








.

.















YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS VAIHEITTAIN

LAATURYHMÄN TOIMINTA

O
SA

YL
EI

SK
AA

VA
20

14

K
AN

KA
AN

 A
R

K
KI

TE
H

TI
K

IL
PA

IL
U

 2
01

1

YL
E

IS
-

SU
U

N
N

IT
EL

M
A

1.
 A

SE
M

A-
KA

AV
A

LA
AT

U
KÄ

SI
K

IR
JA

 (L
TK

) 2
01

4

2.
ASEMA-
KAAVA

3.
ASEMA-
KAAVA

1. ASEMA-
KAAVAN
MUUTOS

KA
N

KA
AN

 K
EH

IT
TÄ

M
IS

EN
 T

AV
IO

TT
EE

T 
+

KA
U

PU
N

G
IN

 K
AN

G
AS

P
R

O
JE

K
TI

 (O
SA

LL
IS

TA
M

IN
EN

)
20

11

ARKKITEHTI
-KILPAILU

M
AI

SE
M

A-
JA

S
IL

TA
KI

LP
AI

LU
20

16

VT 4 SUUNNITTELU SEKÄ RANTAVÄYLÄN OYK

1.
RAKENNUSLUPA

2.
RAKENNUSLUPA

3.
RAKENNUSLUPA

JNE

M
AA

N
H

A
N

KI
N

TA
 2

01
0

KANKAAN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSPROSESSI PÄÄPIIRTEISSÄÄN 2010

TOTEUTU
S-

SOPIMUS

JNE

KATUJEN,
PUISTOJEN YM
SUUNNITTELU

KATUJEN,
PUISTOJEN YM
SUUNNITTELU

jne

JNE

JNE

JNE

jne

ARKKITEHTI
-KILPAILU

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN
YLEISKAAVA 2014
(lainvoimainen2016)



3.
RAKENNUSLUP

A

YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS VAIHEITTAIN

LAATURYHMÄN TOIMINTA

KU
N

TA
KA

AV
A 

20
14

ke
hi

ttä
m

is
pe

ria
at

te
et

 ja
 1

.
to

te
ut

ta
m

is
os

a
(to

dn
äk

K
AN

KA
AN

 A
R

K
KI

TE
H

TI
K

IL
PA

IL
U

 2
01

1

JYVÄSKYLÄN
KAUPUNKISEUTUKAAVA?

YL
E

IS
-

SU
U

N
N

IT
EL

M
A

LA
AT

U
K

ÄS
IK

IR
JA

 (L
TK

) 2
01

4

2.
KUNTA-
KAAVA

(tot)

3.
KUNTA-
KAAVA

4. KUNTA-
KAAVA

KA
N

KA
AN

 K
EH

IT
TÄ

M
IS

EN
 T

AV
IO

TT
EE

T 
+

KA
U

PU
N

G
IN

 K
AN

G
AS

P
R

O
JE

K
TI

 (O
SA

LL
IS

TA
M

IN
EN

)
20

11

ARKKITEHT
I-KILPAILU

M
AI

SE
M

A-
JA

S
IL

TA
KI

LP
AI

LU
20

16

VT 4 SUUNNITTELU SEKÄ RANTAVÄYLÄN KUNTAKAAVA

1.
RAKENNUSLUPA

2.
RAKENNUSLUPA

JNE

M
AA

N
H

A
N

KI
N

TA
 2

01
0

MITEN PROSESSI OLISI VOINUT KULKEA, JOS OLISI KUNTAKAAVA?

TOTEUTUS
-SOPIMUS

JNE

KATUJEN,
PUISTOJEN YM
SUUNNITTELU

KATUJEN,
PUISTOJEN YM
SUUNNITTELU

jne

JNE

JNE

JNE

jne

ARKKITEHTI
-KILPAILU

















41LAPPEENRANNAN
KAUPUNKI

ESITYSTAPA

Koska sama aluevarausesitystapa ei toimi eri
mittakaavoissa

Tuleeko taajama-alueelle/ ydinkeskustaan
kuitenkin kaksi päällekkäistä aluevarausten
esittämistapaa?

Hyväksytäänkö ne samassa vai erillisissä
prosesseissa?
Johtaako tämä kuitenkin kahteen kaavatasoon
kuntakaavassa?

Pelkät kehittämisperiaatteet eivät ohjaa tarpeeksi
kokonaisaluerakenteen kehittämistä kuntatasolla!

Kuntakaavapohdintaa







Budjetointi

Maankäyttöhankkeiden
ohjelmointi ja hallinta

Palveluverkkosuunnitelma

Kaavoitusohjelma

Asunto- ja
elinvoimaohjelmat

ASUNTO-
POLITIIKKA

ELINKEINO-
POLITIIKKA

YMPÄRISTÖ-
POLITIIKKA

MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA

ILMASTOPOLITIIKKA

Maapolitiikka

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Kunnan toimintastrategiat & kaavamonopoli

















Millä kunnan
toimintaa ja
taloutta
ohjataan?

Menneisyys Nykyisyys -
lähitulevaisuus

Strateginen
näkymä

KUNTASTRATEGIA

STRATEGIASTRATEGIASTRATEGIASTRATEGIA

TATP





























Jyväskylän yleiskaava

Jyväskylän yleiskaava



Kartta 1/7: Pääkartta, yhdyskuntarakenteen
ohjaus



Kartta 6/7: Täydennysrakentaminen ja kestävä
liikkuminen

Kankaan osayleiskaava, 2014
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Kick-off 27.8.2019
Kuntakaavasimulaatio-hanke

Hankkeen tarkoitus, näkökulmat ja toteutus

Simuloitavat esimerkkitapaukset

Hankkeen eteneminen

Kuntakaavoituksen tarkoitus ja keskeiset tehtävät
Nykyjärjestelmä vs. luonnosteltu yhden kuntakaavan malli

KAMMI-hanke sekä Ekrosin, Katajamäen, Kinnusen, Lehtovuoren ja Staffansin raportti.

Ideariihi: Mitä ratkaistaan yleispiirteisellä suunnittelulla?

Ideariihi: Mitä ratkaistaan toteutusta ohjaavalla suunnittelulla?

