeistä
sekä muista alueen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä toiveista.
Oulun Toppilansaaren kaavoituksen tueksi
perustettiin asukastestiryhmä edustamaan
tulevia asukkaita. Julkisen haun perusteella
75 henkilö ilmoitti halukkuutensa osallistua
ryhmään. Ryhmään valittiin 15 jäsentä, jotka
edustivat eri ikä-, sukupuoli- ja ammattiryhmiä ja olivat poliittisesti riippumattomia.
Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Tapaamisiin sisältyi tutustumismatka, maastokäyntejä, pienoismallityöskentelyä ja arviointeja.
Espoon Nupurinkartanon suunnittelussa viiteryhmänä käytettiin alueelta asunnonostoa
suunnittelevia. Osallistujat löytyivät aluetta
suunnittelevan rakennusliikkeen asiakaskunnasta.
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Taulukko 1. Osalliset.
Osallisen määritelmä   Esimerkkejä osallisista
(MRL 62 §)
Maanomistajat

Kaava‑alueen maanomistajat ja haltijat

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa

Kaavan vaikutusalueen asukkaat
Yritykset ja elinkeinonharjoittajat
Yritysten, laitosten, koulujen ja päiväkotien työntekijät ja käyttäjät, virkistysalueiden käyttäjät
Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään

Maanomistajia edustavat yhteisöt kuten omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset
Asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat
Tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja
rakennusperinneyhdistykset, nais-, perhe- ja harrastusjärjestöt, nuorten,
eläkeläisten, vammaisten tai työttömien yhteisöt
Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt kuten maataloustuottajat,
metsänhoitoyhdistykset ja kauppakamarit
Muut paikallisella tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoitokunnat
ja vesiensuojeluyhdistykset
Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset

Viranomaiset, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään

Kunnan hallintokunnat ja liikelaitokset sekä nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot
Naapurikunnat ja muut kunnat, joihin kaava vaikuttaa
Maakunnan liitto
Valtion viranomaiset kuten alueelliset ympäristökeskukset lääninhallitukset,
merenkulkupiirit, metsäkeskukset, tiepiirit sekä työvoima‑ ja elinkeinokeskukset
aluehallinnon tasolla sekä Museovirasto, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto keskushallinnon tasolla
Viranomaisiin rinnastettavat valtion liikelaitokset kuten Tieliikelaitos, Metsähallitus
ja Ilmailulaitos
Saamelaiskäräjät

4.3

Osallistumismenetelmien
valinta
Kaavoittajan ja osallisten välinen tiedonvaihto ja keskustelu tukevat kaavan suunnittelua,
siinä tehtäviä valintoja ja päätöksentekoa. Tätä voidaan edesauttaa sopivilla osallistumismenetelmillä.
Lakisääteinen tiedottaminen, kaavan nähtävillä pitäminen, mielipiteiden kokoaminen
ja lausunnot sekä merkittävien kaavojen viranomaisneuvottelut ovat osallistumismenetelmien runko. Vuoropuhelun aikaansaaminen edellyttää yleensä myös muiden osallistumismenetelmien käyttöä.
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Yleisesti käytetyt osallistumismenetelmät
on tässä oppaassa ryhmitelty tiedottamista,
tiedonhankintaa, vuoropuhelua ja yhteistyötä
palveleviin menetelmiin niiden ensisijaisen
tehtävän mukaan (kuva 7). Tiedottaminen ja
tiedonhankinta ovat pääosin yksisuuntaista ja
välillistä viestintää. Vuoropuhelumenetelmin
saadaan aikaan välitöntä ja monitahoistakin
vuorovaikutusta osapuolten kesken. Yhteistyömenetelmille on vuoropuhelun lisäksi
ominaista toistuvuus ja usein edustuksellisuus. Monet menetelmät, kuten esimerkiksi
yleisötilaisuus tai kävelykierros, palvelevat
useita tarkoituksia. Menetelmien ominaisuuksia ja käyttöä erilaisissa tilanteissa käsitellään tarkemmin luvussa 8.

TIEDOTTAMINEN
Kunnan ilmoitus (kuulutus)
Kirje
Tiedote
Esite
Kaavan nähtävillä pitäminen
Näyttely
Lehdistötiedote ja tiedotustilaisuus
Internet tiedottamisessa
VUOROPUHELU
Yleiötilaisuus
Suunnitteluvastaanotto ja näyttelypäivystys
Tulevaisuusverstas
Suunnittelupaja
Kävelykierros
Mielikuvakartta tai kognitiivinen kartta
Tarrakartta
Keskusteluryhmä internetissä
Seminaari ja paneelikeskustelu
Kokousvierailu

YHTEISTYÖ
Yhteistyöryhmä
Neuvottelu
Alueellinen yhteistyö

TIEDONHANKINTA
Palautelomake
Kysely
Palaute ja kysely internetissä
Haastattelu
Lausunto
Kuva 7. Kaavoituksessa kätytettyjä osallistumismenetelmiä.

Kaavoituksen eri vaiheissa osallistumisen
tehtävät painottuvat eri tavoin. Aloitusvaiheessa painottuu tiedottaminen ja tiedonhankinta. Vuoropuhelua tarvitaan erityisesti
valmisteluvaiheessa, jolloin käsitellään kaavan tavoitteita ja kaavaratkaisun periaatteita.
Vaikeissa ristiriitatilanteissa saatetaan tarvita
neuvotteluja ulkopuolisen sovittelijan johdolla.
Tavoiteltavien osallisten määrä ja osallistuvien ryhmien valmiudet ja odotukset vaikuttavat menetelmien toimivuuteen. Halu
osallistua ja sopivat osallistumistavat vaihtelevat yksilöittäin ja elämäntilanteen mukaan.
Monille riittää tiedonsaanti ja mahdollisuus
seurata kaavoitusta. Varsinkin merkittävissä
hankkeissa on hyvä käyttää monenlaisia menetelmiä, jotta erityyppisille osallisryhmille
löytyisi sopiva tapa osallistua.
Tutkimusten mukaan keski-ikäiset ja eläkeläiset osallistuvat muita ikäryhmiä aktiivi-

semmin yleisötilaisuuksiin. Lapsiperheet ja
nuoret osallistuvat niihin selvästi harvemmin. Jos on tarpeen saada tietää nk. hiljaisten
ryhmien, kuten nuorten, lasten, vanhusten,
vammaisten tai maahanmuuttajien, näkemyksiä, on tarjottava heille soveltuvia osallistumisen tapoja.
Asukas-, omakoti- ja luonnonsuojelujärjestöissä toimivat tuntevat kaavoitusta ja ovat
yleensä aktiivisia osallistujia. Monilla muilla, kuten nais- ja harrastusjärjestöillä, kynnys
osallistua on suurempi. Yritykset jäävät usein
pois kunnan järjestämistä tilaisuuksista.
Osallistumismenetelmien valinta on myös
resurssikysymys. Menetelmät vaativat eri tavoin työpanosta, aikaa, rahaa ja osaamista.
Tehokas tiedottaminen sekä huolella harkitut
ja hyvin järjestetyt tilaisuudet tuovat parhaan
hyötysuhteen sekä kaavan valmistelijoiden
että osallistujien kannalta.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

33

Lisätietoa
• Kauppinen, Tapani & Tähtinen, Vilja.
2003. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointi -käsikirja. www.stakes.fi/julkaisut
• Rinkinen, Kristiina. 2004. Rivien väliin
jäävät asukkaat. Hiljaisten ryhmien
osallistaminen ympäristösuunnittelussa.
Vantaan kaupunki, Viheralueyksikkö,
Urban II -yhteisöaloiteohjelma.
• Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. www.
tkk.fi/Yksikot/YTK/julkaisu/ejulk.html
• Ulos umpikujista – maankäytön konfliktien ennakointi ja hallinta. 2006. Ympäristöministeriön esite.

Onnistuneen vuorovaikutuksen kulmakiviä
• Avoimuus
Kerro osallistujille myös suunnittelua ja vaikuttamista rajaavat asiat.
• Viestintä
Esitä asiat niin, että kaikki ymmärtävät. Selitä ammattitermit, jos et voi välttää niitä. Juridinen kaavakartta ei avaudu maallikoille. Käytä apuna havainnollisia kuvia ja malleja.
• Kuuntelu
Kuuntele, mitä muilla on sanottavanaan. Asioilla on
monta puolta. Et ole ehkä tullut ajatelleeksi niitä
kaikkia.
• Keskustelu
Suunnittelijan tapaaminen on osallistujille tärkeää.
Vuorovaikutus sujuu parhaiten kasvokkain. Järjestä
osallistujille mahdollisuus keskustella ja tutustua
myös toistensa näkökantoihin.
• Palaute
Osallistujat kaipaavat tietoa siitä, miten ovat vaikuttaneet kaavaratkaisuun. Anna palautetta ja perustele ratkaisut.
• Luottamus
Avoimuus, kuunteleminen ja kunnioitus synnyttävät
luottamusta. Muista, että luottamus syntyy hitaasti,
mutta sen menettää nopeasti.
Myös ristiriidat kuuluvat kaavoitukseen. Niitä ei voi
välttää, mutta hyvällä vuorovaikutuksella voi estää
niiden kärjistymisen konflikteiksi.
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4.4

Osallistumisen ja vaikutusten
arvioinnin yhteydet
Kaavan vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.
Vaikutusten arviointi tukee osallistumista
tuottamalla tietoa ja asia-argumentteja kaavasta käytävään keskusteluun. Vuoropuhelu
osallisten kanssa tukee monella tavoin asiantuntijoiden työtä.
Vaikutusten arviointi ja sen liittyminen
osallistumiseen suunnitellaan kaavoituksen
alkaessa ja kuvataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Ainakin seuraaviin kysymyksiin tulisi tällöin vastata:
• mihin asioihin kaavan vaikutukset
kohdistuvat? (tunnistaminen)
• mitkä ovat keskeisimpiä kaavan vaikutuksia? (merkittävyys)
• miten eri osallisryhmät voivat osallistua vaikutusten arviointiin kaavoituksen eri vaiheissa (mm. osallistumistilaisuuksien ja viranomaisten
yhteistyön järjestäminen)
• miten laajasti vaikutuksia arvioidaan?
(suuntaaminen)
Tarvittaessa esitetään myös, millä tavoilla
vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan (ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, menetelmät jne.).
Asiantuntijoiden laatimat selvitykset ja
vaikutusten arvioinnit auttavat osallisia arvioimaan kaavaratkaisua omalta kannaltaan
tai edustamansa toimialan näkökulmasta.
Osallistujien näkemykset auttavat puolestaan
kaavan suunnittelijaa tunnistamaan kaavan
vaikutuksia, kiinnittämään huomiota eri tahojen kannalta olennaisiin kysymyksiin ja
arvioimaan kaavan vaikutuksia eri näkökulmista.
Lisätietoa
• Paldanius, Jari; Tallskog Lasse; Maijala,
Olli; Riipinen, Jouko ja Sairinen, Rauno.
2006. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006.

Kysymyksiä osallistujille
Aloitusvaihe
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutusten merkittävyyden
alustava määrittely
Selvitystarpeen määrittely
ja vaikutusten arvioinnin
suuntaaminen

Mikä on tärkeää, arvokasta alueella? Mitä pitäisi säilyttää?
Mitä ongelmia alueella on? Entä tulevaisuuden uhkakuvia? Mitä pitäisi muuttaa?
Millaisia tarpeita ja toiveita Sinulla on?
Onko osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kiinnitetty huomiota näihin
kysymyksiin?

Valmisteluvaihe
Kaavaratkaisun ja sen
vaihtoehtojen vaikutusten
arvioiminen sekä
vaihtoehtojen vertailu
Kaavaluonnoksen
vaikutusten arviointi
Haitallisten vaikutusten
lieventämisen mahdollisuudet
Kaavaratkaisun perusteleminen sekä kaavan
vaikutusten ja osallisten
kannanottojen kuvaaminen
kaavaselostuksessa

Miten kaavaratkaisu ja sen mahdolliset vaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi
- ���������������������������
asumiseen, asuinympäristöön
- �������������������������
virkistysmahdollisuuksiin
- �����������������������������������
luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan
- arkielämän sujuvuuteen
- palveluihin
- liikenteeseen ja liikkumiseen
- esteettömyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen?
Onko kaikki merkittävät vaikutukset arvioitu?
Ovatko vaikutukset myönteisiä vai kielteisiä?
Keihin hyödyt tai haitat kohdistuvat?
Miten haittoja voidaan vähentää?
Missä määrin ja millä edellytyksillä haittoja voidaan hyväksyä?

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotuksen arviointi
Haittojen ehkäiseminen ja
vähentäminen esimerkiksi
kaavamerkinnöin ja -määräyksin

Onko asukkaiden mielipiteet tuotu esille kaavaselostuksessa?
Onko valmistelun aikana esille tulleita vaikutuksia käsitelty selostuksessa?
Onko haitallisia vaikutuksia vähennetty riittävästi niin, että ehdotus on
hyväksyttävissä?

Kaavaselostuksen täydentäminen
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4.5

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen
järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.
(MRL 63 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään ennen muuta asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia
varten. Sen tulisi antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että
osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja
tarvetta osallistua sen valmisteluun.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tiedotetaan yleensä samalla, kun ilmoitetaan
kaavoituksen vireilletulosta (luku 3.2).

Sisältö ja laajuus
Maankäyttö- ja rakennuslakiin ei sisälly yksityiskohtaisia osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä koskevia säännöksiä. Periaatteena on, että suunnitelma laaditaan kaavan
tarkoituksen ja merkityksen vaatimalla tavalla
(MRL 63 §). Hallituksen esityksen perusteluissa (HE 101/1998) on katsottu tämän tarkoittavan sitä, että suppea-alaisissa tai merkitykseltään vähäisissä kaavoissa suunnitelma voisi
olla yksinkertainen ja suppea. Laaja-alaisissa
tai muuten merkittävissä kaavoissa se olisi
laajempi.
Lain perusteluissa on pidetty mahdollisena
myös, ettei osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa lainkaan tarvittaisi, jos vähäisessä kaavoitushankkeessa osallisia on vain muutamia ja
kaavan vireilläolosta ilmoittaminen ja vuorovaikutus voidaan muutoinkin turvata.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja laajuus voivat siis vaihdella hyvinkin
paljon. Jotta se palvelisi osallisten tiedon tarvetta, sen olisi hyvä sisältää jossain muodossa
seuraavat asiat:
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• Perustiedot kaavahankkeesta: kaavaalue ja sen sijainti, kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, yleispiirteisten
kaavojen antamat lähtökohdat
• Vuorovaikutusmenettelyt: osalliset,
tiedotustavat, osallistumismenettelyt, viranomaisyhteistyö, palautteen
antaminen
• Selvitykset: mitä selvityksiä on tehty
ja mitä uusia selvityksiä tarvitaan
• Vaikutusten arviointi: arvioitavat
vaikutukset, vaikutusalue, vaikutusten arviointimenetelmät ja osallistuminen vaikutusten arviointiin
• Kaavaprosessin eteneminen: suunnittelun vaiheet sekä suunnittelun,
vuorovaikutuksen ja vaikutusten
arvioinnin liittyminen toisiinsa sekä
päätöksenteon aikataulu
• Lisätietojen antajan yhteystiedot
• Mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
on tiedotettava kunnan tarkoituksesta tehdä
kaavaa koskeva maankäyttösopimus. Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille
vasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laatimisen jälkeen, asiasta tulee tiedottaa
kaavan laatimisen yhteydessä osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. (MRL
91 b §, 13.3.2003/222)
Osallistumis- ja arviointimenettelyjä voidaan tarvittaessa tarkentaa tai muuttaa suunnittelun aikana. Jos menettelyjä muutetaan
olennaisella tavalla esimerkiksi supistamalla
osallistumista, on näistä muutoksista tiedotettava osallisille vastaavalla tavalla, jolla
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin kaavoituksen tullessa vireille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään ennen muuta osallisille. Kuvia käyttämällä siitä syntyy havainnollinen ja informatiivinen. Sellaisena se palvelee sekä asukkaita että viranomaisten tietotarpeita. Se myös
innostaa osallistumaan ja ottamaan asioihin
kantaa.

Kuva 8. Opas- tai osoitekartta havainnollistaa sijaintia.
Valokuva kertoo, millaisesta paikasta on kysymys. Lähde: Jyväskylän kaupunki.