Keskustelu: Kuntakaavoituksen tehtäviä

Yhdyskuntarakentamisen prosessi

Kunnan toimintastrategiat ja maankäyttö - toiminnansuunnittelu, ohjelmointi ja toiminnanohjaus

Tonttituotantoprosessi

Maapolitiikka yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa

Keskustelu: Kuntakaavoituksen liittymäpintoja yhdyskuntarakentamisen prosessiin ja kunnan toimintaan

Yhteenveto: Kuntakaavoituksen tehtävät ja kytkentä kunnan muihin prosesseihin



1. Työpaja 13.9.2019: Kuntakaavoituksen tehtävät
ja kytkentä yhdyskuntarakentamisen prosessiin

Esimerkkitapausten esittely ja verkkotyöpajojen tulokset

Jyväskylä
Lappeenranta ja Hyvinkää

Iisalmi ja Ilmajoki
Tarkasteltavan kaavan/kaavojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet

Kuntakaavoituksen kytkentä kunnan muihin prosesseihin ko. hankkeessa

Muita huomiota

Mahdollisuudet ja haasteet yhden kuntakaavan mallissa (voimakenttäanalyysi)

Yhteenveto työpajan tuloksista

2. Työpaja 1.10.2019: Simuloitavat
esimerkkitapaukset ja niiden tila digitaalisina
tuotteina

Yhden kuntakaavan hahmottelu esimerkkikunnissa

Esimerkkitapausten tilannekatsaus voimassa olevat kaavat ja muut ohjausvälineet

Kaavamerkintöjen  ja määräysten luonne / yleiskaavat

Kehittämisperiaatteet

Toteuttamista ohjaavat elementit

Informatiiviset elementit

Kuntakaavoituksen vaiheistus ja päätöspolku / yleiskaavat

Laadinnan vaiheet

Päätöspolku

Osallistuminen vuorovaikutus

Muita huomioita

Yhteenveto työpajan tuloksista



3. Työpaja 14.10.2019: Simuloitavat
esimerkkitapaukset yhden kuntakaavan mallissa

Katsaus tulevan kuntakaavan toteuttamiseen ja toteuttamistoimiin
Kiinteistönmuodostus osana kunnan rakennetun ympäristön prosessia

Kunta kiinteistörekisterin pitäjänä

Huomioita kuntakaavasta kuntainfran osalta

Rakennusluvitus

Luvituksen ja valvonnan uudelleen pohdintaa

Ehdotus lupajärjestelmäksi alueella, jolla on suoraan rakentamista ohjaava kaava ja hanke ei merkittävästi poikkea kaavasta

Ehdotus lupajärjestelmäksi alueella, jolla ei ole suoraan rakentamista ohjaavaa kaavaa

YM:n

Esimerkkitapausten asemakaavojen analysointi ja modifiointi kohti yhtä kuntakaavaa
Kaavamerkintöjen ja määräysten luonne

Kuntakaavoituksen vaiheistus ja päätöspolku

Uusi kuntakaava v. nykyinen asemakaava

Mitä asemakaavan oikeuksiin ja velvollisuuksiin kohdistuvia ongelmakohtia tunnistetaan yhden kuntakaavan
järjestelmässä?

Yhteenveto työpajan tuloksista

4. Työpaja 22.11.2019: Yhden kuntakaavan
soveltaminen esimerkkikunnissa - miten
kunnan maankäytön kehittäminen, kaavojen
toteuttaminen ja sisäiset prosessit muuttuvat?

Simulaatioharjoitukset
Kuntien puheenvuorot: Ilmajoki, Iisalmi, Hyvinkää, Lappeenranta ja Jyväskylä

Kuntaliiton harjoituksen tulokset

Ote harjoituksesta ja keskusteluyhteenveto

Miten yhden kuntakaavan malli vaikuttaisi
maankäytön kehittämiseen?

kaavojen toteuttamiseen?

kunnan sisäisiin prosesseihin?

Työpajojen nostot tulosseminaariin



Tulosseminaari 11.12.2019

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevien säännösten valmistelu

Kuntakaavasimulaatiohankkeen tuotos

Tie asemakaavasta ja yleiskaavasta yhteen kuntakaavaan
Ilmajoki

Jyväskylä

Vaikutukset kunnan sisäisiin prosesseihin ja kuntatalouteen
Iisalmi

Kuntaliitto

Yhden kuntakaavan mahdollisuudet, haasteet ja kehittämisideat
Hyvinkää

Lappeenranta

Yhteenveto terveiset lainvalmisteluun



Kick-off tilaisuuden yhteenveto:

Kuntakaavoituksen tehtävät ja kytkentä kunnan muihin prosesseihin

Yleispiirteisen
suunnittelun viitekehys
Kuntastrategia
Kunnan elinkeino-, asunto- ja
ympäristöpolitiikka
Ympäristöarvot
Ympäristöhäiriöitä tuottava toiminta
Liikennejärjestelmä ja -verkko
Yhdyskuntatekniset verkostot
Palveluverkot (sis. mm. henkilökuljetukset,
kouluverkko, päiväkodit)
Viherrakenne
Aluevaraukset
Maan hankinta

Ohjelmointi
Rahoitus
Ajoitus

Yksityiskohtaisen
suunnittelun viitekehys
Vesihuolto
Kadut, yksityistiet
Puistot
Korttelirakenne ja käyttötarkoitukset
Tonttijaot
Kiinteistönmuodostus
Kiinteistö- ja rakennusrasitteet
Rakennusluvitus
Johdot ja laitteet
Ympäristöhäiriöiden hallinta
Sopimusvalmistelu ja ajoitus
Käytön ja ylläpidon hallinta (ml. jatkuva
valvonta)



Yhteenveto
1. työpajan tuloksista:

Voimakenttäanalyysi:
yhden kuntakaavan
mahdollisuudet ja
haasteet

Kytkennät kunnan
muihin prosesseihin
hankkeessa

Kaavojen keskeiset
tehtävät ja tavoitteet

Yleiskaavat

kunnan strategian toteuttaminen

yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat

eri toimintojen ohjaaminen

palveluverkko, liikenneverkostot,
täydennysrakentamisen periaatteet,
viherrakenteen pääperiaatteet
käyttötarkoituksen muutokset

korttelirakenteen määrittely

keskusta-asumisen määrittely

ympäristöhäiriöiden hallinta

Asemakaavat

eri toimintojen tarkempi suunnittelu
hankkeiden luvittamiseksi

erityispiirteiden huomioon ottaminen
laadukkaan alueen aikaansaaminen

suojeluratkaisuja

kiinteistönjaotus

rakentamisen määrä, käyttötarkoitus

kaupunkikuva

laajoilla alueilla myös
yhdyskuntarakenteen suunnittelua

Kaavojen keskeiset tavoitteet
ja tehtävät



Kytkennät kunnan muihin
prosesseihin

arvokeskustelu

strategia ja kärkihankkeet

kuntarahoitus ja budjetointi

palveluverkot

maapolitiikka, maanhankinta
liikennejärjestelmäsuunnitelma

valtakunnan tieverkko

suunnittelukilpailut

kunnallistekniikka

poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut
rakennusluvat

tonttijako

ympäristökysymykset

maaseudun vesihuoltokysymykset

maatalouden tuotanto

energia- ja jätehuolto

Mahdollisuudet

poliittisen keskustelun vahvistuminen
esim. kehittämisperiaatteista

muutosjoustavuus, etenkin jo
(yleis)kaavoitetuilla alueilla

eri prosessien tekeminen yhtä aikaa;
strategisen tason periaatteet ohjaisivat
toteutussuunnittelua

voisi koota hajallaan olevaa tietoa
teknisesti ja siten helpottaa
kokonaiskuvan hahmottamista

Haasteet

skaalautuvuus, miten toteutetaan; onko
kyse aidosti yhdestä kaavasta?

eri asioiden oikeusvaikutukset ja sitovuus,
vastuiden määrittäminen

yleisperiaatteissa pysyminen vs.

epäselvää, missä vaiheessa
maanhankinta toteutetaan

ymmärrettävyys eri kansalaisryhmille

lähtötiedon ja päätöstiedon erottaminen?

kuntatalouden hallinta vs. nopeat
hankkeet

Voimakenttäanalyysi
yhden kuntakaavan mallissa



2. työpajan tuloksia:
Kuntakaavan
elementit

Huomioita yleiskaavojen
pohjalta

Informatiiviset elementit

Toteuttamista ohjaavat
elementit

Kehittämisperiaatteet

2. työpajan tuloksia:
Kuntakaavan
vaiheistus ja
päätöspolku

Huomioita yleiskaavojen
pohjalta

Vuorovaikutus ja
vaikutusten arviointi

Päätöspolku

Laadinnan vaiheet



Kehittämisperiaatteet

Ovatko isot tavoitteet kaavassa vai
voivatko ne olla jossain muualla (esim.
strategiassa)

Suuri osa yleiskaavojen merkinnöistä ja
määräyksistä on kehittämisperiaate-
luonteisia asemakaavoitusta ohjaavia
määräyksiä

Kuinka sitovasti kehittämisperiaatteet
ohjaavat tulevia muutoksia?

Esitettäneen samalla tavalla kuin nyt
erilaiset merkinnät (koodi, viiva ym.) ja
niihin liittyvät sanalliset määräykset

Erilaiset esittämistavat eri tasoisilla/eri
tarkoituksiin laadituilla kaavoilla

Aluevarausmerkinnät ja oikeusvaikutukset
ovat kuntalaisten näkökulmasta tärkeitä

Yksi määräys voi olla moniulotteinen
yhdessä määräyksessä voi olla
luonteeltaan erilaisia osia

Nykyinen yleiskaavainstrumentti
mahdollistaa hyvin erilaisia ohjaustarpeita,
jolloin kaikkia yleiskaavoja ei voi
yksiselitteisesti muuntaa

Toteutusta ohjaavat elementit

Yleiskaavan sitovuus syntyy
enimmäkseen asemakaavan välityksellä
tai yleisenä viranomaista ohjaavana

Yleiskaavoissa ei tyypillisesti ole
toteutusta ohjaavia elementtejä, koska ne
on tarkoitettu ohjaamaan
asemakaavoitusta

Toteutusta ohjaavia elementtejä esiintyy
kuitenkin asemakaavoittamattomien
alueiden ulkopuolella - esimerkiksi ranta-
ja kyläalueiden rakentamisen määrää ja
laatua ohjaavat määräykset

Aina ei pyritä rakentamiseen, vaan
esitetään muuta maankäyttöä

Suojelumerkintöjä ja niihin liittyviä
suojelumääräyksiä (luonnonsuojelu,
maisema, rakennusperintökohteet)

Informatiivisiin ympäristöarvoja /häiriöitä
osoittaviin merkintöihin voi liittyä myös
purkukieltoja, toimenpiderajoituksia tai
esimerkiksi melumääräyksiä

Merkinnöissä voi olla mukana myös
ajoitukseen liittyvä elementtejä



Informatiiviset elementit

Muista päätöksistä johtuvat suojelualueet,
ympäristön häiriötekijät yms.

Olemassa olevat tiet, voimalinjat,
vesialueet yms. (pohjakartta)
Lähtötietojen pitää näkyä kaavan
yhteydessä, koska ne vaikuttavat
päätöksentekoon

Versionhallinta on keskeistä

ja niiden päivittäminen on tärkeää
jatkosuunnittelun kannalta

Kaavassa voidaan tarkentaa esim.
valtakunnan tason tietoa tietovirta myös
ylöspäin & ulospäin

Nykytilanteessa muut viranomaiset voivat
edellyttää tietojen viemistä kaavoihin

Ympäristöarvoja/häiriöitä koskeviin
merkintöihin voi voi liittyä selvitys- tai
lausuntopyyntövelvoitteita taikka
toteutusta ohjaavia määräyksiä

Toimivat käytännössä myös
kehittämisperiaatteen omaisina
jatkosuunnittelua ohjaavana aineistona

Vaiheistus

Eri suunnittelutasojen/vaiheiden
ajatuksellinen ja ajallinen erottaminen

Yleis- ja asemakaavan väliin on voitu
laatia osayleiskaavoja tai epävirallisia
kehittämissuunnitelmia

Strategisissa kaavoissa voi olla
tarkennuksia, jolloin molemmat tasot ovat
tavallaan voimassa samaan aikaan

Vaiheistaminen voitaisiin toteuttaa kuten
nykyäänkin tai sitten voitaisiin joustavasti

Päätöspolku

Kehittämisperiaatteet voitaisiin hyväksyä

yleiskaavakin)

Kehittämisperiaatteet ja toteuttamista
ohjaavat elementit pitää erottaa
päätöksenteossa toisistaan