Neuvottelu osallistumisja arviointisuunnitelmasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä ja toteuttamista koskevat epäselvyydet
selvitetään neuvottelemalla. Kunta voi neuvotella asiasta alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. (MRL 64 §.) Silloin kun kaavasta
on tarpeen järjestää viranomaisneuvottelu,
voidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä käsitellä aloitusvaiheen neuvottelussa.
Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ei ole osallisen mielestä asianmukainen, hän
voi esittää alueelliselle ympäristökeskukselle
neuvottelua sen riittävyydestä (MRL 64 §).
Esitys on tehtävä ennen kaavaehdotuksen
asettamista julkisesti nähtäville. Se voidaan
tehdä esimerkiksi ympäristökeskukselle osoitetulla kirjeellä.
Käytännössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat erimielisyydet on yleensä
voitu selvittää osallisten ja kaavoittajan välisissä keskusteluissa. Sen vuoksi onkin suositeltavaa, että osallinen ottaisi ensin yhteyttä
kaavoittajaan asian selvittämiseksi.
Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ym-

päristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu sen täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun
kutsutaan esityksen tehnyt osallinen sekä ne
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan
asia liittyy (MRL 64 §). Ranta-asemakaavaa
koskevaan neuvotteluun kutsutaan myös
kaavan laatimisesta huolehtiva maanomistaja (MRA 34 §).
Kun alueellinen ympäristökeskus on päättänyt neuvottelun järjestämisestä ja ilmoittanut siitä kunnalle, kunta toimittaa ympäristökeskukselle neuvottelua varten tarvittavan
aineiston. Ympäristökeskus laatii neuvottelusta muistion, josta käyvät ilmi neuvotteluun
osallistuneiden käsitykset osallistumis- ja
arviointisuunnitelman täydennystarpeista ja
neuvottelun lopputulos. Muistio toimitetaan
neuvotteluun kutsutuille. (MRA 31 §)
Ympäristökeskuksen kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennystarpeista eivät sido kuntaa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman täydentämistä harkitessaan kunta joutuu kuitenkin ottamaan
huomioon, että puutteelliset osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt voivat antaa perusteen valittaa kaavasta.
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Kysymyksiä osallistumis- ja arviointisuunnitelman arviointia varten
Osalliset

Onko osalliset määritelty kattavasti?
Puuttuuko osallisten joukosta jokin olennainen ryhmä?

Tiedottaminen

Onko osallisilla mahdollisuus saada tieto kaavoituksen alkamisesta (vireilletulo) ja seurata
sitä?
Onko ilmeistä, että jokin osallisten ryhmä jää tiedonsaannin ulkopuolelle?

Osallistumisen
ajoitus

Tarjotaanko mahdollisuus osallistumiseen riittävän aikaisin?
Onko osallisilla mahdollisuus tutustua kaavoituksen tavoitteisiin ja mahdollisiin
vaihtoehtoihin ja ottaa niihin kantaa?
Onko osallisilla mahdollisuus tutustua selvitysten ja vaikutusten arvioinnin tuloksiin
sekä arvioida niiden perusteella kaavaratkaisua ja sen mahdollisia vaihtoehtoja?

Osallistumistilaisuudet

Ovatko suunnitellut osallistumistilaisuudet oikeassa suhteessa kaavan tarkoitukseen
ja merkitykseen?
Tarjoavatko suunnitellut osallistumistilaisuudet kaikille osallisten ryhmille mahdollisuuden
osallistua?
Onko ilmeistä, että jokin ryhmä jää osallistumisen ulkopuolelle?
Onko osallistumisen järjestämisessä otettu huomioon kaavan erityispiirteistä johtuva tarve
huolehtia esimerkiksi avainryhmien tai hiljaisten ryhmien osallistumisesta?
Onko osallisille varattu tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen kaavaluonnoksesta ja
kaavan valmisteluaineistosta?

Viranomaisyhteistyö

Onko kaavasta tarpeen järjestää MRL 65 §:n tarkoittama viranomaisneuvottelu?
Onko sen järjestäminen huomioitu?

Selvitykset

Antavatko olemassa olevat ja suunnitellut selvitykset riittävän tietopohjan kaavaratkaisujen tekemiselle?
Ollaanko selvittämässä kaavan vaikutusten arvioinnin kannalta oikeita asioita?
Käytetäänkö selvitysten laatimiseen riittävää asiantuntemusta ja asianmukaisia menetelmiä?

Vaikutusten
arviointi

Onko vaikutusten arviointi oikeassa suhteessa kaavoitettavan alueen luonteeseen
ja kaavasta johtuvien muutosten merkittävyyteen?
Onko tunnistettu kaavan keskeiset vaikutukset?
Tarkastellaanko vaikutuksia riittävän laajalla alueella?
Käytetäänkö vaikutusten arviointiin riittävää asiantuntemusta ja asianmukaisia menetelmiä?
Onko tarpeen tarkastella vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja ja arvioida niiden vaikutuksia?

Osallisen esitys tai ympäristökeskuksen päätös neuvottelun järjestämisestä eivät aiheuta
oikeudellisia esteitä kaavoituksen jatkamiselle. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuitenkin näyttää olevan merkittäviä täydennystarpeita, on järkevintä jatkaa prosessia
vasta sen jälkeen, kun neuvottelu on käyty.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyyden arviointi
Osallistumis- ja arviointimenettelyjen riittävyyttä on aina jollain tavoin pohdittava
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laa-
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dittaessa. Riittävyys voi tulla arvioitavaksi
myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
koskevassa neuvottelussa.
Molemmissa tilanteissa on ensin kysyttävä, onko osallistumis- ja arviointimenettelyt
oikeassa suhteessa kaavan tarkoitukseen ja
merkitykseen (luku 4.1). Kaavan merkittävyys antaa taustan osallistumis- ja arviointimenettelyjen suunnittelulle ja niiden riittävyyden arvioinnille.

5 Viranomaisten yhteistyö

Viranomaiset ovat mukana kaavojen valmistelussa osallistumalla neuvotteluihin, työryhmiin ja muihin osallistumistilaisuuksiin sekä
antamalla lausuntoja. Kaavan valmistelussa
kaavoittaja tekee yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien, alueellisen ympäristökeskuksen, muiden valtion viranomaisten ja maakunnan liiton kanssa.
Tässä luvussa käsitellään viranomaisten
yhteistyötä kunnan sisällä sekä kunnan ja
valtion viranomaisten välillä. Kunnan hallintokuntien välistä yhteistyötä ohjaavat kuntien
johtosäännöt ja muutoin sovitut käytännöt.
Yhteistyön menettelyt ovat eri kunnissa erilaisia. Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen välisistä kehittämiskeskusteluista,
kaavoista järjestettävistä viranomaisneuvotteluista ja viranomaisilta pyydettävistä
lausunnoista on säännökset maankäyttö- ja
rakennuslaissa.
Neuvotteluja käsitellään myös luvussa
8.4.
5.1

Kunnan viranomaisten
yhteistyö
Kaavojen laatiminen edellyttää monipuolista
asiantuntemusta. Kunnan oma asiantuntemus saadaan käyttöön sisäisellä yhteistyöllä.
Yhteistyön muodot riippuvat muun muassa
kunnan ja sen organisaation koosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ohjelmoidaan

kyseiseen kaavaan liittyvä kunnan sisäinen
yhteistyö, kuten lausuntojen pyytäminen.
Kaavoituksella on keskeinen asema yhdyskuntasuunnittelussa ja -rakentamisessa.
Kaavoitus vaikuttaa omalta osaltaan kunnan
strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Kunnan hallintokuntien välistä yhteistyötä tarvitaan sen vuoksi paitsi kaavojen valmistelussa
myös kaavoituksen edellytysten luomisessa,
esimerkiksi maapolitiikassa, ja kaavojen toteuttamisessa.
Kaavan valmistelussa tarvitaan eri hallintokuntien asiantuntijoiden yhteistyötä mm.
selvitysten laatimisessa, kaavan tavoitteiden
määrittelyssä, kaavaratkaisun ja sen mahdollisten vaihtoehtojen suunnittelussa ja niiden
vaikutusten arvioinnissa. Yhteistyö on edellytys sille, että syntyy laadukas ja toteuttamiskelpoinen kaava, jonka toteuttamiseen
kunnan hallintokunnat ja kunnalliset liikelaitokset ovat sitoutuneet. Kunnan hallintokuntien lisäksi tärkeitä yhteistyötyötahoja ovat
maakuntamuseo ja alueellinen pelastustoimi,
jolle pelastustoimen tehtävät on kunnista siirretty.
Yhteistyö ei synny itsestään suotuisissakaan olosuhteissa, vaan siihen tarvitaan järjestelmällisiä ja yhdessä sovittuja muotoja.
Kaavakohtaisista aloitusneuvotteluista on
hyviä kokemuksia. Niissä voidaan selvittää
yhteistyön tarve sekä eri tahojen mahdollisuudet osallistua kaavan valmisteluun.
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Kunnan viranomaisia ja niiden kaavoitukseen liittyviä tehtäviä
Asuntotoimi
• asuinolot ja niiden kehittäminen
• asuntotuotannon tarpeet
• lainapäätökset
Elinkeinotoimi
• elinkeinojen kehittäminen
• yritystoiminnan tilatarpeet
Kaavoitustoimi
• kaavoitusohjelma, kaavojen ajanmukaisuus ja uudistamisen tarve, tonttituotannon tarpeet
• yleis- ja asemakaavojen laatiminen
• kulttuuriympäristöjä koskevat selvitykset
ja kulttuuriympäristöohjelmat yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.
Koulutoimi
• koulupalvelut ja niiden tilatarpeet
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
(museotoimi)
• kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen
• virkistys- ja ulkoilualueet
• Kulttuuriympäristöjä koskevat selvitykset
• Kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijatehtävät
Rakennusvalvonta
• kaavojen arviointi toteutuksen kannalta
• rakentamiseen liittyvät luvat
• kaavojen toteutumisen valvonta

Sosiaali- ja terveystoimi
• sosiaaliset olot ja niiden kehittäminen
• terveydelliset olot ja niiden kehittäminen
• hyvinvointipalvelut ja niiden tilatarpeet
• hyvinvointipalvelujen toteuttaminen
Tekninen toimi
• liikenneolot ja liikennesuunnittelu
• katusuunnittelu sekä puistojen ja viheralueiden suunnittelu
• kunnallistekniset verkostot ja niiden
suunnittelu
• maanomistusolot
• kartat ja kiinteistömuodostus (tonttijako)
• maanhankinta ja -luovutus, maankäyttösopimukset
Ympäristötoimi
• luontoselvitykset ja luonnonsuojelun
tavoitteet
• meluselvitykset ja meluntorjunta
• ilmanlaadun seuranta
• vesivarat ja niiden laadun seuranta
• maaperän laatu ja pilaantumisen
ehkäisy
• ympäristöluvat ja maa-ainesasiat
Toimialat ja niiden keskinäinen työnjako
vaihtelevat kuntakohtaisesti. Edellä esitettyä
luetteloa voi kuntakohtaisista eroista huolimatta käyttää muistilistana, kun pohditaan
kaavan valmistelussa tarpeellisia yhteistyötahoja.

Alueellinen pelastustoimi (22 alueellista pelastuslaitosta)
•
•
•
•
•
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riskialueiden määrittely (suuronnettomuuden vaara)
alueen pelastustoimen suunnitelmien laatiminen
kaavojen arviointi pelastustoimen kannalta
onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen, kiinteistöjen suojaustason määrittely
väestönsuojelu ja sen edellyttämän valmiuden ylläpito
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5.2

Kunnan ja alueellisen
ympäristökeskuksen
välinen kehittämiskeskustelu
Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen
kesken käydään vähintään kerran vuodessa
kehittämiskeskustelu. Siinä käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen
kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina
vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin
sekä kunnan ja ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. (MRL 8 §)
Kehittämiskeskustelut tarjoavat kunnalle ja ympäristökeskukselle mahdollisuuden
käsitellä yhdessä kulloinkin ajankohtaisia
aiheita, kuten kunnan yhdyskuntarakenteen
ja maankäytön kehittämistä, rakentamisen
ohjausta tai tulevia kaavoitustarpeita. Aiheiden valinta ja rajaaminen on tärkeää, jotta
käsiteltäviin asioihin voidaan paneutua. Kehittämiskeskusteluissa voidaan myös sopia
kunnan ja ympäristökeskusten keskinäisen
yhteydenpidon järjestämisestä samoin kuin
siitä, mistä kaavoista järjestetään viranomaisneuvotteluja.
Kuntien puolelta kehittämiskeskusteluihin
on kaavoittajien lisäksi hyvä osallistua johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden
sekä kunnan rakennustarkastajan. Luottamushenkilöiden osanotto kehittämiskeskusteluihin on osoittautunut tärkeäksi.
Kehittämiskeskustelu on tarkoitettu ensisijassa kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen väliseksi tapaamiseksi. Jos käsiteltävien
asioiden takia on tarpeellista, ei ole estettä
kutsua neuvotteluun esimerkiksi maakunnan
liiton ja valtion sektoriviranomaisten kuten
tiepiirin tai Museoviraston aluetoimipisteen
edustajia.
Kehittämiskeskusteluja on järjestetty myös
seutukuntaa tai kuntaryhmää koskevina.
Tällöin on käsitelty kuntia yhdistäviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kunnat ovat pitäneet
tärkeänä kunnan ja ympäristökeskuksen kah-

denkeskistä tapaamista. Kunnan niin halutessa tällainen tulee järjestetää.
MRL 8 § Kehittämiskeskustelu
Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen
kesken käydään vähintään kerran vuodessa
kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen
kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina
vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin
sekä kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.
5.3

Viranomaisneuvottelut
Viranomaisneuvottelu on kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen lakisääteinen yhteydenpidon muoto. Viranomaisneuvottelut
järjestetään, kun kunta laatii yleis- tai asemakaavaa, joka koskee
• valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai
• joka on muutoin yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai kulttuuriympäristön kannalta
erityisen merkittävä tai valtion
viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä (MRL 66 §).
Viranomaisneuvottelun tarkoituksena on
tuoda esille mahdolliset valtakunnalliset ja
tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja
muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset
sekä viranomaisten käsitykset tutkimuksista
ja selvityksistä.
Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa
valmisteltaessa ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.
Tarvittaessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun kaavaehdotus
on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat
mielipiteet ja lausunnot on saatu. (MRA 18
§ ja 26 §)
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä tarkoitettujen viranomaisneuvottelujen lisäksi
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kaavojen valmistelussa tarvitaan usein myös
muita viranomaisten keskinäisiä kaavaneuvotteluja. Viranomaisneuvottelujen ja muiden
kaavaneuvottelujen erilaisen oikeudellisen
aseman vuoksi käsitteet on syytä pitää erillään niin, että osanottajat ovat selvillä neuvottelun statuksesta.

MRL 66 § Viranomaisneuvottelut
Maakuntakaavaa valmisteltaessa on oltava
yhteydessä asianomaiseen ministeriöön ja
alueelliseen ympäristökeskukseen. Asianomaisen ministeriön, alueellisen ympäristökeskuksen ja maakunnan liiton kesken on
järjestettävä neuvottelu kaavan laadintaan
liittyvien valtakunnallisten tavoitteiden ja
muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi.
Valmisteltaessa muuta kaavaa, joka koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia
alueidenkäyttötavoitteita tai joka muutoin
on yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön
erityisen merkittävä taikka valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, on oltava yhteydessä alueelliseen
ympäristökeskukseen. Alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan laadintaan
liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja
muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. (29.12.2006/1441)
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun neuvotteluun on kutsuttava ne viranomaiset,
joiden toimialaa asia saattaa koskea.
Viranomaisneuvottelusta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
(29.12.2006/1441)
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Viranomaisneuvottelun
tarve
Viranomaisneuvottelun tarve on määritelty
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 66 §).
Yleiskaavat koskevat yleensä kysymyksiä,
joiden johdosta viranomaisneuvottelun järjestäminen on tarpeen. Tosin myös niiden
kohdalla saattaa tulla tilanteita, joissa harkintaa tarvitaan. Asemakaavat koskevat sen
sijaan hyvinkin erilaisia kysymyksiä, minkä
vuoksi viranomaisneuvottelun tarvetta joudutaan aina harkitsemaan tapauskohtaisesti.
Rantojen maankäyttö on katsottu niin merkittäviksi asiaksi, että viranomaisneuvottelu
tarvitaan aina, kun valmistellaan ranta-alueelle pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä
koskevaa yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa
(MRL 77 §).
Seuraavassa esitetään tapauskohtaisen
harkinnan tueksi tekijöitä, joiden perusteella
voidaan arvioida, ylittyykö neuvottelukynnys. Viranomaisneuvottelu voi olla tarpeen
esimerkiksi, kun kaava koskee
• yhdyskuntarakenteen kannalta erityisen
merkittävää hanketta: huomattavaa uutta
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen
aluetta, kuten vähittäiskaupan suuryksikköä tai myymäläkeskittymää
• valtakunnallista tai tärkeää seudullista
liikenneväylää, liikennealuetta tai muuta
infrastruktuurihanketta
• valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokasta maisema- tai kulttuuriperintöaluetta tai kohdetta, joita ovat mm.
valtakunnallisissa inventoinneissa mainitut kulttuurihistorialliset ympäristöt,
esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet
tai maisema-alueet taikka maakuntakaavassa osoitetut alueet tai kohteet
• valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokasta luonnonaluetta, joita ovat mm.
valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin ja Natura 2000 verkostoon kuuluvat
alueet ja maakuntakaavassa osoitetut
luonnonsuojelualueet ja -kohteet

• tärkeää seudullista virkistysaluetta tai
virkistyskäyttöä palvelevaa reitistöä
• luonnonvarojen käyttöä tai suojelua,
kuten laitosta tai toimintoja, joihin liittyy
pohjavesien pilaantumis- tai muuttamisriski
• aluetta, jolla esiintyy suunnitellun maankäytön kannalta ongelmallisia ympäristöhäiriöitä tai
• toimintaa, joka saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Neuvottelutarpeen määrittelyssä on merkitystä myös sillä, liittyykö kaavaan edellä
mainittuja kysymyksiä koskevia epäselvyyksiä tai ristiriitoja. Viranomaisneuvottelua ei
välttämättä tarvita, jos jo aloitusvaiheessa
kaavan lähtökohtia ja tavoitteita määriteltäessä on ilmeisen selvää, ettei edellä mainittuja
ristiriitaisuuksia esiinny. Viranomaisneuvottelua ei välttämättä tarvita asemakaavasta, jos
alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.