Mahdollisuutena kehittämisperiaatteiden
tarkentaminen yhtä aikaa
toteutussuunnittelun kanssa

Kuntaa voisi tarpeen mukaan hyväksyä

Vaiheistus ja päätöspolku



Vuorovaikutus ja vaikutusten
arviointi

Vuorovaikutuksen ja vaikutusten
arvioinnin laajuus kulloinkin päätettävän
asian mukaan

Kehittämisperiaatteissa tarvitaan laajaa
vuorovaikutusta, kun taas toteuttamisen
ohjauksen yhteydessä voitaisiin keskittyä
vaikutusalueen asianomistajiin

Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää
ymmärtää, millaisia oikeusvaikutuksía
(oikeuksia ja velvollisuuksia) kulloinkin
päätettävänä olevaan asiaan liittyy

Huomioitava, että kaavoituksella pyritään
myös suojeluun ja säilyttämiseen

Päätöksenteon delegointiongelmat, kun
yhtä aikaa voi olla esillä eri tasoisia asioita

Tärkeää, että kommunikointi toimii niin
kuntaorganisaatiossa kuin muiden
viranomaisten ja kuntalaisten kanssa

Tietoaineistojen parempi saatavuus
helpottanee vaikutusten arviointia

Myös pienten kuntien tulisi voida hoitaa
itse kaavoituksensa (eli tarvitaan siihen
sopivat välineet)



3. työpajan tuloksia:
Kuntakaavan
elementit

Huomioita
asemakaavojen pohjalta

Informatiiviset
elementit

Rakentajia ja muita
toimijoita ohjaavat
elementit

Kunnan
jatkoprosesseja
ohjaavat elementit

Kunnan jatkoprosesseja
ohjaavat elementit

Kiinteistönmuodostus

Yleiset alueet, katuaukiot, torit, puistot niissä
myös erilaisia osa-aluemerkintöjä

Erilaiset johtomerkinnät (mm. vj, jv)

Rakennusvalvontaa / lupamenettelyä ohjaavia

Huom. katu- ja torialueiden käyttöä säädellään
myös katusuunnitelmassa ja
liikennemerkkipäätöksillä

Nimistö / osoitteet?

Mieluummin kuva + määräykset (ei piilotettuna
lauseisiin)

Kaikkea ei toisaalta ole järkevää piirtää
karttaan
Kylmä fakta merkinnöissä (rakennuspaikan
suunnittelu), laadullinen määräyksissä

Selostukset perusteluita, ei sido, voi kertoa
miksi

Laadullisia määräyksiä ei voi/välttämättä ole
järkevä piirtää



Rakentajia ja muita toimijoita
ohjaavat elementit

Käyttötarkoitukset

Yksityiskohtaiset kerrosala-, korkeus- yms.
rakentamistapaa koskevat määräykset

Autopaikat, leikkipaikat jne.

Ympäristöarvojen/ -haittojen huomioon ottamiseen
tähtäävät määräykset (melu, pohjavesi, suojelu jne)

Suhde vesistöihin, kuten etäisyys rantaviivasta

Määräykset liittymisvelvollisuudesta viemäriin

Miten yhden kuntakaavan mallissa toteuttaminen
kohdistetaan? Merkinnöittäin vai suurempina
kokonaisuuksina?

Kaavamääräykset antavat rakennusvalvonnalle
selkänojaa - mitä lupapuolella voidaan edellyttää, jos
ei ole sanottu kaavassa?

Rakennusvalvonta joutuisi luomaan reunaehtoja, jos
olisi väljä kaava

Osa asemakaavoittajista siirtyisi luvituksen
tehtäviin?

Jos MML olisi kiinteistörekisterin pitäjä, määrittäisikö
rakennuspaikkaa jatkossa?

Tietty tapa kaavoittaa on muotoutunut tarpeiden
mukaan laki ei nytkään velvoita tarkkaan
suunnitteluun

Pitää yksiselitteisesti tietää, mitkä määräykset on
voimassa ja mitkä ei

Informatiiviset elementit

Pohdittava tarkkaan, onko kaavassa vai
saadaanko muualta (pv-alueet, liito-oravat

Suojelumerkinnät huom. suojeluasiat ovat
rajapintakysymyksiä

Informatiiviset asiat voivat vanhentua (esim.
liito-oravat) ja tarkentua vasta selvityksissä
(esim. pv-alueet)

Voisiko RJ tulla tässä kyseeseen?

Kaavaan ei tarvitsisi laittaa kaikkea, jos yleiset
koko kuntaa koskevat määräykset olisivat
rj:ssä

Pohjavesialueet

Tulva-alueet

Pilaantuneet maat

Melu nämä toki ohjaavat myös
lupamenettelyä

Vesialueet ylipäätään

Laajoja ympäristöarvoja osoittavat alueet,
kuten kylämaisema-rasteri

Huom! Informatiivisiin liittyvät
rakentamismääräykset säilyvät joka
tapauksessa osana kaavaa



3. työpajan tuloksia:
Kuntakaavan
vaiheistus ja
päätöspolku

Huomioita
asemakaavojen pohjalta

Vuorovaikutus ja
vaikutusten arviointi

Päätöspolku

Laadinnan vaiheet

Vaiheistus

Tarvitaan myös rakentamista ohjaavia osayleis-
kaavoja erillään olevien asemakaavojen sijaan

Kuntakaavan tarkemman osan laatiminen voi
edellyttää kehittämisperiaatteiden avaamista
Esim. keskustakorttelin kehittämisperiaatteet ensin
päätöksentekoon toteutussuunnittelun pohjaksi

Ranta-alueillekin strategiset periaatteet (esim.
virkistys, suojelu) -> rajoitetaan rakennusoikeutta
esim. x% kiinteistön rantaviivasta jätettävä
vapaaksi, lisäksi merkitään yleisten/yhteisten
palvelujen/toimintojen alueet

ohjaukselle tarvetta jatkuvuuden takia

Päätöspolku

Voiko ketteryys kostautua?

Kehittämisperiaatteet ensin päätöksentekoon,
jotta päästäisiin maanhankintaan ja sopimuksiin
Pieniä korttelimuutoksia/täydennyksiä voitaneen
tehdä kehittämisperiaatteiden estämättä

kehittämisperiaatteita voisivat olla virkistys, suojelu,
rakentamisoikeuden jakamisen perusteet

yhteisten alueiden sijoittuminen, rakentamista
ohjaavat merkinnät, tieyhteydet yms.

Ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen yms. Miten ne
painavat päätöksenteossa?

Vaiheistus ja päätöspolku



Vuorovaikutus ja vaikutusten
arviointi

Vuorovaikutusta tulee peilata tasoihin:
Jos tehdään molempia tasoja samalla kertaa, pystytään
avaamaan strategisen tason ajatuksia ja asukkaat
ymmärtävät yksityiskohtaisen tason ratkaisut paremmin
(kokonaisuuteen suhteuttaen)

Selvityksistä tulee parempia, kun infoa on sekä
temaattisesti että yksityiskohtaisesti

Kulloisenkin vuorovaikutuksen kohteena olevia asioita
tulee pystyä myös rajaamaan

Missä vaiheessa mitäkin vaikutuksia arvioitava?
Kehittämisperiaatteisiin liittyvää vaikutusten
arviointia esim. joukkoliikenteen järjestämiseen ja
ilmastovaikutuksiin liittyen

Pitäisi myös ymmärtää, missä päätöksenteon
vaiheessa pitäisi osallistua

Kuinka tiedetään missä ja mitä on päätetty? Esim.
kadunpidosta ja katujen paikoista

Kehittämisperiaatevaiheessakin osallistuminen on
tärkeää

Osallisen kannalta on tärkeää, että kaikki tieto on
saatavissa samasta paikasta

Jos tarkempi taso voi muuttaa
kehittämisperiaatteita miten vaikutusten
arviointi ja vuorovaikutus uudessa tilanteessa?

3. työpajan tuloksia:
Asemakaavasta
uuteen
kuntakaavaan?

Huomioita
asemakaavojen pohjalta

Mitä oikeuksiin ja
velvollisuuksiin
kohdistuvia
ongelmia olisi
ratkaistava?

Mitä olisi
siirrettävissä
luvitukseen?

Mitä olisi
muutettavissa
kehittämis-
periaatteiksi?



Mitä olisi muutettavissa
kehittämisperiaatteiksi?

Laadullisia kysymyksiä (nämäkin alueellisesti)

Ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä, kuten kestävä
liikkuminen, hulevesikysymykset, aurinkopaneelit, energia

Julkisen ja puolijulkisen tilan kehittämisperiaatteet (esim.
viherakselin ja tapahtuma-aukion idea)

Kaupunkikuvalliset periaatteet, jotka voisivat koskea koko
keskustaa laajemminkin

Kävelyn, pyöräilyn, huoltoajon, tontille ajon jne. periaatteita

Idea strategisemmasta rantarakentamisen ohjauksesta

suuria strategisia ja tarkempia lähiympäristön laatuun
liittyviä?

vrt. RJ, kunnan alueelle yhteiset yleiset määräykset

Asemakaavasta uuteen kuntakaavaan 1/2

Mitä olisi siirrettävissä luvitukseen?

Käyttötarkoitus ja rakentamisen määrä kaavassa, mutta
asuntojen lukumäärä ja sijoittaminen luvituksessa

Rakennusluvitus saa selkänojan asemakaavoituksesta

Pysäköinti- ja hulevesielementtien tilat päätettävä ak-tasolla

Tontinluovutusehtoihin ja muihin toteutussopimuksiin myös
esim. ikkunoidenavautumisehtoja tms.

Rantarakentamisessa rakennuksen yksityiskohtainen
sijoittaminen

Voitaisiinko juuri tarkemmat lähiympäristön laatuun liittyvät
kehittämisperiaatteet konkretisoida
rakennuslupamenettelyssä?

Jos näin laajassa mitassa tehdään, lupavaiheessa tarvitaan
laajempaa asiantuntemusta

Mitä oikeuksiin ja velvollisuuksiin kohdistuvia ongelmia on ratkaistava?

Asemakaavasta uuteen kuntakaavaan 2/2

Rekisterinpito- ja katuvastuiden kohdentuminen; valtion ja
kunnan / kunnan ja yksityisen työnjako?

Miten päätetään, minkä lajinen kaava missäkin? Esim.
rakentamisen tiheys, tehokkuus ja sijainti

Rakennuspaikan määrittely, rakennusoikeus ja
rakennustapa > rakennuslupa?

Rakennuskiellon ajoittuminen (kaavoituksen, tonttijaon vai
tontinmuodostuksen jälkeen)?

Osoitenumerointi ak-alueella ja sen ulkopuolella?

Maanarvon määrittyminen (vaihdanta-arvo, lunastusarvo,
vakuusarvo, verotusarvo)?

Kehittämisalueet: hyödyn uusjako mahdollista vain ak-
alueella kustannusten kohdentuminen?

Yksiselitteisesti esitettävä: korttelit, tonttijako, katuleveys

Yksiselitteisesti selvittävä: Kunnan lunastusoikeudet ja
velvollisuudet esim. infran rakentaminen, kunnossapito

Mitä kehittämisperiaatteiden avaaminen vaikuttaa oikeuksiin
ja velvollisuuksiin?

Vuorovaikutuksen rajaaminen ja selvitysten taso?

Miten toteutusta ohjaavat merkinnät käytännössä erotetaan
laajemmista kehittämisperiaatteista? Omilla indekseillään?

Maanalainen asemakaavoitus (siellä esim. pv,  maanpinnan
toimenpiteiden vaikutus maanalaiseen maailmaan)?

Elinkaariajattelu ja kestävät energiaratkaisut?

Tulisiko jotain nykyasemakaavoissa olevaa poistaa, jotta
tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet erottuisivat? Väline ei
kuitenkaan saisi rajoittaa hyvän ympäristön syntymistä?

Miten erilaisiin alueisiin/ oloihin sopivat työkalut saadaan

prosessit.

Miksi toimivaa systeemiä muutetaan?