Viranomaisneuvottelu aloitustai valmisteluvaiheessa
Aloitus- tai valmisteluvaiheessa järjestettävä
viranomaisneuvottelu luo perustaa koko kaavoitusprosessille. Sen ensisijaisena tarkoituksena on selvittää kaavan valmistelun kannalta
merkitykselliset valtakunnalliset, seudulliset
ja muut keskeiset alueidenkäyttötavoitteet.
Valtion viranomaisten ja maakunnan liiton
edustajien tehtävänä on tässä neuvottelussa
tuoda kunnan tietoon omat tavoitteensa sekä
esittää käsityksensä kaavaa koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista (MRA 18 §, 26 §.
Lainsäädäntö määrittelee väljästi neuvottelun ajankohdan. Se voidaan järjestää kaavan
aloitusvaiheessa tai myöhemmin valmisteluvaiheessa. Neuvottelu on kuitenkin pidettävä
ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden
mielipiteen esittämiseen. Neuvottelua varten
osanottajille toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tai sen luonnos sekä muu
asioiden käsittelyn kannalta tarpeellinen aineisto.

Neuvottelussa käsiteltäviä
asioita
• suunnittelutehtävän tarkoitus ja keskeiset
suunnittelukysymykset
• tavoitteet
- kunnan tavoitteet kaavan laatimiselle
- kaavan suhde valtakunnallisiin
		 alueidenkäyttötavoitteisiin
- maakuntakaavan ja/tai yleiskaavan
		 antamat lähtökohdat
- valtion viranomaisten tavoitteet
		 kaavan laatimiselle
- muut kaavan laadinnan kannalta
		 keskeiset tavoitteet
• kaava-alueen rajaus, kaavan vaikutusalue ja
osalliset
• osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
ja niiden riittävyys
• viranomaisyhteistyö kaavan laadinnassa:
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelujen
ja muiden kaavaneuvottelujen tarve
• tietopohja ja perusselvitysten tarve
• vaikutusten arvioinnin tarve, arvioinnin
suuntaaminen ja laajuus
• kaavoituksen aikataulu
Neuvottelun ajankohdasta riippuen voidaan
käsitellä myös muita asioita kuten selvitysten
tuloksia tai kaavaluonnosta ja sen mahdollisia
vaihtoehtoja.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

43

Viranomaisneuvottelu
ehdotusvaiheessa

Neuvottelujen järjestäminen
ja niihin valmistautuminen

Ehdotusvaiheessa tarvittaessa järjestettävän
viranomaisneuvottelun yhtenä tavoitteena
on varmistaa, että kaava täyttää sisältönsä
ja valmisteluprosessin osalta maankäyttö- ja
rakennuslain vaatimukset ja että edellytykset
sen hyväksymiselle viranomaisten näkökulmasta ovat olemassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että valtion viranomaiset tuovat selkeästi
esiin, mikäli kaavassa on kysymyksiä, jotka
saattavat johtaa muutoksenhakuun.
Neuvottelu järjestetään ennen kaavan hyväksymistä, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja
lausunnot on saatu. Osanottajille toimitetaan
mm. kaava-asiakirjat, yhteenveto muistutuksista ja lausunnoista sekä kunnan esitys niiden huomioon ottamisesta.
Ehdotusvaiheessa viranomaisneuvottelu
voi olla tarpeen ainakin tilanteessa, jossa eri
viranomaisilla on ristiriitaisia näkemyksiä
joko kaavan sisältöön tai toteuttamisvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kunta sopii alueellisen ympäristökeskuksen
kanssa viranomaisneuvottelun järjestämisestä. Viranomaisneuvotteluun kutsutaan ne
valtion viranomaiset, joiden toimialaa kaava
saattaa koskea. Kutsuttavia ovat myös sellaiset valtion liikelaitokset, joilla on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisvastuu.
Maakunnan liitto kutsutaan neuvotteluihin
silloin, kun kaava käsittelee valtakunnallisia
tai seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai
muuten merkittäviä maakunnallisia tai seudullisia suunnittelukysymyksiä. Ympäristöministeriö kutsutaan, kun käsitellään suurten
kaupunkiseutujen keskeisiä kysymyksiä esimerkiksi yhdyskuntarakenteen, lii-kenteen,
ympäristönsuojelun tai rakennussuojelun
osalta. Kaavaa laativan konsultin on hyvä olla
mukana viranomaisneuvotteluissa. Konsultti
ei kuitenkaan voi edustaa niissä kuntaa.
Saamelaisten kotiseutualueella viranomaisneuvotteluihin kutsutaan valtion viranomaisten lisäksi saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjiltä pyydetään tarpeen mukaan myös lausunto
kaavaehdotuksesta.
Kunta toimittaa neuvottelussa tarvittavan
aineiston. Viranomaisneuvottelu vaatii onnistuakseen huolellista valmistautumista kaikilta
osanottajilta. Neuvottelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että neuvotteluun osallistuvat eri viranomaisten edustajat selvittävät
etukäteen oman organisaationsa näkemyksiä
neuvottelussa esiin tulevista asioista. Jotta
kaikki osanottajat ehtivät valmistautua kunnolla, on suositeltavaa, että kunta toimittaa
neuvottelukutsun kuukautta ennen kokousta
ja neuvotteluaineiston vähintään kaksi viikkoa ennen. Kunnan ja ympäristökeskuksen
on hyvä keskustella kokousaineiston laajuudesta etukäteen.
Silloin kun maanomistaja huolehtii rantaasemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, viranomaisneuvotte-

Neuvottelussa käsiteltäviä asioita
• suunnittelua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
- kaavaratkaisun suhde valtakunnallisiin 		
alueidenkäyttötavoitteisiin
- kaavaratkaisun suhde maakuntakaavaan ja
		 yleiskaavaan
- osallisten mielipiteiden ja arvioitujen vaikutus		 ten huomioon ottaminen kaavaratkaisussa
(haitallisten vaikutusten lieventäminen)
• lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
• muistutukset ja niiden huomioon ottaminen
• selvitysten ja vaikutusten arvioinnin asianmukaisuus
ja riittävyys
• valtion viranomaisten kannanotot ja niiden huomioiminen kaavaehdotuksessa
• kaavaehdotukseen liittyvät erimielisyydet ja niiden
ratkaiseminen
• kaavaehdotuksen mahdolliset muutostarpeet
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luun kutsutaan myös maanomistaja ja kaavan
laatija. Tällöin maanomistajan on toimitettava
alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelua varten tarvittava aineisto. (MRA 35 §)

Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvotteluissa esillä olleet
asiat ja kannanotot.

Valtion viranomaisia ja niiden alueidenkäyttöön liittyviä tehtäviä
Alueelliset ympäristökeskukset
(muut kuin maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvät viranomaistehtävät)
Kulttuuriympäristöön liittyviä tehtäviä
• edistää rakennusperinnön ja perinnebiotooppien hoitoa
• tekee rakennussuojelulain mukaiset päätökset
• määrää muinaisjäännösten suoja-alueet
Luonnonsuojeluun liittyviä tehtäviä
• päättää yksityismaiden luonnonsuojelualueiden rauhoittamisesta
• hankkii valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
• valvoo luonnonsuojelulain 65 §:n ja 66 §:n Natura 2000-verkostoa koskevien säännösten
noudattamista ja antaa lausunnot Natura-alueisin kohdistuvista vaikutusten arvioinneista
• tekee luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien suojelua koskevia päätöksiä
• käsittelee eräät lajistonsuojeluun liittyvät lupa-asiat
Vesivarojen käyttöön ja vesihuoltoon liittyviä tehtäviä
• huolehtii vesistöjen käyttö- ja hoitotoiminnasta sekä tulvasuojelusta
• edistää yhdyskuntien vesihuoltoa
• huolehtii vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä
• ohjaa, edistää ja valvoo meluntorjuntaa
• ohjaa, edistää ja valvoo pinta- ja pohjavesiensuojelu sekä maaperän ja ilman suojelua
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä tehtäviä
• toimii yhteysviranomaisena hankkeiden YVA-menettelyssä
• päättää yksittäistapauksissa YVA-menettelyn soveltamisesta
• huolehtii SOVA-lain mukaisista viranomaistehtävistä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa
Ilmailuhallinto
• antaa ilmailumääräykset ja valvoo lentoturvallisuutta
• myöntää lentopaikkojen rakentamis- ja pitolupia sekä hyväksyntätodistuksia
• myöntää lentoesteluvat
Ilmailulaitos (Finavia)
• ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja lennonvarmistusjärjestelmää
• hallinnoi liikelaitoksena valtion lentoasemaverkkoa maa-alueineen (toteuttamisvastuu)
• antaa lentoestelausunnot
Merenkulkulaitos
• huolehtii vesitieverkon (rannikko- ja sisävesiväylät sekä niihin liittyvät turvalaitteet) ylläpidosta
ja kehittämisestä
• merenkulkupiirit (Suomenlahden, Pohjanlahden, Järvi-Suomen ja Saaristomeren merenkulkupiirit) huolehtivat vesitieverkon ylläpidosta toimialueellaan (toteuttamisvastuu)
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Ratahallintokeskus
• ylläpitää ja kehittää rataverkkoa ja vastaa rautatieliikenteen turvallisuudesta
• hallinnoi rataverkkoa laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen
• aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille. Kullekin alueelle on
nimetty Ratahallintokeskuksen aluevastaava sekä rataverkon hallinnasta, kunnossapidosta ja
rakentamisesta vastaava virkamies
Tiehallinto
• vastaa maanteiden (ent. yleisten teiden) tienpidosta sekä kehittää tieverkkoa ja liikennejärjestelmää
• tiepiirit (9 kpl) osallistuvat toimialueellaan liikennejärjestelmän kehittämiseen ja huolehtivat
tieverkon palvelutasosta (toteuttamisvastuu)
Metsähallitus
• hankkii luonnonsuojelualueita, tuottaa luonto- ja retkeilypalveluita sekä hoitaa luonnonsuojelulakien nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita
• hoitaa, käyttää ja suojelee hallinnassaan olevia valtion maa- ja vesialueita sekä niillä olevia
luonnonvaroja
Metsäkeskukset (13 kpl)
• huolehtivat metsälain ja kestävän metsätalouden rahoituslain toimeenpanosta ja valvonnasta
Museovirasto
• Arkeologian osasto toimii asiantuntijaviranomaisena esihistoriallisiin muinaisjäännöksiin
liittyvissä tehtävissä
• Rakennushistorian osasto toimii asiantuntijaviranomaisena kulttuuriympäristöön ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiin liittyvissä tehtävissä
• aluetoimipisteet huolehtivat kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon viranomaistehtävistä
alueillaan. Toistaiseksi aluetoimipisteet on perustettu Vaasaan ja Hämeenlinnaan.
• eräät maakuntamuseot edustavat Museovirastoa rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
esihistoriallisiin muinaisjäännöksiin liittyvissä viranomaistehtävissä.
Puolustusvoimat
• maanpuolustusalueiden esikunnat, maa-, meri- ja ilmavoimien esikunnat sekä puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta huolehtivat puolustusvoimien käytössä olevien alueiden
käytöstä ja suunnittelusta
Turvatekniikan keskus (TUKES)
• toimii asiantuntijaviranomaisena mm suuronnettomuusriskiä aiheuttavien laitosten sijoittamista ja suojaetäisyyksien riittävyyttä koskevissa asioissa
Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) (15 kpl)
• edistävät elinkeinotoimintaa alueellaan
• edistävät maatilataloutta, maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseutuelinkeinoja
• kehittävät kalataloutta
Lääninhallitukset (5 kpl)
• hoitavat pelastustoimeen liittyviä tehtäviä
• hoitavat joukkoliikenteen kehittämiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä
• hoitavat ehkäisevään sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä tehtäviä
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5.4

Muut kaavaneuvottelut
Kaavaneuvottelut ja työpalaverit ovat tärkeitä
viranomaisten tiedonvaihdon kannalta. Tämä
koskee yhtä hyvin kunnan viranomaisten keskinäistä kuin kunnan ja valtion viranomaisten
yhteydenpitoa.
Kunnan ja valtion viranomaisen välisiä
neuvotteluja voidaan tarvita myös kaavoista, jotka eivät ylitä viranomaisneuvottelujen
kynnystä. Neuvottelutarve syntyy esimerkiksi, kun kaava koskee valtion ylläpitämää
liikenneväylää tai lentoasemaa taikka vaikuttaa niiden toimintaan ja kehittämismahdollisuuksiin. Kaavaratkaisun tueksi saatetaan
myös tarvita valtion viranomaisen asiantuntemusta esimerkiksi rakennussuojeluun tai
luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
Toisaalta myös viranomaisneuvottelun
kynnyksen ylittävistä kaavoista saatetaan tarvita yhteistä neuvonpitoa ja työpalavereita
lain tarkoittamien viranomaisneuvottelujen
lisäksi. Näiden kaavaneuvottelujen järjestämisen tarpeellisuudesta on hyvä keskustella
etukäteen viranomaisneuvottelussa. Kunta kutsuu neuvotteluun ne tahot, joita asiat
koskevat.
5.5

Lausunnot
Neuvottelujen lisäksi kaavoista pyydetään
lausuntoja viranomaisilta sekä valmisteluettä ehdotusvaiheessa. Valmisteluvaiheessa
lausuntoja pyydetään tarpeen mukaan niiltä
viranomaisilta, joiden toimialaa kaava koskee. Ehdotusvaiheessa pyydettävistä lausunnoista on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 20 § ja 28 §).
Ehdotusvaiheessa lausunnon tehtävänä on
ennen muuta tarkistaa, miten aikaisemmin
esitetyt näkökohdat on voitu ottaa huomioon
kaavaehdotuksessa ja onko vielä jäänyt sellaisia kysymyksiä, näkemyseroja tai ristiriitoja,
jotka vaatisivat toimenpiteitä. Lausunnonan-

tajat ovat yleensä osallistuneet viranomaisneuvotteluihin, muihin kaavaneuvotteluihin
taikka antaneet lausunnon kaavaluonnoksesta jo valmisteluvaiheessa, joten heidän kannanottonsa ovat olleet kaavoittajalla tiedossa
ja käytettävissä kaavaehdotusta valmisteltaessa.
Lausuntopyynnön mukana toimitetaan kaavan arvioinnin kannalta tarpeellinen aineisto,
kuten kaavakartta ja -selostus, joka sisältää
mm. tiedon tehdyistä selvityksistä ja vaikutusten arvioinnin tuloksista. Lausunnoille
tulee asettaa riittävä määräaika.

MRA 20 § Lausunnot yleiskaavaehdotuksesta
Yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä
lausunto:
1) maakunnan liitolta;
2) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava
vaikuttaa;
3) tarpeen mukaan alueelliselta ympäristökeskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.
MRA 28 § Lausunnot asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä
lausunto:
1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsiteltyjä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita;
2) alueelliselta ympäristökeskukselta, jos
kaava saattaa koskea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun
tai rakennussuojelun kannalta merkittävää
aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua
aluetta;
3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava
vaikuttaa;
4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta,
joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään,
sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

47

5.6

Viranomaisen valitusoikeus
ja oikaisukehotus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on valitusoikeus toimialaansa
kuuluvissa asioissa kaavan hyväksymispäätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, jonka alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia.
(MRL 191 §)
Alueellinen ympäristökeskus voi antaa
oikaisukehotuksen yleis- tai asemakaavasta,
jos kaava on laadittu ottamatta huomioon
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai
muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen
edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi.
Oikaisukehotus on tehtävä valitusajan kuluessa. Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi
päätös. Jos valtuusto ei käsittele asiaa uudestaan kuuden kuukauden kuluessa, kaavan
hyväksymispäätös raukeaa. Valtuusto voi
päättää joko aikaisemman päätöksensä muutoksesta tai sen pysyttämisestä. (MRL 195 §)
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6 Palautteen käyttö suunnittelussa

Osallistujat antavat kaavoituksen eri vaiheissa sekä suullista että kirjallista palautetta. Varsinkin kun palautetta on paljon, sen
hyödyntäminen edellyttää järjestelmällistä
aineiston käsittelyä. Tässä luvussa tarkastellaan yleisöpalautteen kokoamista, käsittelyä
ja käyttöä suunnittelussa, päätöksenteossa ja
vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.
6.1

Osallistujien palaute
Palautetta kertyy yleisötilaisuuksista, neuvotteluista, erilaisista tapaamisista, Internetin kautta sekä henkilökohtaisten yhteydenottojen ja lehtien palstoilla käydyn julkisen
keskustelun tuloksena. Sitä saadaan myös
kirjallisina mielipiteinä ja lausuntoina nähtävillä olojen yhteydessä.
Palautteen järjestelmällinen kirjaaminen ja
kokoaminen helpottaa sen käsittelyä ja hyödyntämistä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi palaute- tai kyselylomakkeet
yhteismitallistavat palautetta ja helpottavat
sen käsittelyä. Suoraan kartalle merkityt
kommentit säästävät paljolta vaivannäöltä.
Palautelomakkeen käyttöä ja kyselyn laatimista käsitellään tarkemmin luvussa 8.2.
Palautteen kokoaminen sekä yhteenvetojen ja johtopäätösten teko liittyy keskeisiin
suunnitteluvaiheisiin ja niissä tehtäviin ratkaisuihin kuten tavoitteiden määrittelyyn,
vaihtoehtojen valintaan tai kaavaluonnoksen

ja -ehdotuksen käsittelyyn kunnan toimielimissä. Olennaista on tuoda yhteenvedossa
esiin, mitä viitteitä palaute antaa ratkaisujen
tekoon.
Kaavaehdotuksesta saatujen muistutusten
ja lausuntojen käsittelyssä on vakiintuneet
menettelytavat. Muistutuksista ja lausunnoista tehdään yhteenvedot ja vastineissa esitetään, onko kaavaehdotusta tarpeen tarkistaa
niiden johdosta ja missä suhteessa. Yhteenveto ja vastineet on keskeinen asiakirja kaavan hallinnollisessa käsittelyssä. Se on esillä
ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluissa
sekä luottamushenkilöiden käytössä kaavaa
hyväksyttäessä.
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Palautteen käsittely  
Järjestelmällisen analyysin avulla palautteesta pyritään saamaan esille eri tahojen näkökulmat, kuten
• alueen asukkaiden, maanomistajien, yrittäjien tai alueella työssäkäyvien,
• lasten, nuorten, työikäisten tai vanhusten,
• jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, autoilijoiden tai bussimatkustajien tai
• keskustassa, lähiöissä tai kunnan reuna-alueilla asuvien näkökulmat.
Näkökulmat valottavat kaavaratkaisua eri tahojen kannalta ja selittävät siihen liittyviä näkemyseroja. Tätä tietoa tarvitaan sekä suunnittelussa että poliittisessa päätöksenteossa. Systemaattisen
käsittelyn perusteella voidaan myös arvioida kuinka hyvin palaute edustaa hankkeeseen liittyviä
osallisryhmiä ja näkökulmia. Esimerkiksi lasten, vanhusten, vammaisten ja maahanmuuttajien näkökulmat puuttuvat usein omaehtoisesti annetusta palautteesta.
Mielipiteet ryhmitellään tavallisesti esittäjän mukaan maanomistajien, asukkaiden, yhdistysten ja
viranomaisten mielipiteisiin.Varsinkin silloin kun palautetta on paljon, tällä ryhmittelyllä on vaikea
saada aineistosta esiin suunnittelun kannalta olennaisia asioita.
Palaute voidaan ryhmitellä myös aiheen mukaan. Aineisto voidaan jakaa mielipiteisiin, jotka
koskevat esimerkiksi
• kaavan tavoitteita, tietopohjaa tai vaikutusarvioita,
• kaavaratkaisun sisältöä: yhdyskuntarakennetta, liikennettä, asumista, palveluja, rakennettua ympäristöä ja kaupunkikuvaa tai luontoa ja virkistystä koskevat mielipiteet tai
• kaavaratkaisun eri vaihtoehtoja tai kaavan osa-alueita.
Mielipiteitä voidaan ryhmitellä edelleen myös sen mukaan, onko kanta kielteinen, myönteinen vai
neutraali.
Aiheen mukainen ryhmittely voidaan tehdä myös palautteesta nousevien asioiden mukaan.Tällainen
aineistolähtöinen ryhmittely soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa haetaan uusia kehittämisideoita ja -tavoitteita.
Tyypittelyssä yleistetään samaa aihetta koskevia näkemyksiä. Yleistys voidaan esittää suorana
lainauksena tai yhdistämällä yhteisiä piirteitä mielipiteistä. ”Yhdyskuntarakenne eheytyy”, ”Virkistysmahdollisuudet heikentyvät”, ”Maisema menee pilalle”.
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6.2

Kaavoittajan palaute
osallistujille
Osallistujat haluavat seurata, miten esitetyt
mielipiteet ja kannanotot vaikuttavat kaavaratkaisuihin. Sen vuoksi kaavoittajan on
puolestaan annettava palautetta osallisille.
Esimerkiksi osallistumistilaisuuksissa on
hyvä kertoa myös aikaisemman osallistumisen tuloksista; millaista palautetta on saatu
ja miten se on voitu ottaa huomioon kaavan
valmistelussa.
Ehdotusvaiheessa kunnan tulee pyydettäessä ilmoittaa perusteltu kannanotto muistutuksen tekijälle (MRL 65 §). Yhteenveto ja
vastineet on hyvä kirjoittaan niin, että ne käyvät sellaisenaan kunnan vastauksena. Muistutuksista ja lausunnoista on suositeltavaa
antaa palautetta muillekin kuin sitä erikseen
pyytäneille. Eräät kunnat lähettävät vastauksen kaikille muistutuksen tehneille ja lausunnon antaneille. Tällainen käytäntö antaa
kaavoitukseen osallistuneille tietoa päätöksenteon perusteista. Päätöksenteon avoimuus
hälventää epätietoisuutta siitä, miten esitetyt
mielipiteet ja kannanotot ovat vaikuttaneet
lopputulokseen.
Kaavoittajan palaute on viesti myös siitä, että osallistujien mielipiteet on otettu vakavasti
ja että ne ovat olleet esillä päätöksenteossa.
Tämä on yksi tapa rakentaa luottamusta.
Internet tarjoaa mahdollisuuden palautteen antamiseen (puolin ja toisin) reaaliajassa.
Siellä voidaan julkaista esimerkiksi muistiot
yleisötilaisuuksista, työryhmistä ja neuvotteluista sekä palautteesta laaditut yhteenvedot.

Lisätietoa
• Haverinen, Risto. 1999. Vuorovaikutuksen jäsentäminen ympäristövaikutusten
arvioinnissa. Opas hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille. Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 64.
• Hirsijärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001.
Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun
teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki.
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7 Kaava-aineistot ja vuorovaikutus

Osalliset ja päätöksentekijät saavat tietonsa
kaavasta paljolti kaava-asiakirjojen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavakartan ja
-selostuksen sekä muun kaava-aineiston perusteella. Kaava-aineistojen ymmärrettävyys
on yksi vuorovaikutuksen edellytyksistä.
Tässä luvussa käsitellään kaavakarttaa ja -selostusta osallistumisen ja vuorovaikutuksen
kannalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman havainnollistamisesta on esimerkkejä
luvussa 4.5.
7.1

Kaavakartta ja -selostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
kuvaa kaavaratkaisua juridisessa muodossa.
Vaikeaselkoisuutensa vuoksi se harvoin avautuu muille kuin alan ammattilaisille. Kuvilla
ja teemakartoilla saadaan näkyviin kaavaratkaisun keskeinen sisältö.
Asukkaat haluavat tietää ennen muuta,
miten kaava muuttaa ympäristöä ja miten se
vaikuttaa arkielämän toimivuuteen. Muutosta voidaan havainnollistaa monilla eri tekniikoilla: havainnekuvilla, valokuvasovitteilla,
pienoismalleilla ja tietokonemallinnuksilla.
Havainnollistaminen palvelee myös päätöksentekijöitä.
Kaavaselostus on kuvaus kaavaratkaisun
sisällöstä ja synnystä. Siinä esitetään suunnittelussa tehdyt tärkeimmät valinnat ja perustellaan ne. Lisäksi valotetaan eri toimijoiden

52

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

Kuva 9. Asemakaavan keskeinen sisältö on saatu
esiin yksikertaisella piirroksella. Lähde: Miljö- och
Energieministeriet, Danmark.

Kuva 10. Kaavaratkaisua on havainnollistettu ilmakuvasovitteella. Ilmakuvasta
tunnistaa tuttuja kiintopisteitä. Sitä on helpompi tulkita kuin tavallista
karttaa. Lähde: Holmanpuiston asemakaavaehdotus, Espoon kaupunki.

kaavaa koskevia tavoitteita ja mielipiteitä
sekä kerrotaan, miten ne ovat vaikuttaneet
kaavaratkaisun muotoutumiseen.
Kaavaselostuksessa esitetään osallistumismenettelyt, yhteenveto kaavoituksen
eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä sekä
selvitys siitä, miten eri mielipiteet on otettu
huomioon kaavaselostuksessa (MRA 17 §
ja 25 §). Kunnan luottamushenkilöt saavat
tietonsa osallistujien mielipiteistä ensisijaisesti kaavaselostuksesta. Osallistujat voivat
puolestaan selostuksesta varmistaa, että esitetyt mielipiteet on tulkittu oikein ja että ne
välittyvät myös päätöksentekijöiden tietoon.
Osallistumisen raportointi palvelee myös
osallistumismenettelyjen oikeudellista arviointia tuomioistuimissa.

Kaavaselostuksella on tärkeä tehtävä tiedonkulussa. Sen avulla sekä osallistujat että
päätöksentekijät tutustuvat kaavan sisältöön
ja arvioivat sen vaikutuksia. Vaiheittain laadittuna kaavaselostus palvelee osallisten
tietotarpeita koko suunnitteluprosessin ajan.
Kansalaiset tuntevat sen usein kuitenkin kaavakarttaa huonommin. Kaavakartan ja -selostuksen julkaiseminen sähköisesti parantaa
niiden saatavuutta ja lisää niiden tunnettuutta ja käyttöä.
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Kuva 11. Lintuperspektiivi antaa kokonaiskuvan. Jalankulkijan näkökulma taas vastaa
paremmin ympäristön käyttäjän kokemusta.©???

Kuva 11. Teemakartat ja kuvat avaavat kaavaratkaisun sisällön
myös osallistujille ja päätöksentekijöille. Toppilansaaren
asemakaavaratkaisua esiteltiin teemakarttojen avulla. Kuvassa
alueelle suunnitellut palvelut. Lähde: Oulun kaupunki, Tekninen keskus.

7.2

Asiakirjojen julkisuus
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen
hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta. Kaava-asiakirjat – osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavakartta ja -selostus samoin
kuin kaavoitusta palvelevat selvitykset – ovat
valmistuttuaan julkisia. Julkisia asiakirjoja
ovat myös kaavan laatimista tai muuttamista
koskevat hakemukset, kaavoista esitetyt kirjalliset mielipiteet ja lausunnot sekä valitukset
sen jälkeen, kun viranomainen on ne saanut.
Viranomaisten antamat lausunnot ovat julkisia, kun ne on allekirjoitettu. Viranomaisen
solmima sopimus kuten maankäyttösopimus
on julkinen, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Julkisuuslain 34 §:ssä (495/2005) säädetään,
milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua
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ja minkälaisia maksuja voidaan periä. Viranomaisen hallussa olevaan asiakirjaan on jokaisella oikeus tutustua ilman maksua. Samoin
on oikeus maksutta saada asiakirjasta suullista tietoa tai jäljentää se. Julkisuuslain mukaan
kopiosta ja tulosteesta voidaan periä maksu,
joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle
aiheutuvia kustannuksia. Eräissä tapauksissa
voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon hakemisesta aiheutuneita kustannuksia.
Kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen perusteista päättää
kuntalain mukaan (kuntalaki 13 §) valtuusto
ja maksuista otetaan määräykset hallintosääntöön (kuntalaki 50 §). Hallintosääntöön
otettavia maksuja määrättäessä on otettava
huomioon mitä julkisuuslain 34 §:ssä säädetään. Kunnallisissa maksuissa voi olla kuntakohtaisia eroja sekä myös eroja kuntien ja
valtion maksujen välillä. Kun siis esimerkiksi

asiakirjapyynnön johdosta peritään kopiointimaksuja, tulee kunnan oma hallintosääntöä
noudattaa maksua määrättäessä.
Valtion viranomaiset noudattavat valtion
maksuperustelain (150/1992) mukaan määriteltyjä taksoja (virastokohtaiset maksuasetukset), jotka perustuvat omakustannushintaan.
Lisätietoa
• Asemakaavan havainnollistamisen mahdollisuudet (ASKEL). www.ymparisto.fi/
askel
• Ympäristöministeriö. 2000. Asemakaavan
selostus. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000
-julkaisusarja, opas 3.
• Ympäristöministeriö. 2006. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarja, opas 13.
• Asiakirjojen julkisuudesta löytyy lisää
tietoa Suomen Kuntaliiton verkkosivuilta
www.kunnat.net. > lakiasiat
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8 Osallistumismenetelmiä

Tässä luvussa käsitellään osallistumismenetelmien ominaisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin. Osallistumismenetelmät
on seuraavassa jaoteltu tiedottamis-, tiedonhankinta-, vuoropuhelu- ja yhteistyömenetelmiin niiden ensisijaisen tavoitteen mukaan.
Ryhmien rajat ovat kuitenkin liukuvia, sillä
monet menetelmät palvelevat useampaa tarkoitusta. Osallistumismenetelmien valintaperusteita käsitellään osallistumisen suunnittelun yhteydessä luvussa 4.3.

Lisätietoa osallistumismenetelmistä löytyy
myös seuraavista julkaisuista:
• Kauppinen, Tapani & Tähtinen, Vilja.
2003. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja. www.stakes.
fi/julkaisut
• Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti.
www.tkk.fi/Yksikot/YTK/julkaisu/
ejulk.html

8.1

Kunnan ilmoitus (kuulutus)

Tiedottaminen
Tiedottaminen on vuorovaikutuksen ensimmäinen edellytys. Hyvä viestintä tavoittaa
oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan. Se sisältää oleelliset asiat ja on ymmärrettävää ja
havainnollista.
Kaavoituksesta tiedotetaan monilla eri tavoilla eri tiedonvälityskanavia käyttäen. Tässä
luvussa esitellään seuraavat tiedotustavat:
• kunnan ilmoitus (kuulutus)
• kirje
• tiedote
• esite
• kaavan nähtävillä pitäminen
• näyttely
• lehdistötiedote ja tiedotustilaisuus
• Internet.

56

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

Kunnan virallisella ilmoituksella tiedotetaan kaavoituksen vireilletulosta,
tilaisuudesta mielipiteen esittämiseen,
kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan hyväksymisestä ja
voimaantulosta.

Kunnan ilmoitus saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kunnan virallisella ilmoitustaululla
(julkisten kuulutusten ilmoitustaululla) sekä
tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla (kuntalaki 64 §). Yleensä kunnat julkaisevat ilmoitukset yhdessä tai useammassa
paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä.
Sanomalehdessä julkaistu kunnan ilmoitus

oli vuoden 2005 kansalaisjärjestökyselyn
mukaan tärkein tiedonsaantikanava kaavoitusasioissa.
Viralliseen tiedottamiseen käytetään myös
Internetiä. Internetissä julkaistu kuulutus
voidaan linkittää kaava-asiakirjoihin. Sanomalehdessä julkaisussa kuulutuksessa tulisi
aina antaa kunnan verkkosivujen www-osoite. Sähköisestä tiedottamisesta enemmän luvussa 3.2.
Ilmoituksessa kerrotaan kulloinkin olennainen tieto kaavasta, mitä aluetta kaava koskee, mitä suunnitellaan, mikä on kaavan valmisteluvaihe, osallistumistilaisuudet, niiden
ajankohdat, määräajat ja tarpeelliset osoitteet
sekä mistä saa lisätietoa. Ilmoituksessa käytetään selkeää yleiskieltä ja kuntalaisille tuttuja paikkojen nimiä. Jotta ilmoitus on myös
juridisesti pätevä, siinä pitää mainita, mistä
maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen
tarkoittamasta toimenpiteestä on kysymys.
Myös ilmoituksen ulkoasuun ja selkeyteen
kannattaa kiinnittää huomiota.

laisjärjestöt ovat postituslistoilla. Järjestöt
pitävät käytäntöä hyvänä tiedonsaannin ja
kaavoituksen seuraamisen kannalta.
Kirjeessä voidaan lähettää myös kaavaaineistoa, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavakartta ja -selostus tai
palautelomake. Sähköpostia käytettäessä isot
liitetiedostot on hyvä sijoittaa kunnan verkkosivuille ja liittää viestiin linkki aineistoon.
Kirjettä käytetään myös viralliseen tiedottamiseen. Esimerkiksi asemakaavan ja välittömästi rakentamista ohjaavan yleiskaavan
kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on aina
ilmoitettava kirjeellä toisessa kunnassa kirjoilla oleville maanomistajille ja -haltijoille
(luku 3.2).

Tiedote
Tiedote on nopea tapa välittää tietoa
ajankohtaisista asioista iso joukolle.
Hyvä tiedote kertoo asiansa lyhyesti
ja ytimekkäästi.

Kirje
Kirje tavoittaa osallisen varmimmin.
Se on luonteeltaan henkilökohtainen ja
antaa siten viestille erityistä painoa.