4. työpajan tuloksia:
Simulaatiohaaste

Yhden kuntakaavan
soveltaminen
esimerkkikunnissa

Kevennys-
mahdollisuudet

Vaiheistus ja
päätöksenteko

Kuntakaavan
elementit

Kuntakaavan elementit: kehittämisperiaatteet

Ohjaustarvetta on myös asemakaava-alueen ulkopuolella (Ilmajoki)

Strategisissa yleiskaavoissa olevia asioita, selkeitä valintoja, jotka mm. integroivat muita politiikan sektoreita
maankäyttöön (Iisalmi)

Ei mennä tarkkaan aluevaraukseen vaan keskitytään kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä. Strategisella tasolla ratkaistava mm.
kouluverkko. Tarvitaan myös silloin, kun väestönkasvu on negatiivista. Myös ranta-alueilla on tärkeämpää suunnitella niitä
osana yhdyskuntarakennetta kuin jyvittää rakennusoikeutta maanomistajille. (Iisalmi).

Aluevarausyleiskaavojen pääkäyttötarkoitukset (kuten keskustatoimintojen alue) sekä jatkosuunnittelua ohjaavat
määräykset alueen käytöstä, kaupunkikuvallisten arvojen huomioon ottamisesta lisäksi voisi olla esimerkiksi
pysäköimisperiaatteita (Hyvinkää)

Kaupunkikuvan eheyttäminen, kulttuurihistoriallisten arvojen huomioinen, liikenteen järjestelyjen toimivuus, alue kuuluu
joukkoliikenne vyöhykkeeseen suunnittelussa tulee ottaa huomioon meluntorjunta, jokaista asuntoa kohti tulee järjestää 5-
10 m² viheraluetta, katutasokerroksen tulee toteuttaa pääosin liike- ja palvelutiloina hulevesien hallinta tulee
perustua Lappeenrannan hulevesisuunnitelman periaatteisiin, pysäköintipaikkojen määrä ja mahdollisuus
pysäköintilaitosten rakentamiseen sekä pääkäyttötarkoitusmerkintä (Lappeenranta)

Kehittämisperiaatteet voivat olla osin sanallisia, mutta ainakin osa niistä on esitettävä kartalla/ aluevarauksina (koska

Kaupunkiseutukaavan alueella kehittämisperiaatteet voisivat tarkentaa tiettyjen alueiden suunnittelutavoitteita/periaatteita
osayleiskaavamaiseen tapaan, mahdollisesti myös laatukäsikirjatyyppisiä asioita (Jyväskylä)

Kehittämisperiaatteisiin tarvittaisiin myös (yleiskaavatasoisia) selvityksiä (Jyväskylä)

Kehittämisperiaatteissa kulloinkin tarvittavia periaatteita esim. joukkoliikenneyhteyksien sijoittumisesta ja niitä ympäröivien
alueiden maankäytön tavoitteista, täydennysrakentamisesta, viherrakenteesta tms.(KL)



Kuntakaavan toteutusta ohjaavat elementit

Asioita esitetään eri mittakaavoissa (eli toteutusta ohjaaviakin elementtejä tarvitaan (Ilmajoki)

Ajantasa-asemakaava ja suoraan rakentamista ohjaavat yleiskaavat toimisivat suoraan rakentamista ohjaavana tasona
(Iisalmi)

Käyttötarkoitus, kerrosluvut, rakennusoikeus, torit ja yleiset aukiot, rakennusalat, ajo tontille, tarkempi rakennussuojelu ja
muut yhteydet; autopaikoituksen osoittaminen eli suuri osa nykyisten asemakaavojen määräyksistä; nekin voivat olla

Aluevaraukset, rakennusoikeus, kerrosluku, kaupunkikuva; toteuttamisosan kaavamerkinnät voisivat vähentyäkin jos
asioita nostettaisiin laajemmin kehittämisperiaatteisiin esim. hankekaavoituksen ohjaamiseksi (Lappeenranta)

Tarvitaan (kehittämisperiaatteiden esitystapaa) tarkempi toteutusta ohjaava esitystapa, esim. korttelialueet, katujen
aluevaraukset vs. keskustatoimintojen alue, liikenneverkon kehittämisperiaatteet (Lappeenranta)

Huom. Maan arvo realisoituu asemakaavavaiheessa. Kiinteistötekniikka, maan arvonnousu, maankäyttökorvaukset
(Lappeenranta)

Kuntakaavassa olisi sisältö toteuttamisosan osalta vastannut asemakaavojen sisältöä. Rakennusvalvonta lähtee siitä, että
laatua kuten arkkitehtuuria koskevat määräykset on oltava kaavoissa, muuten he eivät pysty vaatimaan ja valvomaan
laadullisten näkökulmien toteutumista. (Jyväskylä)

Nykyjärjestelmässä asemakaavaan on ripustettu kaavan toteuttamista koskevat vastuut ja oikeudet, mihin ne uudessa
mallissa kytkettäisiin? (KL)

Kuntakaavan elementit: mitä siirrettäisiin
informaatioaineistoon?

Lähtötietoja, joita poimitaan mm. valtion aineistoista (Ilmajoki)

Olisi tärkeää saada aikaiseksi tietojärjestelmä auttaa informaation jakoa ja päätöksentekoa (Ilmajoki)

Selvitysaineistot tietomallina: selvitykset, analyysi, tulkinta, kiinteistönmuodostus, tehdyt päätökset (Iisalmi)

Esimerkiksi: pohjavesitieto, melutieto, suojelu, PIMA, maaperä, pohjakartta (ilmakuva, kantakartta, kiinteistöt,
katurekisteri) (Hyvinkää)

Infoaineiston päivittyminen ja sitä kautta jatkuva ajantasainen huomioiminen; kulloinkin voimassa olevan aineiston
tallentaminen kaavapäätöksen yhteyteen (Hyvinkää)

Infoaineiston laillinen asema? (Hyvinkää)

Digitaalisuus, tiedon saatavuus 24/7 (Lappeenranta)

Esimerkiksi liito-oravamerkintä, pohjavesialue, muinaismuistot, rakennussuojelulain kohteet (Jyväskylä)

voidaanko tällaista infoa jättää pois kaavasta? Ehkä tulevaisuuden tietojärjestelmä
hoitavat tämän aukottomasti (Jyväskylä)

Tietovaranto edellä ts. infoaineiston erottaminen ja digitaalinen ajantasatiedon saavutettavuuden parantaminen (KL)



Kuntakaavan vaiheistus ja päätöksenteko

Tietojärjestelmä auttaisi informaation jakoa ja päätöksentekoa (Ilmajoki)

Strategisen tason ja asemakaavatason asioiden tarkastelu yhdellä kertaa, jolloin vaikutusten arviointia tehtäisiin koko kaupungin tasolla ja myös
strateginen osa pysyisi ajan tasalla (Iisalmi)