Henkilökohtainen kirje voidaan lähettää
niille osallisille, jotka on mahdollista nimetä ja joiden yhteystiedot saadaan selville. Jos
vastaanottajia on paljon, kirje voidaan toimittaa osoitteettomana jakeluna kohdealueen
talouksiin. Postin jakamana kirje menee perille myös niille, jotka eivät vastaanota mainoksia.
Kirje voidaan lähettää myös sähköpostin
välityksellä. Kaavoituksen alkaessa voidaan
koota hankkeesta kiinnostuneiden sähköpostiosoitteista postituslista. Ryhmälähetyksillä
tiedotetaan nopeasti ja edullisesti isollekin
joukolle. Joissain kunnissa keskeiset kansa-

Tiedotteessa on syytä keskittyä vain muutamaan olennaiseen asiaan. Joskus on tarpeen
valottaa taustoja laajemmin, mutta yleensä
tiedote saisi olla enintään kaksisivuinen.
Teksti hiotaan selkeäksi ja ymmärrettäväksi.
Ulkoasu voi olla vaatimaton mustavalkotulostus tavalliselle paperille. Yksinkertaisuus
on tiedotteen etu. Se voidaan tehdä nopeasti
lyhyellä varoitusajalla, kun tarvetta ilmenee.
Tiedotteita voidaan jakaa yleisötilaisuuksissa, lähettää kirjeessä tai sähköpostin välityksellä, jakaa joka kotiin -jakeluna tai julkaista
kunnan verkkosivuilla. Tiedote voidaan kohdistaa erityisesti asukkaille tai lehdistölle.
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Esite
Esite on tarkoitettu pysyvämpään käyttöön kuin tiedote. Tekstin lisäksi sen
ulkoasu suunnitellaan huolellisesti.

Esite vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Oleelliset asiat kerrotaan havainnollisesti ja selkeästi jäsennettynä. Tekstin ohella
käytetään kuvia, karttoja ja kaavioita, jotta
tieto olisi helpommin omaksuttavaa. Esite
voidaan tehdä painotuotteena tai verkkojulkaisuna. Nykyisillä tekniikoilla syntyy
laadukkaita monivärisiä esitteitä myös kopiokoneella. Esite soveltuu kaavoituksesta
tiedottamiseen silloin, kun tieto ei vanhene
kovin nopeasti.
Jotkut kunnat ovat tehneet osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta värikkään esitteen,
joka kertoo havainnollisesti kaavahankkeen
lähtökohdista ja tavoitteista. Esitteitä on käytetty myös kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen
esittelyyn.
Esitteitä voidaan jakaa samoin kuin tiedotteita yleisötilaisuuksissa, lähettää kirjeessä tai
sähköpostin välityksellä, jakaa joka kotiin -jakeluna tai julkaista kunnan verkkosivuilla.

Kaavan nähtävillä pitäminen
Nähtäville asettaminen on lakisääteinen menettely, jolla kunta tarjoaa osallisille ja kuntalaisille tilaisuuden tutustua laadittavana olevaan kaavaan.

Kaavaehdotus pidetään aina tietty aika julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotus on julkaistava myös sähköisesti, mikäli kunnalla on
tähän tekniset valmiudet. Yleinen käytäntö
on asettaa myös kaavaluonnos ja muu kaavan
valmisteluaineisto tutustumista varten nähtäville. (Luku 3.2)
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Nähtäville asetetaan viralliset kaava-asiakirjat: kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus. Havainnollistavat
kuvat ja teemakartat helpottavat kaava-asiakirjoihin tutustumista (luku 7 ).
Yleensä kaava-aineisto pidetään esillä
kunnanvirastossa ja Internetissä kunnan
verkkosivuilla. Kunnanviraston etuna on,
että kävijöille on helppo järjestää mahdollisuus tavata kaavan valmistelijoita. Osallisten
kannalta luonteva paikka nähtävillä pitämiseen on suunnittelualueen lähistöllä sijaitseva kirjasto, koulu, monitoimitalo tai kauppa,
jotka ovat auki myös iltaisin. Tällöin kaavan
valmistelijoiden tapaaminen edellyttää suunnitteluvastaanoton tai -päivystyksen järjestämistä. Kaavan esillä pitoon voidaan liittää myös
yleisötilaisuuksia.
Nähtävillä pitämisen yhteydessä tiedotetaan, millä tavalla ja mihin mennessä kaavaaineistosta voi esittää mielipiteen. Hyvä tapa
on pitää näyttelytiloissa esillä palautelomakkeita ja laatikko, johon mielipiteen voi jättää.
On myös hyvä kertoa palautteen käsittelystä
ja mahdollisuudesta saada kunnan vastaus
muistutukseen.

Näyttely
Näyttely antaa mahdollisuuden esitellä kaavaa ja sen taustoja tavanomaista
monipuolisemmin. Se sopii kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen esittelyyn silloin,
kun kyse on merkittävästä, kuntalaisia
laajasti kiinnostavasta kaavasta.

Näyttely on tavanomaista nähtävillä pitämistä vaativampi tapa esitellä yleisölle kaavaa. Se
vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.
Siinä voidaan esitellä kaavahanketta monipuolisesti kuvia, karttoja ja pienoismalleja
käyttäen. Tekstien tulee olla lyhyitä, sillä
näyttelyssä kävijä ei lue pitkiä selityksiä. Tällaisena näyttely avautuu kiireisellekin kävijäl-

le. Videot tai interaktiiviset tietokoneohjelmat
lisäävät havainnollisuutta ja mielenkiintoa.
Näyttely pidetään avoinna useita päiviä
– myös iltaisin – julkisessa tilassa, jonne on
helppo löytää. Virastoa paremmin näyttelytilaksi saattaa sopia suunnittelualueen lähellä
oleva koulu, kirjasto, monitoimitila, ostoskeskus tai muu paikka, jossa ihmiset muutenkin
käyvät.
Kävijöille on hyvä tarjota mahdollisuus
antaa palautetta. Yksinkertaisinta on varata
tätä varten palautelomakkeita ja laatikko niiden
palauttamiseen. Näyttelyn yhteyteen voidaan
järjestää myös yleisötilaisuus tai päivystys, jolloin paikalla on kaavoittaja kysymyksiä ja
keskusteluja varten.
Eräät kunnat ovat pystyttäneet kaavan
esittelyä varten pysyvän näyttelyn ”kaavakioskiin” tai ”kaavakahvilaan”, jossa valmisteluaineisto on ollut esillä koko kaavoitusprosessin ajan.

Kuva 12. Kaavanäyttelyyn tutustuminen ennen
yleisötilaisuuden alkua virittää keskusteluun. Kiireisimmät voivat aineiston silmäiltyään päättää, onko
aihetta jäädä kuulemaan tarkempi esittely. Kuva:
Kristiina Rinkinen.

Lehdistötiedote ja
tiedotustilaisuus
Lehdistötiedotteella välitetään tietoa
ajankohtaisista kaava-asioista tiedotusvälineille. Tiedotustilaisuus on paikallaan, kun tarvitaan suullista esittelyä sekä mahdollisuutta kysymyksiin ja
keskusteluun.

Lehdistön välityksellä kaavoitusta koskeva
tieto tavoittaa laajan yleisön. Paikallislehdet
tavoittavat yleensä hyvin levikkialueensa
asukkaat ja niistä osataan etsiä tietoa kunnan
toiminnasta. Ilmoitus voi jäädä helpommin
huomaamatta kuin uutisartikkeli, jossa kaavahanketta esitellään laajemmin karttojen ja
haastattelujen avulla.
Toimittajat kirjoittavat omien näkemystensä pohjalta, mutta tarvitsevat sitä varten
tietoa. Lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuudet ovat tehokkaita tapoja välittää tietoa
ajankohtaisista kaava-asioista tiedotusvälineille. Lehdistötiedote on hyvä tehdä yleistä
kiinnostusta herättävistä kaavoista. Tiedote
palvelee myös haastattelun tausta-aineistona
ja juttuvinkkinä.
Tiedotustilaisuus on paikallaan, jos tiedotettava asia edellyttää suullista esittelyä sekä
mahdollisuutta kysymyksiin ja keskusteluun.
Paikallislehtien, -radion ja -television toimittajat voi kutsua myös yleisötilaisuuksiin.
Lehdistötiedotetta ja tiedotustilaisuutta
varten on hyvä miettiä, mitä halutaan viestittää, mikä on yleisön kannalta kiinnostavaa
ja uutisarvoista. Yleensä tiedottamisen tarve
liittyy kaavoituksen keskeisiin vaiheisiin, kuten kaavoituksen alkamiseen, kaavan tavoitteisiin, vaihtoehtojen valintaan, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen valmistumiseen.
Julkista keskustelua lehtien palstoilla on
hyvä seurata ja tarvittaessa osallistua siihen.
Suoraan kunnalle suunnattuihin kysymyksiin tulisi vastata ja korjata selvät asiavirheet.
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Vastinetta on viisasta harkita tarkoin, punnita
kirjoittajan motiiveja ja antaa omien tunteiden
jäähtyä.

Lehdistötiedote

• Kokoa ennen haastattelua tärkeimmät
asiat paperille, jotta mitään oleellista ei
unohtuisi.

• Kirjoita lyhyesti. Hyvä tiedote on enintään
sivun pituinen. Liitteenä voi olla kartta tai
kuva.

• Selvitä viestimen kohderyhmä, jotta
osaat kertoa asiasta sitä kiinnostavalla
tavalla.

• Otsikoi iskevästi ja mielenkiintoa herättävästi.

• Ole avoin. Tuo esiin tasapuolisesti erilaiset näkemykset sekä asian hyvät ja
huonot puolet.

• Käytä selkeää yleiskieltä, jolloin toimittajat
voivat suoraan lainata tekstiä.
• Sijoita tärkeät asiat alkuun ja kukin asia
omaksi kappaleeksi. Tällöin tekstin ymmärrettävyys ei kärsi lyhentämisestä.

• Varaudu siihen, että toimittaja tarttuu
myös ikäviin asioihin ja kärjistää saadakseen ’uutisen’.

• Anna lisätietojen antajan nimi ja yhteystiedot.

• Varmista lisäkysymyksin tai yhteenvedoin, että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt, mitä toinen on tarkoittanut.

• Ilmoita ajankohta, jonka jälkeen tiedote on
vapaa julkaistavaksi.

• Pyydä juttu nähtäväksi asiatietojen ja
suorien lainausten tarkistamista varten.

Lehdistötilaisuus
• Lähetä kutsu viikkoa ennen tilaisuutta.
Aiheen lisäksi voit antaa mielenkiintoa
herättävän vinkin. Älä kuitenkaan kerro
kaikkea, jos haluat toimittajien saapuvan
paikalle.
• Järjestä tilaisuus arkipäivänä työaikaan.
Aamupäivällä pidetty tilaisuus antaa toimittajille enemmän aikaa jutun kirjoittamiseen.
• Esittele asia lyhyesti ja ytimekkäästi.
15 minuuttia riittää.
• Varaudu hankaliin kysymyksiin. Ristiriidat
ja ongelmat nousevat yleensä esille
• Varaa aikaa ja paikka mahdollisia haastatteluja varten.
• Virvokkeiden tarjoilu vapauttaa tunnelmaa.
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Internet tiedottamisessa
Internet on nopea ja monipuolinen tiedotusväline. Sen merkitys kaavoituksesta tiedottamisessa kasvaa nopeasti.
Myös lainsäädäntö edellyttää sähköistä
tiedottamista.

Kunnan verkkosivusto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedottaa kaavoituksesta. Myös lainsäädäntö edellyttää sähköistä
tiedottamista kaavoituksesta. Verkkosivuilla
tiedotetaan kaavoituksen vireilletulosta, tilaisuudesta mielipiteen esittämisen kaavan valmistelun aikana, kaavojen nähtävillä oloista
ja hyväksymisestä (luku 3.2).
Verkkosivuilla julkaistaan yleensä myös
kaavoituskatsaus, vireillä olevien kaavojen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, nähtävillä olevien kaavojen valmisteluaineistot
sekä kutsut yleisötilaisuuksiin. Jotkut kunnat

ylläpitävät verkkosivuilla arkistoa voimassa olevista kaavoista.
Kaavahankkeelle voidaan perustaa myös omat verkkosivut,
joilla kerrotaan suunnittelun
etenemisestä, osallistumistilaisuuksista ja saadusta palautteesta sekä tarjotaan mahdollisuus
palautteen antamiseen. Kaavaaineistoa, selvityksiä ja raportteja
julkaistaan sivuilla sitä mukaa
kun niitä syntyy. Päivitys kertoo
aineiston ajankohtaisuudesta.
Sivut voidaan linkittää keskusteluryhmiin ja muiden toimijatahojen, kuten asukasyhdistysten tai
paikallislehden verkkosivuille.
Kaavan hyväksymisen jälkeen
kaavakartta ja -selostus siirretään
kaava-arkistoon. Aineistojen päivityksistä voi lähettää viestin sähköpostin jakelulistoilla oleville.
Internet tavoittaa erityisesti
nuoria, jotka muutoinkin käyttävät sitä tiedonhakuun. Vuoden
2005 kansalaisjärjestökyselyn mukaan Internetiä käytettiin tiedonhankintaan kuitenkin vielä melko vähän. Jotta mahdollisimman
monet löytävät kunnan verkkosivut, on tärkeää pitää esillä sivujen www-osoite kaavoituksesta
tiedotettaessa.

Kuva 13. Espoolaiset voivat seurata
kaavoitusta Avoin Espoo -verkkosivuilta. Jokaisella kaavalla on oma sivusto.
Kaavasta kerrotaan (1) perustiedot, (2)
keskeinen sisältö, (3) sijainti ja rajaus,
(4) linkki käsittelyyn ja päätöksentekoon, (5) kaavan valmisteluvaihe ja
linkki asiakirjoihin, (6) tiedot kaavan
nähtävillä olosta ja ohjeet mielipiteiden
ja muistutusten jättämiseen, (7) kaavan
sijainti opaskartalla. Järjestelmä mahdollistaa myös kyselyjen tekemisen ja
keskustelupalstan liittämisen sivustoon.
Lähde: www.espoo.fi/avoinespoo.
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8.2

Tiedonhankinta
Asukkailla ja muilla ympäristön käyttäjillä on
kaavoituksessa tarvittavaa kokemuksellista
tietoa suunnittelualueesta, sen erityispiirteistä, hyvistä ja huonoista puolista, ongelmista
ja kehittämistarpeista sekä sen merkityksestä
käyttäjilleen. Kunnan ja valtion viranomaisilla on puolestaan tietoa omalta toimialaltaan.
Tässä luvussa esitellään seuraavat tiedon
hankinnan menetelmät:
• palautelomake
• kysely
• palaute ja kysely Internetissä
• haastattelu
• lausunto
Monet tiedonhankinnan menetelmät perustuvat vuoropuheluun ja yhteistyöhön.
Niitä käsitellään seuraavissa luvuissa.

Palautelomake
Palautelomakkeella kerätään kirjallista palautetta jäsentyneessä muodossa.
Lomake helpottaa sekä palautteen antamista että sen käsittelyä.

Varsinkin laajoissa kaavatöissä kertyy runsaasti varsin monimuotoista palautetta.
Palautelomakkeen kysymyksillä voidaan
suunnata vastaajien huomio asioihin, joista
erityisesti kaivataan tietoa tai kannanottoja.
Lomake jäsentää vastauksia, jolloin niitä on
helpompi käsitellä.
Palautelomakkeella kerätään yleisötilaisuuksissa kävijöiden näkemyksiä ja mielipiteitä. Lomakkeita käyttäen saadaan tilaisuuden osanottajien mielipiteistä monipuolinen kuva. Vastausten määrä ja vastaajien
edustavuus ei yleensä anna mahdollisuutta
yleistää tuloksia koskemaan alueella asuvien
mielipiteitä. Palautelomakkeissa suositaankin avoimia kysymyksiä, joilla saadaan ku-
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vailevaa tietoa tilaisuuksiin osallistuneiden
näkemyksistä ja tärkeinä pitämistä asioista.
Vastaajilta kysytään usein nimi ja yhteystiedot, jotta palaute voidaan paikantaa tai tietoja
tarkentaa lisäkysymyksillä.
Lomakkeella voidaan kerätä myös osallisten ja kuntalaisten mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta niiden ollessa nähtävillä.