Prosessi ei todennäköisesti muuttuisi, jos vaadittu ohjauksen taso on sama; toki jos hankkeen yhteydessä olisi tarve muuttaa myös kehittämisperiaatteita l.
yleispiirteistä suunnitelmaa, se voitaisiin toteuttaa yhtenä kaavamuutoksena, mutta kaavan laajuus ja vaikuttavuus muuttuisivat vastaamaan yleiskaava- ja
asemakaavamuutosta (Hyvinkää)

Joustavuus ja nopeus samassa prosessissa voidaan muuttaa myös laajempia kehittämisperiaatteita (mahdollisuus vai riski?); kaavaprosessin kestoa on
hankala ennakoida: esim. jos hanke aiheuttaa myös kehittämisperiaatteiden muuttamisen. Käsittely samassa prosessissa voi nopeuttaa prosessia, mutta
onko läpinäkyvää ja ymmärrettävää? Onko selkeätä mistä päätetään? (Lappeenranta)

Kehittämisperiaatteista poikkeaminen lienee myös mahdollista? (Lappeenranta)

totetusosa
kuntakaavassa? (Lappeenranta)

Kehittämisperiaatteita voisi muuttaa pieneltä osin toteuttamisosaa laadittaessa. Jos niitä muutetaan laajemmin tai kokonaisuutena, se vaatii laajemman
kuulemisen ja osallistamisen kuin pelkän toteuttamista ohjaavan osan laatiminen esim. kortteliin. (Lappeenranta)

Kuntakaavajärjestelmässä tulisi pykäliin kirjata periaate, että tiettyjä kehittämisperiaate-tason kysymyksiä ei voida muuttaa ilman laajempaa
kehittämisosion avaamista (esim. viherrakenne ja liikennejärjestelmä), riittävine selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen. Käytännössä toimintatavat
eivät välttämältä muuttuisi kovin paljon nykyisestä (Jyväskylä)

Erilaisia mahdollisuuksia: Kehittämisperiaatteiden hyväksyminen ensin, sitten toteuttava kuntakaava TAI hankkeen toteuttava kuntakaava ja sen
edellytysten selvittäminen kehittämisperiaatetasolla, tarvittaessa pienin muutoksin TAI laaditaan/muutetaan toteuttavaa kuntakaavaa ja
kehittämisperiaatteita yhtä aikaa, mutta edetään toteuttavan osan kanssa vasta sitten kun kehittämisperiaatteista on päästy yksimielisyyteen (KL)

Kuntakaavan kevennysmahdollisuudet

Osan kaavojen määräyksistä voisi siirtää rakennuslupavaiheeseen: esim. sijoituspäätökseen terassimääräyksiä ja
julkisivumääräyksiä kaavasta ja tekniseen osaan joitakin teknisiä vaatimuksia, jotka nyt ovat kaavassa (Hyvinkää)

-esitystapa, kerrosalan esittäminen 3D-alana, kuutiona tms. (Hyvinkää)

-

Rakentamisluvan sijoituspäätökseen voisi (tilanteen mukaan) jättää tonttijaon, johtorasitteet, pysäköintipaikkojen sijoittelun
(Lappeenranta)

Rakennusjärjestys toimii nykyisellään hyvin ohjeena haja-asutusalueella tai esim. mainosteline-tyyppisissä asioissa
(Jyväskylä)

Haja-asutusalueilla myös suunnittelutarveratkaisu on hyvä työkalu (jossa otetaan huomioon rakennusjärjestyksen lisäksi
kaavoituksellisia asioita) (Jyväskylä)

Sijoituspäätöksessä voitaisiin kenties ohjata hanketta käsittelyvaiheessa (kaavaa paremmin), tosin hajautus pahimmillaan
voi aiheuttaa eri viranomaisten kesken. Varmastikin erilaisia tapauksia: sellaisia, joissa harkinta tulisi tehdä kuntakaavan
kautta, jossain muualla sama asia voisi olla sijoittamispäätöksen sisältöä (Jyväskylä)

Onko uuden mallin tavoitteena, että luvituksen yhteydessä päätetään lopputuloksesta nykyistä enemmän (KL)



4. Työpajan tuloksia: Kuntakaavan mahdollisuudet
Asioita esitetään eri mittakaavoissa (Ilmajoki)

Olisi tärkeää saada aikaiseksi tietojärjestelmä. Se auttaisi informaation jakoa ja päätöksentekoa (Ilmajoki)

Maaseutualueilla strategisen kuntakaavoituksen etuna on se, että suoraan rakentamista ohjaava taso (mitoituskeskeisyydessään) saa pienemmän roolin
alueidenkäytön suunnittelussa (Iisalmi)

Etuna nykytilanteeseen olisi se, että on olemassa yksi kaava, jossa on huomioitava niin strategisen tason kuin asemakaavatason asiat. Eri asiat tulisivat
luontevasti käsiteltyä eri tasoilla yhdellä kertaa. Vaikutusten arviointia tehtäisiin koko kaupungin tasolla ja myös strateginen osa pysyisi ajan tasalla.
(Iisalmi)

Strategisissa kehittämisperiaatteissa ei mentäisi tarkkaan aluerajaukseen, vaan keskityttäisiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä -> päämäärä pysyy
kirkkaana ja voidaan tehdä strategisia valintoja. (Iisalmi)

Yksi kuntakaava toimisi tietomallina (Iisalmi)

Jos kuntakaava mahdollistaisi ylemmän tason esim. kehittämisperiaatteiden muuttamisen tarkemmalla tasolla, voitaisiin selvitä yhdellä kaavamuutoksella,
mutta kaavan vaikuttavuus ja laajuus muuttuvat merkittävästi (Hyvinkää)

Joustavuus ja nopeus samassa prosessissa voidaan muuttaa myös laajempia kehittämisperiaatteita (mahdollisuus vai riski?) (Lappeenranta)

Jos tiettyjä nykyisissä asemakaavoissa olevia asioita nostettaisiin kehittämisperiaatteisiin, yksittäiset (hankekohtaiset) kuntakaavamuutokset voisivat olla
keveämpiä (Lappeenranta)