Kysely
Kysely soveltuu käytettäväksi, kun tarvitaan yleistettävää ja edustavaa tietoa
esimerkiksi asukkaiden mielipiteistä.
Kysely voidaan jakaa kaavan vaikutusalueen
talouksiin, postittaa tietyille kohderyhmille
(maanomistajat, asukkaat, yritykset) tai satunnaisotannalla valituille osallisille.
Kyselylomakkeessa voidaan käyttää monivalintakysymyksiä tai avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksillä kerätään mm.
vastaajien arvioita asioiden tilasta (kuinka
moni, kuinka paljon, kuinka usein, kuinka
tärkeä) tai tietoa vastaajien mielipiteistä ja
asenteista (väittämät). Avoimiin kysymyksiin vastataan omin sanoin. Niissä vastaajat
voivat tuoda esiin myös kokonaan uusia näkökohtia asioihin. Kysely toteutetaan yleensä
nimettömänä.
Kyselyllä etsitään edustavaa ja yleistettävää tietoa tietystä kohderyhmästä. Tämä
edellyttää, että vastausten lukumäärä ja vastausprosentti on tilastollisesti edustava.
Kyselylomakkeen laatiminen ja vastausten
käsittely edellyttävät tilastollisten menetelmien hallintaa. Siksi kysely on hyvä teettää
alan ammattilaisilla.
Lisätietoa
• Tielaitos. 1994. Mielipide- ja asennetieto
tiensuunnittelun laatujärjestelmässä.
Tiedonhankintaopas tiensuunnittelijoille.
Tielaitoksen selvityksiä 56/1994

Kuva 14. Kyselyn
voi toteuttaa myös
sellaisen yleisötilaisuuden tai -tapahtuman
yhteydessä, joka ei
liity kaavoitukseen.
Näin saadaan palautetta asukkailta, joita
ei muuten tavoitettaisi. Kuva: Kristiina
Rinkinen.

Kysymysten laadinta
Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä, lyhyitä ja selkeitä. Ne eivät saa johdatella vastaajaa. Useimmiten kyselyssä käytetään sekä avoimia että monivalintakysymyksiä.
Monivalintakysymyksissä vastaajille tarjotaan valmiita vaihtoehtoja sekä vastaamisen että
tulosten käsittelyn helpottamiseksi.
• Yhdessä kysymyksessä voi kysyä vain yhtä asiaa kerrallaan.
• Jollei vastauslista kata kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, jätetään viimeinen kohta avoimeksi
(jokin muu, mikä?).
• Jos vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia, vastaajalle pitää kertoa, saako valita monta
vaihtoehtoa.
• Mielipidekyselyihin on kehitetty monenlaisia asteikkotyyppejä. Niiden vaihtoehtojen tulisi
olla yhtä houkuttelevia, jottei sosiaalinen suotavuus vääristäisi tuloksia.
Avoimilla kysymyksillä voidaan saada uusia, yllättäviäkin vastauksia, kun vastaaja voi kertoa
asiansa omin sanoin. Ne tuovat tuloksiin yksilöllisyyttä ja elävyyttä.
Jos on mahdollista, testaa etukäteen kysymysten toimivuus. Jälkeenpäin niitä ei enää voi korjata.
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Palaute ja kysely Internetissä
Sähköiset palautejärjestelmät helpottavat palautteen kirjaamista ja käsittelyä. Palautteen keräämiseen tarkoitetut Internet-sovellukset kehittyvät
ja yleistyvät nopeasti. Myös kysely voidaan toteuttaa Internetissä.

Kunnan tai kaavan omilla verkkosivuilla voidaan kerätä palautetta koko kaavaprosessin
ajan. Sähköinen lomake helpottaa palautteen
käsittelyä. Palautteen keräämiseen on kehitetty myös Internet-sovelluksia, joissa kannanotto voidaan liittää kartan avulla tiettyyn
kohteeseen.

Internetkysely säästää kustannuksia, kun
materiaali-, postitus- ja vastausten tallennuskulut jäävät pois. Vastausten suuri määrä ei
juurikaan lisää kustannuksia, mutta parantaa
tilastollista edustavuutta. Myös avovastaukset saadaan sähköisessä muodossa, jolloin
ne voidaan analysoida laadullisen aineiston
analyysiin kehitetyillä ohjelmilla.
Ongelmana on vastaajien tavoittaminen ja
valikoituminen, sillä tietoa saadaan vain Internetin käyttäjiltä. Parhaiten vastaajat tavoittaa sähköpostiviesti, jossa on linkki kyselyyn.
Sähköpostiosoitteita löytyy kuitenkin lähinnä
viranomaisille ja yrityksille. Sen sijaan yksittäisten kuntalaisten tavoittaminen sähköpostitse on hankalaa, sillä osoitteista ei ole
rekisteriä, josta voisi tehdä satunnaisotannan.
Kyselyn www-osoitetta voidaan jakaa myös

Kuva 15. Internetissä palaute voidaan liittää suoraan karttaan. Menetelmällä voidaan kerätä yhtä hyvin asukkaiden arvioita asuinympäristöstään kuin mielipiteitä kaavaratkaisusta. Espoon keskuksen kehittämisfoorumi
kerää eri toimijoiden mielipiteitä. Karttasovellus on toteutettu osana OPUS -hanketta TKK:n arkkitehtiosaston yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratoriossa. Lähde: www.espoonkeskus.fi.
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eri tahojen ylläpitämien postituslistojen tai
verkkosivujen kautta, mikäli nämä suostuvat
yhteistyöhön. Kyselystä voi tiedottaa myös
joukkotiedotusvälineissä. Tällöin www-osoitteen pitäisi olla niin helppo, että sen voi kirjoittaa ulkomuistista täsmälleen oikein.

Haastattelu
Haastattelu on tutkijan ohjaama etukäteen suunniteltu keskustelu. Se antaa kyselyä syvempää tietoa ihmisten
mielipiteistä ja niiden taustalla vaikuttavista arvostuksista, arvoista ja intresseistä.

Haastattelulla tavoitellaan tilastollisen edustavuuden sijasta laadullista kattavuutta; erilaisten näkemysten ja perustelujen selvittämistä, asian syvällisempää ymmärtämistä.
Siksi haastateltavien määrä voi olla varsin
pieni. Haastateltaviksi voidaan pyytää yksittäisiä osallisia, avainhenkilöitä, viranhaltijoita tai yhteistyöryhmien edustajia.
Haastattelulla voi kartoittaa vähän tunnettuja aiheita ja ’pehmeitä’ alueita, kuten
arvostuksia, merkityksiä, mielipiteitä, tunteita ja arvoja, joista on hankala saada tietoa
kyselyllä. Haastattelu soveltuu myös lapsille,
vanhuksille, vammaisille ja maahanmuuttajille, joilla voi olla vaikeuksia kyselylomakkeen
täyttämisessä. Haastattelua voidaan käyttää
myös konfliktitilanteissa ristiriitojen käsittelyn apuna.
Lomakehaastattelussa käytetään kyselyn
tapaan monivalintakysymyksiä. Puhelinhaastattelut ovat usein tällaisia. Teemahaastattelussa taas käydään läpi etukäteen mietityt aiheet, mutta kysymysten tarkka muoto ja
järjestys muotoutuvat haastattelun kuluessa.
Avoimessa haastattelussa kysymyksiä ei ole
etukäteen päätetty. Vapaamuotoista haastattelua kutsutaan myös syvähaastatteluksi.
Haastattelutyypin avoimuuden lisääntyessä

haastattelijan ohjaava osuus keskustelusta vähenee, mutta haastattelutaitojen ja aihepiirin
tuntemisen merkitys kasvaa.
Ryhmähaastattelussa 4–8 haastateltavaa
kutsutaan teemahaastattelun tyyppiseen
ryhmäkeskusteluun. Toisten haastateltavien
näkemysten kuuleminen voi parhaimmillaan
johtaa asian kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. Haastateltavat voivat myös korjata
toistensa kaunisteltuja vastauksia. Toisaalta
ryhmän äänekkäimmät voivat dominoida
keskustelua. Ryhmähaastattelulla saadaan
paljon tietoa nopeasti ja edullisemmin kuin
yksilöhaastatteluissa.
Haastattelu on joustava menetelmä, koska
kysymyksiä voi toistaa ja tarkentaa. Haastattelusta kieltäytyvien osuus jää yleensä pieneksi,
sillä haastattelija voi motivoida vastaamaan.
Haastattelututkimus vie aikaa. Erityisesti aineiston analyysi on työlästä. Haastattelun toteuttaminen ja aineiston tulkinta edellyttävät
laadullisten tutkimusmenetelmien hallintaa.
Yksittäisten osallisten ja viranomaisten haastatteluja kaavoittajat voivat tehdä itse, mutta
ryhmä-, teema- ja syvähaastattelut on hyvä
antaa alan ammattilaisten tehtäväksi.

Kuva 16. Ryhmähaastettelu. ���������������������
Kun vuorovaikutuksen
osapuolilla on erilainen kulttuuri- ja kielitausta,
on tärkeää huolehtia siitä, että sekä kysymykset
että vastaukset on tulkittu oikein. Monille maahanmuuttajille yksilö- ja ryhmähaastattelu onkin
usein suositeltava menetelmä. Kodinomainen tila ja
kiireettömyys vapauttavat tunnelmaa ja edistävät
luottamuksen syntyä. Tulkki tai muu avustaja saattaa
olla tarpeen. Kuva: Kristiina Rinkinen.
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Lausunto
Fokusryhmä
Fokusryhmä on ryhmähaastattelu, jossa keskitytään tiettyyn teemaan ja korostetaan keskustelun merkitystä. Fokusryhmään kootaan
7–12 eri osallisryhmien edustajaa keskustelemaan yhdestä yleisluonteisesta aiheesta.
Vetäjä esittelee teeman, rohkaisee osallistujia
kommunikoimaan ja tallentaa keskustelussa
esitetyt asiat. Tavoitteena on tiedon ja kokemusten jakaminen sekä uusien näkökulmien
löytyminen.

Lisätietoa
• Eskola, Jari & Suoranta, Juha. 1988. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, Jyväskylä.
• Hirsijärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001.
Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun
teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki.
• Pennanen, P. & Winell, K. 1997. Kuntalaisten näkökulma esiin. Fokusryhmähaastattelut TK 2000 -projektikunnissa. Loppuraportti. Aiheita 35/1997. Stakes.
• Rinkinen, Kristiina. 2004. Rivien väliin
jäävät asukkaat. Hiljaisten ryhmien
osallistaminen ympäristösuunnittelussa.
Vantaan kaupunki, Viheralueyksikkö,
Urban II -yhteisöaloiteohjelma.
• Tielaitos. 1994. Mielipide- ja asennetieto
tiensuunnittelun laatujärjestelmässä.
Tiedonhankintaopas tiensuunnittelijoille.
Tielaitoksen selvityksiä 56/1994
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Lausuntoa käytetään, kun halutaan
viranomaisen tai järjestön virallinen
kanta kaava-asiasta.

Lausuntopyynnöllä kunta varaa vastaanottajalle mahdollisuuden ottaa kantaa ajankohtaiseen kaava-asiaan. Pyynnössä on hyvä tarkentaa, mihin kysymyksiin lausunnon antajan
toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota.
Lausunnolle tulee antaa kohtuullinen määräaika. Organisaation virallisen kannanoton
valmisteluun ja päätöksentekoon tarvitaan
yleensä vähintään kaksi kuukautta aikaa.
Kansalaisjärjestöt arvostavat mahdollisuutta antaa kaavasta virallinen lausunto. Lausunto koetaan tärkeäksi tavaksi vaikuttaa.
Kaavaehdotusta koskevien lausuntojen
pyytämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Viranomaisilta pyydettäviä lausuntoja käsitellään luvussa 5.5.

8.3

Vuoropuhelu
Vuoropuhelumenetelmillä tarjotaan osallisille mahdollisuus vuorovaikutukseen kaavan
suunnittelijoiden kanssa ja keskenään.
Tässä luvussa esitellään seuraavat vuoropuhelumenetelmät:
• Yleisötilaisuus
• Suunnitteluvastaanotto ja näyttelypäivystys
• Tulevaisuusverstas
• Suunnittelupaja
• Kävelykierros
• Mielikuvakartta tai kognitiivinen kartta
• Tarrakartta
• Internetin keskusteluryhmä
• Seminaari ja paneelikeskustelu
• Kokousvierailu

Yleisötilaisuus
Yleisötilaisuus tarjoaa osallistumismahdollisuuden laajalle osallistujien
joukolle. Se soveltuu tiedottamiseen,
suunnitelmien esittelyyn ja keskusteluun. Isossa yleisötilaisuudessa keskustelun onnistuminen vaatii tuekseen
ryhmätyöskentelyä.
Yleisötilaisuus voidaan toteuttaa monella
tavalla riippuen siitä, painotetaanko tiedottamista, tiedon hankintaa vai vuoropuhelua.
Vuoropuhelua tavoiteltaessa voi olla parempi järjestää suuren massatilaisuuden sijasta
useita pienempiä tilaisuuksia. Tilaisuuden
toteutukseen vaikuttaa myös suunnitteluvaihe, oletettu osallistujamäärä tai hankkeen
konfliktiherkkyys.
Yhteistä yleisötilaisuuksille on, että ne ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille. Yleisötilaisuuteen kutsutaan niin yksittäisiä kuntalaisia
kuin yhdistysten tai viranomaisten edustajia.
Tilaisuutta seuraamaan voidaan kutsua myös
joukkotiedotusvälineiden edustajia.

Yleisötilaisuus ei sovellu kärjistyneiden ristiriitojen käsittelyyn. Sitä varten on parempi
järjestää neuvottelu, johon kutsutaan eri näkökantojen edustajia. Erilaisia näkemyksiä
voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi yhteistyöryhmässä.
Yleisötilaisuudessa tulisi olla mahdollisuus
antaa myös kirjallista palautetta esimerkiksi
palautelomakkeella sekä keskustella kaavoittajan kanssa kahden kesken. Osallistujat ottavat
mielellään mukaansa hankkeeseen liittyvää
materiaalia, vaikkapa tiedotteen tai karttakopion.
Perinteinen esittelyn ja kommentoinnin
yhdistelmä soveltuu parhaiten tiedottamiseen, esimerkiksi suunnittelun aloittamisesta ja lopputuloksesta. Avoimet ovet sopivat
erityisesti yksityiskohdista käytäviin keskusteluihin. Edellisten yhdistelmässä esittely ja keskustelu voidaan ajoittaa tilaisuuden
alkuun, keskelle, loppuun tai tietoiskuina
vaikka tasatunnein. Tällöin osallistuja voi valita, saapuuko esittelyn aikaan vai tutustuuko
aineistoon itsekseen. Hän voi kommentoida
kahden kesken, kaikkien kuullen, palautelomakkeella tai kaikilla kolmella tavalla. Tavoitteena on käsitellä yksityiskohtia kahden kesken ja keskittyä yhteiskeskustelussa yleisiin
asioihin.
Ryhmätyöskentely antaa mahdollisuuden
osallistujille keskustella keskenään isossakin
yleisötilaiduudessa.

Kuvat 17. �����������������������������������������
Tila on hyvä valita tilaisuuden luonteen
ja osanottajien mukaan. Auditorion etuna on hyvä
näkyvyys ja kuuluvuus. Se sopii suurelle yleisömäärälle. Pienen osallistujajoukon keskustelua taas edistää
tila, jossa voidaan vapaasti ryhmittyä. Kuva: Kristiina
Rinkinen.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

67

Esittely ja kommentointi
Tilaisuuden järjestäjä vetää tilaisuuden, esittelee hankkeen yleisölle ja kirjaa keskustelun.
Ne ovat kaikki niin vaativia tehtäviä, ettei
niitä tulisi sälyttää samalle henkilölle. Hankkeen esittelevät sen suunnittelijat. Yleensä
on parempi, etteivät he sen lisäksi vedä tilaisuutta, vaan että puhetta johtaa ulkopuolinen
henkilö (esimerkiksi luottamushenkilö, vuorovaikutussihteeri tai muu virkamies). Jotta
esittelijät ja puheenjohtaja voivat keskittyä
omiin tehtäviinsä, tarvitaan sihteeri kirjaamaan keskustelu.
Esittelyssä kerrotaan oleelliset asiat lyhyesti, selkeästi ja havainnollisesti. Yksityiskohdista yleisö voi kysyä tarkemmin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Karttoja ja muuta
havainnollistavaa aineistoa tarvitaan koko
tilaisuuden ajan.
Puheenjohtajan tehtävä on keskeinen keskusteluilmapiirin luomisessa. Puheenvuorot
tulee jakaa tasapuolisesti. Lisäksi on huolehdittava, etteivät puheenvuorot veny liian pitkiksi, että keskustelu säilyy asiallisena ja että
esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kommenttien kirjaaminen kaikkien nähtäväksi jäsentää keskustelua ja vähentää tarvetta kysyä uudelleen samaa asiaa. Sihteeri
voi esimerkiksi tiivistää keskustelun ydinkohdat tussitaululle, lehtiötaululle, piirtoheitinkalvolle tai kannettavalle tietokoneelle
(edellyttää, että käytettävissä on videotykki).
Keskustelua voi myös jäsentää kokoamalla
ydinkysymykset samaan kuvaan miellekartta–tekniikalla (mind map).

Avoimet ovet
Avoimet ovet -tilaisuudessa yleisö tutustuu
näyttelyn tapaan esille asetettuun suunnitteluaineistoon. Tilaisuus kestää useita tunteja. Kutsussa on tärkeää mainita tilaisuuden
alkamis- ja päättymisaika, jotta osallistujat
voivat valita itselleen parhaiten soveltuvan
vierailuajan.
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Paikalla on suunnittelijoita, joiden kanssa
osallistujat voivat keskustella. Tilaisuudessa
tarvitaan riittävästi kaavaa tuntevia asiantuntijoita, jotta kaikki halukkaat pääsevät keskustelemaan heidän kanssaan. Palautetta voi
antaa myös kirjallisesti palautelomakkeella.
Avoimet ovet -tilaisuus sopii yksityiskohdista keskustelemiseen tai silloin, kun keskustelun isolla joukolla ennakoidaan johtavan ristiriitojen kärjistymiseen. Kaikki eivät
myöskään uskalla tai halua puhua muun yleisön kuullen, vaan keskustelisivat mieluummin suunnittelijan kanssa kahden kesken.
Avoimet ovet -tilaisuuksia on toisaalta kritisoitu tästä sillä perusteella, että osallistujat
eivät saa kokonaiskuvaa toistensa näkemyksistä. Avoimet ovet -tilaisuus sopii kiireiselle
osallistujalle, joka haluaa vain tarkistaa jonkin
suunnitelman yksityiskohdan.

Ryhmätyöskentely
Jos yleisöä on paljon ja halutaan saada aikaan keskustelua, voidaan osanottajat jakaa
välillä ryhmiin. Moni kertoo näkemyksistään
mieluummin pienessä ryhmässä kuin koko
yleisöjoukon kuullen. Ryhmissä useammat
saavat puheenvuoron ja eri näkökantojen
edustajat voivat keskustella keskenään.
Keskustelu sujuu parhaiten pienehköissä
ryhmissä. Keskusteluun osallistuu tavallisesti enintään kymmenkunta ihmistä; suurempi
joukko hajautuu yleensä itsestään erillisiin
keskustelunaiheisiin.
Porinaryhmissä 2–4 lähekkäin istuvaa keskustelee kymmenisen minuuttia annetusta
aiheesta. Osa ryhmistä voi sitten kertoa näkemyksistään koko yleisölle ja asiasta keskustellaan yhdessä. Ryhmät voivat raportoida
keskustelunsa myös kirjallisesti. Porinaryhmät voivat keskustella useampaan kertaan
tilaisuuden kuluessa, kun ryhmäjako ja siirtymiset eivät vie aikaa.
Pidempiaikaista ryhmätyöskentelyä varten
yleisö jaetaan 3–6 ryhmään. Ryhmän koko ei
saisi ylittää kymmentä henkeä. Tilaisuuden

vetäjä kertoo ryhmille varatut paikat, työskentelyajan ja tehtävät, jotka voivat olla kaikille samat tai joka ryhmälle omansa. Erillisiä ryhmätyöhuoneita ei välttämättä tarvita,
vaan ryhmät voivat kokoontua eri puolilla
isoa salia. Työskentelyn aikana vetäjä kiertelee seuraamassa ryhmien työskentelyä ja
vastailee kysymyksiin.
Ryhmät esittelevät tuotoksensa koko yleisölle esimerkiksi kalvojen tai lehtiötaulujen
avulla ja niistä keskustellaan yhdessä. Tuloksista kootaan yleensä yhteenveto joko tilaisuudessa tai jälkeenpäin. Yhteenveto julkaistaan Internetissä, seuraavassa tilaisuudessa
tai lähetetään osallistujille.
Ryhmissä voidaan kartoittaa kaava-alueen ongelmia tai tavoitteita, ideoida uusia
vaihtoehtoja, pohtia rakentamisen määrää ja
sijoittamista, laatia ehdotuksia rakentamistavoista tai arvioida kaavan vaikutuksia eri
näkökulmista.

Kuva 18. Ryhmätyöskentelyyn on monia vaihtoehtoja. Välittömässä ilmapiirissä syntyy keskustelua.
Vuorovaikutus auttaa ymmärtämään osallistujien
erilaisia näkökulmia. Kuva: Kristiina Rinkinen.
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Yleisötilaisuuden järjestäminen
• Kutsu tilaisuuteen kaikki kiinnostuneet. Tiedota paikallisissa lehdissä ja tarpeen mukaan
muilla tavoilla: kirjeillä, ilmoitustauluilla tai internetissä. Mainitse kutsussa kaavan esittelyn
aloitusaika. Avoimet ovet -tilaisuudesta ilmoitetaan myös päättymisaika.
• Jos on mahdollista, järjestä tilaisuus kaava-alueella tai sen lähistöllä. Paikaksi sopivat koulut,
monitoimitalot ja muut yleiset kokoontumistilat, jonne pääsee myös joukkoliikenteellä. Laita
ulko-ovelle kyltti tilaisuudesta. Viitoita tarvittaessa tie perille asti. Jos osallistujien määrää on
vaikea ennakoida, varaudu muuttamaan tilajärjestelyjä.
• Järjestä tilaisuus arki-iltana. Avoimet ovet -tilaisuus voi alkaa jo iltapäivällä. Älä järjestä tilaisuuksia lomakaudella eikä samanaikaisesti isojen tapahtumien kanssa.
• Tee esittelymateriaalista selkeää ja havainnollista niin, että se näkyy peräpenkille asti. Selitä
karttamerkinnät niin, että maallikotkin ymmärtävät. Pidä esillä kaavaratkaisua havainnollistavaa materiaalia.
• Kerää valmiiksi salkkuun kaikki yleisötilaisuudessa tarpeellinen: kiinnitystarvikkeita, kyniä,
papereita, kalvoja, sakset, ovikylttejä, nimilappuja yms. Tällöin ei tarvitse joka kerta miettiä,
mitä kaikkea pitäisi muistaa ottaa mukaan.
• Huolehti siitä, että tilaisuuden vetäjä kertoo tavoitteet ja ohjelman. Keskustelun alussa sovitaan tilaisuuden pelisäännöt.
• Kirjaa suullinen palaute muistiin. Varaa palautelomakkeita ja laatikko kommentteja varten.
Anna myös osoite, johon lomakkeen voi lähettää.
• Jaa hankkeesta myös kirjallista materiaalia kotiin vietäväksi. Moni kävijä kaipaa sitä.
• Mehu- tai kahvitarjoilu ilahduttaa ja antaa osallistujille tilaisuuden keskinäiseen keskusteluun.
Muista mainita siitä kutsussa.
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Suunnitteluvastaanotto
ja näyttelypäivystys
Suunnitteluvastaanotto on erikseen
järjestetty tilaisuus, jossa osallistujilla
on mahdollisuus keskustella kahden
kesken kaavoittajan kanssa. Se soveltuu käytettäväksi yleisötilaisuuden tai
kaavan näytteillä pitämisen yhteydessä.

Suunnitteluvastaanotto tarjoaa osallisille
mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun kaavoittajan kanssa. Asiakkaiden yhteydenottojen ohjaaminen tiettyihin ajankohtiin
säästää suunnittelijoiden aikaa. Vastaanotto
voidaan järjestää tilanteen mukaan kunnanvirastossa tai yleisötilaisuuden yhteydessä.
Aika ja paikka kerrotaan muun tiedottamisen
yhteydessä. Suunnitteluvastaanotto voidaan
järjestää myös niin, että asiakas sopii tapaamisajan.
Näyttelypäivystys on näyttelyn yhteyteen
järjestetty tapaaminen kaavan suunnittelijoiden kanssa.

Kuva 19. Näyttelypäivystys ennen yleisötilaisuuden
alkua parantaa ilmapiiriä. Karttojen ääressä käydyt
keskustelut auttavat suunnittelijaa painottamaan
yleisöä askarruttavia asioita kaavan esittelyssä.
Kuva: Kristiina Rinkinen.

Tulevaisuusverstas
Tulevaisuusverstaassa osallistujat työstävät sanallisesti suunniteltavaa kohdetta. Se sopii ongelman hahmotteluun, tavoitteiden kartoittamiseen tai
vaihtoehtojen ideointiin ja arviointiin.

Tilaisuus aloitetaan lyhyellä johdatuksella
aiheeseen ja työskentelytapaan. Osallistujia
kannustetaan vuorovaikutukseen, ideointiin,
kriittiseen ajatteluun ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Verstastyöskentely perustuu
luovuuden ja systemaattisuuden yhdistämiseen.
Tulevaisuusverstas koostuu tavallisesti
kolmesta vaiheesta.
1. Kritiikki- eli ongelmavaiheessa osallistujat esittävät käsityksensä teemaan
liittyvistä epäkohdista, joista valitaan
pahimmat esimerkiksi pisteyttämällä.
2. Mielikuvitusvaiheen aivoriihessä
ideoidaan kritiikittömästi myönteisiä
parannusehdotuksia.
3. Todellistamisvaiheessa arvioidaan
ideoiden toteutusmahdollisuuksia ja
suunnitellaan käytännön toimia.
Vaiheet voidaan käydä läpi yhden päivän
aikana tai kolmena eri iltana. Verstas voidaan
järjestää myös tiivistettynä tai lyhennettynä
versiona yhden illan tai iltapäivän aikana.
Verstaassa työskennellään vaihtelevasti
yksin, pareittain, pienryhmissä ja koko porukalla. Tavoitteena on saada hiljaisetkin
puhumaan luomalla rento ja luova ilmapiiri.
Asioiden kirjaamisen, avainsanojen ja visualisoinnin avulla hahmotetaan kokonaiskuva asiasta. Tavoitteena on helpottaa uusien
mielleyhtymien ja kytkentöjen syntymistä.
Osallistujat vaikuttavat käsiteltävien asioiden
valintaan, aikatauluun ja työskentelytapaan.
Tulevaisuusverstas voi olla kaikille avoin
tai se voidaan suunnata tietyille ryhmille kuten yhdistysten edustajille, yrityksille tai luot-
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tamushenkilöille. Toimiva työskentely edellyttää menetelmään perehtynyttä vetäjää.
Lisätietoa
• Jungk, Robert ja Müller, Norbert R. 1989.
Tulevaisuusverstaat. Kerava.
• Nurmela, J. 1993. Tulevaisuusverstas
– tulevaisuuden muovaamisen menetelmä. Teoksessa Vapaavuori, Matti (toim.).
Miten tutkimme tulevaisuutta. Painatuskeskus, Helsinki.
• Verkko-tutor, Tampereen yliopisto; www.
uta.fi

Nominaaliryhmä
Nominaaliryhmä on ongelmanratkaisun ja
päätöksenteon menetelmä, jossa ideoidaan
luovia ratkaisuja, arvioidaan niitä ja tehdään
päätöksiä.
Aluksi kukin ryhmän jäsen miettii yksin
ideoita, jotka hän kirjoittaa muistiin. Sitten
ideoista pyydetään palautetta vieruskaverilta.
Yhdessä keskustellen selvitetään ja arvioidaan kerätyt ideat. Lopuksi jokainen järjestää
ideat paremmuusjärjestykseen. Ryhmän lopputulos syntyy näiden arvioiden pohjalta.

Suunnittelupaja
Suunnittelupaja on vuorovaikutteisen
suunnittelun perustyökalu. Se sopii
tavoitemäärittelyyn, vaihtoehtojen ja
ratkaisujen ideointiin ja vaikutusten
arviointiin. Hyödyllisimmillään paja on
suunnittelun alkuvaiheessa.

Suunnittelupajaa voi käyttää monentyyppisissä tilanteissa, joten sen luonne ja käytettävät menetelmät voivat vaihdella. Yleensä
se koostuu vuorovaikutteisesta näyttelystä,
yhteisestä keskustelusta ja ryhmätyöskente-
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Kuva 20. Lapset ja nuoret osallistuvat yleensä mielellään konkreettisiin suunnittelutehtäviin ja ideointiin.
Koululaiset omaksuvat työskentelyn ohessa tietoa
suunnittelusta ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Kuva: Kristiina Rinkinen.

lystä. Vuorovaikutteisessa näyttelyssä kävijät kommentoivat esillä olevia suunnitelmia
omin tekstein, piirroksin tai tarralapuin. Eri
tavoin saadut tuotokset kootaan loppuraportiksi.
Rento ilmapiiri johtaa yleensä parhaaseen
lopputulokseen, jolloin osallistujien välille
syntyy vuorovaikutusta. Huomiota kiinnitetään kielenkäytön ja esitysmateriaalin ymmärrettävyyteen. Osallistujat saavat ilmaista itseään eri tavoin: valokuvin, kirjoittaen,
piirtäen tai suullisesti, pienessä ryhmässä tai
yksityisesti.
Osallistujien määrä voi vaihdella 30–150
henkilöön. Tulosten kannalta on oleellista;
että osallistujat edustavat monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Toimiva suunnittelupaja
edellyttää menetelmään perehtynyttä vetäjää,
valmistelua ja hyvää tiedotusta. Pajalle on varattava aikaa vähintään kolmisen tuntia.

Kävelykierros
Kävelykierros on ohjattu kävelyretki
suunnittelualueella. Kierroksella aluetta havainnoidaan ja arvioidaan systemaattisesti paikan päällä. Se soveltuu
sekä suunnittelun aloitusvaiheeseen
että jälkiarviointiin. Menetelmästä
käytetään myös nimiä kaavakävely tai
asukaskävely.

Kävelykierrokseen kuuluu yleensä suunnittelijoiden ohjaama kävelyretki kaava-alueella
ja ryhmäkeskustelu. Reitti ja pysähdyspaikat
suunnitellaan etukäteen. Kierros päätetään
ryhmäkeskusteluun sisätiloissa.
Kävelykierrokselle voidaan kutsua eri asukas- ja intressiryhmien edustajia tai se voi olla
avoin kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on
osallistujajoukko, joka edustaa mahdollisimman monia eri näkökulmia. Ihanteellinen
ryhmäkoko on alle 10 henkeä. Jos osallistujamäärästä ennakoidaan suurempaa, osallistujat voidaan jakaa pienemmiksi ryhmiksi tai
järjestää kierros useampaan kertaan.
Kävelykierros soveltuu suunnittelukohteen
ominaisuuksien kartoittamiseen, tavoitteiden
pohdintaan ja vaikutusten arviointiin. Kävelykierroksella voidaan kerätä tietoa osallisten
kokemuksista ja näkemyksistä, esitellä suunnitelmia havainnollisesti paikan päällä sekä
keskustella. Kävelykierros sopii erityisesti
toiminnallisten tarpeiden ja elämyksellisesti
tärkeiden paikkojen ja asioiden kartoittamiseen.
Kävelykierroksen etuina ovat havaintojen
teko paikan päällä ja monipuolinen, välitön
vuorovaikutus. Yleensä kävelykierrokset
kiinnostavat osallisia, mutta esimerkiksi sää
vaikuttaa tavallista enemmän osallistujamäärään. Kävelykierroksen järjestäminen vaatii
huolellista suunnittelua ja asiantuntevaa vetäjää.

Kaavoittajan kokemuksia kaavakävelystä
Kävelykierroksen järjestäminen oli reaktio
asukkailta tulleisiin puheluihin, joissa kyseltiin,
että ”oletkos koskaan edes käynyt siellä?”
Kutsukirje kaavakävelylle ja yleisötilaisuuteen
jaettiin vaikutusalueen joka kotiin. Mukana
oli projektin esite sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Järjestäjien esittäytymisen jälkeen 56 kaavakävelijää jakaantui spontaanisti neljään
ryhmään viranomaisten mukaan. Ryhmät
kiertelivät alueen laidasta laitaan etukäteen
mietittyä reittiä ja päätyivät sitten läheiselle
koululle keskustelutilaisuuteen.
Kaavoittaja oli kävelykierroksella ensimmäistä kertaa eikä ollut etukäteen kovin innostunut asiasta. Jälkeenpäin hän oli tyytyväinen,
että kävely tuli järjestetyksi. Asiasisällöltään
se ei ollut erityisen antoisa – vastaavia asioita olisi voinut saada esiin muutenkin. Mutta
kaavakävelyllä vuorovaikutus oli inhimillisempää. Kävelyllä virkamieskin sulautui joukkoon,
eikä jäänyt kasvottomaksi ja etäiseksi esiintyjäksi. Vaikka kävelykierroksellakin vastustettiin esitettyjä suunnitelmia, niin tiedotusta ja
vuorovaikutusta kiitettiin.

Kuva 21. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisellä
kaavakävelyllä päästään keskustelemaan eri osapuolten aluetta koskevista toiveista ja tavoitteista sekä
niiden toteutumisen edellytyksistä. Tapaaminen luo
perustaa yhteydenpidolle ja yhteistyölle kaavoituksen
myöhemmissä vaiheissa. Kuva: Kristiina Rinkinen.
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Mielikuvakartta tai
kognitiivinen kartta
Mielikuvakartta on menetelmä, joka
tekee näkyväksi mielen sisäisiä tapoja
jäsentää ympäristöä. Sen avulla voi tutkia ympäristön hahmottumista.

Mielikuvakarttaa on käytetty suunnittelun
apuna. Sillä voi tutkia esimerkiksi, mitkä
kaupungin tai kaupunginosan elementit
ovat selkeitä ja helposti muistettavia, mitkä
taas epäselviä sekä vaikeasti hahmotettavia
ja muistettavia.
Osanottajat piirtävät mielikuvakartan tutkittavasta alueesta kynällä paperille. Tehtävänä voi olla piirtää kuva koko kaupungista,
omasta asuinalueesta tai rajatummin koulureitistä. Piirtäjiä pyydetään myös selittämään
karttansa. Osanottajien piirtämistä kartoista
voidaan koostaa yhteinen kartta, josta käy
ilmi eri tekijöiden esiintymisen yleisyys.
Tavallisimmin kartasta eritellään elementtejä, jotka vaikuttavat piirtäjän orientoitumiseen alueella. Kevin Lynch on yksi mielikuvakartan kehittäjistä. Hän jakoi kaupungin
fyysistä ja visuaalista rakennetta kuvaavat
elementit väyliin, reunoihin, alueisiin, solmukohtiin ja maamerkkeihin.

Tarrakartta
Tarrakartta on alkuaan lasten ja nuorten osallistumiseen kehitetty menetelmä. Sillä kartoitetaan ihmisten paikkoihin liittämiä merkityksiä ja tunnekokemuksia.

Tarrakarttamenetelmässä kukin osallistuja
kiinnittää omalle kartalle eri värisiä ja erilaisia
symboleja sisältäviä tarroja. Niillä merkitään
paikkoihin liittyviä merkityksiä, tunteita tai
kokemuksia. Jokainen tarra myös perustellaan. Kategorioina voivat olla esimerkiksi
• miellyttävä – epämiellyttävä
• kaunis – rumapaikka
• vaarallinen – turvallinen
• mukava – kamala jne.
Tulokset kootaan isolle kartalle, jolloin tarraryppäät kertovat, mihin ja minkä tyyppisiin paikkoihin eri merkitykset kasautuvat.
Tietokoneelle tallennettuna tiedot voidaan
tulostaa kartalle esimerkiksi siten, että erikokoiset pallot symboloivat mainintojen määriä. Mieltymysten perusteluja voi edelleen

Lisätietoa
• Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City.
Cambridge: M.I.T Press.

Kuva 22. Palautekeskustelu on tarrakartan tulkitsemisessa oleellista. Lasten perustelut esimerkiksi
”pelon paikkoja” osoittaville mustille kolmioille yllättävät aikuisen, joka tarkkailee ympäristöä toiselta
korkeudelta kuin lapset. Kuva: Kristiina Rinkinen.
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luokitella isompiin ryhmiin. Näin saadaan
esiin osanottajien yhteisiä kokemuksia, mutta myös eroja.
Menetelmä tuo esiin ympäristön kokemiseen liittyvää hiljaista tietoa, joka helposti jää
sivuun keskustelussa.

Keskusteluryhmä
Internetissä
Keskusteluryhmä on kaikille avoin
vapaan keskustelun foorumi. Se tarjoaa Internetin käyttäjille helpon tavan
osallistua tutustumalla muiden mielipiteisiin ja kommentoimalla niitä.

Keskusteluryhmän luominen Internetiin
on melko vaivaton ja edullinen tapa luoda
keskustelufoorumi. Monien kuntien verkkosivuilla on keskusteluosio, jossa voi lukea
toisten kirjoituksia, kommentoida, ottaa kantaa tai esittää kysymyksiä. Kirjoittajat voivat
esiintyä omalla nimellä tai nimimerkillä. Kaavoista saatetaan kirjoitella myös kansalaisjärjestöjen keskusteluryhmissä. Merkittäville
kaavahankkeille voidaan perustaa omien
verkkosivujen lisäksi keskusteluryhmä tai antaa oma otsikko kunnan keskustelusivuilla.
Kaavoittaja pääsee seuraamaan keskustelua ja voi tarvittaessa ottaa siihen osaa, tuoda
uutta tietoa keskusteluun tai korjata väärinkäsityksiä. Keskustelupalstan ohjeissa on hyvä
kertoa, miten kaavoittaja osallistuu keskusteluun. Keskusteluryhmissä esiin nousseita
asioita voidaan käsitellä esimerkiksi yleisötilaisuuksissa sekä hyödyntää osana palautetta
(luku 7).
Ongelmana on osallistujien valikoituminen. Palstan ohjeissa on hyvä pyytää myös
nimimerkillä kirjoittavia kertomaan joitakin
taustatietojaan. Tällöin mielipiteiden edustavuutta ja yleistettävyyttä on helpompi arvioida Pilailukirjoituksiakin saattaa esiintyä
– suoranaiset törkeydet poistetaan.

Seminaari ja
paneelikeskustelu
Seminaarissa aiheeseen syvennytään
alustusten ja keskustelun avulla. Paneelikeskustelussa panelistit valottavat
näkökantojaan lyhyiden puheenvuorojen ja keskustelun avulla. Seminaari ja
paneelikeskustelu soveltuvat erilaisten
näkökantojen esittelemiseen, perustelemiseen ja arviointiin sekä arvokeskusteluun

Seminaarin alustuksista saadaan taustatietoja ja eri näkökantojen edustajien perusteluja
keskustelun pohjaksi. Valmistellut esitykset
(15–45 minuuttia) pidetään sovitussa järjestyksessä. Keskustelulle varataan aikaa esitysten jälkeen tai seminaarin lopuksi. Seminaari
voi olla kaikille avoin tai se voidaan suunnata
tietyille toimijaryhmille kuten luottamushenkilöille, viranomaisille tai järjestöjen edustajille.
Paneelikeskustelu liittyy usein seminaariin. Siinä eri näkökantojen edustajat ovat
samanaikaisesti yleisön edessä. Yleensä jokaiselle panelistille annetaan lyhyt aloituspuheenvuoro (2–5 minuuttia). Tämän jälkeen
puheenjohtaja tai yleisö voivat esittää kysymyksiä tai nostaa esiin aiheita, joihin panelistit ottavat kantaa. Panelistit voivat kommentoida myös toistensa sanomisia.
Tilaisuuden järjestäjä valitsee sekä seminaarin luennoitsijat että paneelin keskustelijat.
Tällöin huolehditaan siitä, että kaikki oleelliset näkökulmat pääsevät esille. Esiintyjiä informoidaan etukäteen tilaisuuden luonteesta,
aikarajoista ja käytettävissä olevista teknisistä
apuvälineistä. Puheenjohtajan tehtävänä on
luoda suotuisa ilmapiiri rakentavalle keskustelulle, jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja ja
huolehtia siitä, etteivät alustukset ja puheenvuorot veny liian pitkiksi.
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Kokousvierailu

8.4

Yhteistyö
Vierailu asukasyhdistyksen tai muun
järjestön kokouksessa tai sen järjestämässä yleisötilaisuudessa on yksi tapa
pitää yhteyttä kuntalaisiin.

Kansalaisjärjestöt kutsuvat mielellään kunnan edustajia kokouksiinsa ja järjestämiinsä
yleisötilaisuuksiin. Eräissä kunnissa toimii
alueellisia yhteistyöryhmiä, joiden jäseninä
tai asiantuntijoina kaavoittajat toimivat. Tällaiset tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia
molemminpuoliseen tiedonvaihtoon ja keskusteluun.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä ajankohtaisia kaava-asioita sekä alueen
ongelmia ja kehittämistarpeita. Kokouksen
osanottajat voivat kysellä kunnan edustajalta
heitä askarruttavista asioista ja kertoa omista
näkemyksistään. Kokousvierailu antaa monipuolisemman kuvan yhdistyksen jäsenten
mielipiteistä kuin näkemystenvaihto vain
puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Se tuo
vuorovaikutukseen jatkuvuutta ja vahvistaa
keskinäistä luottamusta.

Kuva 23. Kansalaisjärjestöt järjestävät yleisötilaisuuksia myös ajankohtaisista kaavahankkeista. Kaavoittajalle ne tarjoavat oivan mahdollisuuden tulla
kertomaan ajankohtaisista asioista ja tavoittaa myös
sellaisia osallisia, jotka eivät käy kunnan järjestämissä
tilaisuuksissa.
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Tässä luvussa kerrotaan osallistumismenetelmistä, joihin liittyy välitön ja jatkuva vuorovaikutus. Yhteistyö voi liittyä kaavahankkeeseen tai laajemman alueen kehittämiseen.
Yhteistyötä tehdään yleensä suhteellisen pienissä edustuksellisissa työryhmissä. Yhteistyö
vaikeutuu, jos osallistujia on liian paljon. Yhteistyömenetelmät soveltuvat erilaisten näkemysten ja ristiriitojen käsittelyyn. Konfliktien
hallinnassa ne ovat keskeisiä työkaluja.
Tässä luvussa esitellään seuraavat yhteistyömenetelmät:
• Yhteistyöryhmä
• Neuvottelu
• Alueellinen yhteistyö
Viranomaisneuvotteluja käsitellään luvussa 5.3.

Yhteistyöryhmä
Yhteistyöryhmä on eri toimijaryhmien
edustajista koottu ryhmä, joka seuraa
ja käsittelee hankkeen keskeisiä asioita kaavaprosessin aikana. Se soveltuu
käytettäväksi, kun erilaisia osapuolia
on paljon tai kun hankkeeseen liittyy
ristiriitoja.

Yhteistyöryhmä kokoontuu keskustelemaan
ja neuvottelemaan hankkeesta useita kertoja
kaavoitusprosessin aikana. Ryhmässä käsitellään keskeisiä kaavoituksessa esiin nousevia
asioita, kuten alueen nykytilaa ja ongelmia,
suunnittelun tavoitteita, kaavaratkaisua ja
sen vaihtoehtoja sekä vaikutusten arviointia.
Työtapa voi vaihdella perinteisestä kokouskäytännöstä vapaamuotoiseen työskentelyyn. Toimintaa voidaan tehostaa käyttämällä
ryhmätyömenetelmiä.
Työryhmään kutsutaan eri toimijoiden,
kuten maanomistajien, asukkaiden, alueella

Yhteistyöryhmän kokoaminen
Yhteistyöryhmä perustetaan avoimesti niin, että sen kokoonpano on tasapainoinen ja edustava.
Ryhmä voidaan koota monella tavoin:
• Eri toimijaryhmiä, kuten maanomistajia, asukkaita, asukasyhdistyksiä tai yrityksiä, pyydetään
nimeämään edustajansa yhteistyöryhmään esimerkiksi kaavan vireilletulosta ilmoitettaessa.
• Ryhmä kootaan vartavasten järjestetyssä tilaisuudessa tai yleisötilaisuuden yhteydessä.Tilaisuudessa eri toimijaryhmät sopivat edustajistaan.
• Kunta tiedottaa yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja ilmoittaa sen jäsenten yhteystiedot, jotta
taustaryhmät voivat pitää yhteyttä edustajaansa.

Työryhmän työskentely
Ensimmäisessä kokouksessa on hyvä sopia seuraavista asioista:
• Mitkä ovat ryhmän tehtävät: välittää ja koota tietoa, vaihtaa mielipiteitä, ideoida, suunnitella vai
kommentoida suunnitelmia?
• Mikä on ryhmän asema ja vaikutusmahdollisuudet: mikä on esimerkiksi ryhmän suhde päätöksentekoon?
• Kokoonnutaanko tarpeen mukaan vai säännöllisin väliajoin, koko hankkeen ajan vai tietyissä
vaiheissa? Mitkä ovat sopivimmat viikonpäivät ja kellonajat?
• Miten tiedotetaan? Miten ryhmän jäsenet pitävät yhteyttä taustaryhmiinsä? Milloin kokouskutsut
ja mahdolliset aineistot lähetetään? Missä muistiot julkaistaan?
• Miten jaetaan vastuut asioiden valmistelusta? Mitä sovitaan puheenvuorojen kestosta tai ryhmätyömenetelmien? Mitä sovitaan puheenvuorojen kestosta tai ryhmätyömenetelmien käytöstä?

työssä käyvien, järjestöjen, yritysten, kunnan
hallintokuntien, maakunnan liiton tai valtion
viranomaisten edustajia. Jottei ryhmän koko
paisu liian suureksi, voivat samantyyppiset
ryhmät sopia myös yhteisestä edustajasta.
Yhteistyöryhmä voidaan koota myös tulevia
asukkaita edustavista henkilöistä esimerkiksi
uudelle asuinalueelle muuttoa suunnittelevista.

Neuvottelu
Neuvottelu on yhteistyömuoto, joka
edellyttää osanottajilta sitoutuneisuutta käsiteltävään asiaan. Sitä käytetään,
kun on tarpeen selvittää eri osapuolten näkemyksiä ja löytää ongelmiin
yhteisesti hyväksytyt ratkaisut.

Neuvottelun tavoitteena on selvittää eri tahojen näkemykset asiasta, mahdollisuudet löytää kaikkien hyväksyttävissä oleva ratkaisu
ja sopia asian jatkotoimenpiteistä. Neuvottelu voidaan käydä kahden- tai useamman
osapuolen kesken. Osanottajat voivat olla
maanomistajia, asukkaita taikka järjestöjen,
yritysten tai viranomaisten edustajia.
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Tarkoitus on saada esille osapuolten intressit ja tarpeet, ratkaisuvaihtoehdot sekä niiden
edut ja haitat eri osapuolten näkökulmista,
jotta voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, jonka
mahdollisimman moni voi hyväksyä. Hyvä
neuvottelija kuuntelee, mitä toisilla on sanottavaa, tuo selkeästi esiin omat kantansa
ja perustelee ne.
Toimivan neuvottelun edellytyksiä ovat
muun muassa:
• selkeä aihe, josta neuvottelu on
järjestetty
• kutsut ja asialista lähetetty etukäteen
• kaikkien tiedossa, mitä tahoja osallistujat edustavat
• kaikkien tiedossa neuvottelijoiden
liikkumavara ja neuvotteluvaltuudet
• yhdessä sovitut pelisäännöt
• selkeä lopputulos, ratkaisuesitys tai
sopimus jatkotoimista
• muistio neuvottelusta
Vaikeissa konfliktitilanteissa saatetaan
tarvita ulkopuolista sovittelijaa. Sovittelijan
tehtävänä on tilanteen arviointi: ketkä ovat
kiistan osapuolia, mitkä ovat osapuolten
intressit ja arvolähtökohdat sekä mitkä ovat
edellytykset yhteisymmärryksen rakentamiselle ja ratkaisujen etsimiselle? Arviointi
toteutetaan yleensä haastattelemalla kaikkia
kiistan osapuolia. Haastattelu selvittää, missä
kysymyksissä osapuolet ovat samoilla linjoilla ja missä ovat suurimmat erimielisyydet.
Arvioinnin perusteella harkitaan, onko yleensä edellytyksiä ratkaista konfliktia osapuolten
välisissä neuvotteluissa.
Lisätietoa
• Ulos umpikujista. Maankäytön konfliktien ennakointi ja hallinta. Ympäristöministeriön esite. 2006.
• Kansanen, Anneli. 1999. Neuvottelu- ja
kokoustaito. WSOY.
• Shell, Richard. 2001. Neuvottele onnistuneesti. WSOY.

78

Ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2007

Alueellinen yhteistyö
Alueellinen yhteistyö on asukkaiden,
muiden paikallisten toimijoiden ja
kunnan viranomaisten yhteydenpidon väline. Toiminta perustuu säännöllisiin kokoontumisiin, joissa käsitellään alueen kehittämiseen liittyvä
kysymyksiä.

Hankekohtaisen osallistumisen rinnalla on
kehitetty myös alueellista osallistumista. Alueellisen osallistumisen toteutustavat vaihtelevat, mutta yhteistä on, että eri hallintokuntien
viranhaltijat, asukkaat, taloyhtiöt sekä palvelujen tuottajat pohtivat yhdessä alueen ongelmia, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.
Yhteistyöelimillä voi olla budjettirahaa, jonka
käytöstä ne päättävät. Jatkuva alueellinen yhteistyö ja alueellisten toimijoiden verkottuminen tukevat kaavakohtaista osallistumista.
Yhteistyön käynnistäjä on usein kunta,
mutta myös asukkaat ovat olleet aloitteentekijöitä. Yhteistyöelimessä ovat yleensä edustettuina alueen asukkaat sekä muut paikalliset toimijat ja kunnan viranomaiset. Tällaisia
yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi alueelliset
yhteistyöryhmät, alueneuvottelukunnat, aluetyöryhmät tai -toimikunnat sekä asukastoimikunnat. Asukasraati koostuu pelkästään
asukkaista. Aluefoorumit ovat asukkaiden
aloitteesta syntyneitä avoimia tilaisuuksia.
Alueellisen yhteistyön vaikuttavuus perustuu tiedonvaihtoon ja keskusteluun sekä
lausuntojen antamiseen ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi Helsingin Vuosaaren asukastoimikunta on kokoontunut säännöllisesti
jo kymmenen vuotta keskustelemaan alueen
kaavoista ja rakentamissuunnitelmista. Asukastoimikuntaan kuuluu kymmenkunta eri
järjestöjen asukasedustajaa sekä kaupungin
edustajia. Toimikunta järjestää myös kaikille
avoimia tilaisuuksia.

Lisätietoa
• Päivänen, Jani; Kurki, Hannu; Virrankoski, Lauri. 2002. Parempaan kaupunginosaan. Aluefoorumi kehittämisen menetelmänä. Suomen ympäristö 589.
• Sipilä, Maija. 2006. Kestävä kehitys näkyväksi, osallistuminen toimivaksi – avauksia maankäyttöön. Suomen Kuntaliitto.
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Oppaassa käsitellään tiedottamisesta, osallistumisen järjestämistä sekä viranomaisten yhteistyötä. Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten soveltamisen
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Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -opas on tarkoitettu kuntien

lisäksi tuodaan esiin osallistumisen järjestämisen hyviä käytäntöjä,
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