Toisiko kuntakaava uutta, erilaista joustavuutta eri tyyppisten alueiden kaavoitukseen? Voisi toimia harvemmin asutulla alueella, jossa ei ole suurta
rakentamisen painetta, yksi kuntakaava uuden yleiskaavan pohjata ja kumotaan vanhentuneet, toteutumattomat asemakaavat (Lappeenranta)

Kuntakaava voi olla käyttökelpoinen väline haja-asutusalueilla ja pienemmissä kunnissa (Jyväskylä)

Nimitysten muuttaminen voi johtaa uuteen tapaan ajatella asioita (Lappeenranta)

-down, bottom-up; up&down) (KL)

4. Työpajan tuloksia: Kuntakaavan uhat
Haasteita yhden kuntakaavan mallissa on paljon. Järjestelmän uudistaminen sen teknisen toteutuksen, prosessien ja oikeusvaikutusten osalta aiheuttaa
melkoisen työmäärän eri tasoilla toimiville viranhaltijoille (Iisalmi)

Vuorovaikutus voi muuttua erittäin haasteelliseksi, jos puhutaan vain yhdestä kuntakaavasta. Miten osallinen erottaa kaavatasot toisistaan jos molemmista
puhutaan kuntakaavana? (Hyvinkää)

Mahdollisuus vanhojen kaavojen ja uusien kaavojen ristiriitoihin (Hyvinkää)

Miten infoaineistot huomioidaan esim. rakennusluvan yhteydessä jos ne eivät ole enää kaavassa? (Hyvinkää)

Aiheuttaako hanke kehittämisperiaatteiden muuttamistarvetta, joka hidastaa prosessia? Vaikutusten arviointi laajenee, samoin selvitystarve. Hankala
ennakoida kaavaprosessin kestoa? (Lappeenranta)

Osalliset - päättäjät, heidän tavoittamisensa: miten ymmärretään että samassa prosessissa voidaan muuttaa laajan alueen kehittämisperiaatteita eikä vain
yhtä hankekaava-aluetta koskevia asioita. Onko selkeää, mitä päätetään? (Lappeenranta)

Voi nopeuttaa prosessia, mutta onko läpinäkyvää ja ymmärrettävää (Lappeenranta)

Kehittämisperiaatteet eivät välttämättä ohjaa riittävästi käytännön toteutusta, esimerkiksi viheralueverkostoja tai liikenneverkkoa, joiden jatkuvuus ja
saavutettavuus on tärkeää (Lappeenranta)

Nimitysten muuttaminen aiheuttaa paljon työtä (Lappeenranta)

Huolenaiheena on tilanne, jossa joku yksittäinen hanke painaa päälle, miten painavaksi kehittämisperiaatteiden rooli kyseisessä tilanteessa muodostuu
uhkana hankevetoinen / toteuttamisosatasoinen / laaja-alaiset kysymykset unohtava kaavoitus (Jyväskylä)

Infosisällön paikka rakentajat katsoo vain kaavaa voidaanko tällaista infoa jättää pois kaavasta? (Jyväskylä)

Nykyään suunnitteluprosessin nimi kertoo suunnittelun mittakaavasta kuntakaavaan siirtyminen ei selkeytä asukkaiden / osallisten /
luottamushenkilöiden ymmärtämistä kaava-asioissa (Jyväskylä)

Aiheuttaisiko kuntakaava epäselvyyttä selvitysten riittävyyden ja vaikutusten arvioinnin kannalta (Jyväskylä)

Hämärtyykö iso kuva, kun yksittäiset hankkeet voivat muuttaa kokonaisuutta vähitellen? (KL)

Nykyjärjestelmässä yksityiskohtaista suunnittelua/hankkeita peilataan aiemmin hyväksyttyihin ja päätettyihin linjauksiin miten uudessa mallissa
varmistetaan ennakoitavuus ja tasapuolinen kohtelu? (KL)



4. työpajan tuloksia:
Yhden kuntakaavan
vaikutukset

Kunnan sisäiset
prosessit

Kaavojen
toteuttaminen

Maankäytön
kehittäminen

Vaikutukset maankäytön kehittämiseen
Tärkeää, että kunnan maapolitiikka ja kaavoitus toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen eteen sekä yleispiirteisessä että toteutusta ohjaavassa suunnittelussa.

Olennaista on kunnan maankäytön kehittämisen kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta.

Maankäyttöpolitiikan linjaukset löytyvät pitkän tähtäimen yleispiirteisen suunnittelun kautta jos yleiskaavaa ei ole, kunnan strategian tulisi olla velvoittavampi

Yleispiirteinen suunnittelu on suoraan yhteydessä kunnan strategiaan ja siten yleispiirteinen suunnittelu toteuttaa kunnan valittuja strategisia linjauksia

ratkaistaan tärkeimmät yhdyskuntarakentamisen kehittämissuunnat.

määritetään pitkän tähtäimen tavoitteet, joiden tarkkaa toteutustapaa ei vielä tunneta tai toteuttamiseen on useita vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia.

osoitetaan tärkeimmät yhdyskuntarakenteen linjaukset ja kokonaiskuva, johon tarkemmassa suunnittelussa voi nojautua.

Päätöksenteko hankaloituu, jos asioista ei ole sovittu ja niihin ole sitouduttu pitkäjänteisesti, yleiskaavatasolla pelisäännöistä täytyy sopia aikaisessa vaiheessa, jotta päätöksiä voidaan
tehdä vaiheittain.

ameeba

Suunnittelun keinovalikoiman pystyttävä huomioimaan erilaiset aikajänteet, ilmastopolitiikan, talouden ja elinkeinoelämän edellytykset joissain paikoissa velvoittavasti, jotta
tulevaisuuden resilienssi säilyy.

Kaavoituksella ohjataan kunnan toiminnallista rakennetta ei ainoastaan rakennettuja rakennuksia. Yleiskaavoitus suuntaa kunnan toimintaa muodollisen sitovuutensa ulkopuolellakin.

Elinympäristön laadun varmistaminen edellyttää määrätietoista ohjausta ja selkeitä toteutusvastuita.

Maakäytön kehittämisvälineet on nyt sidottu asemakaavaan, ja, jos niistä halutaan pitää kiinni, tarvitaan asemakaavamaista säätelyä.

Osa kehittämisperiaatteista voisi ilmeisesti liittyä lähiympäristön laatuun, mutta ne eivät olisi yhtä velvoittavia kuin varsinaiset asemakaavanomaiset kuntakaavamääräykset, jolloin
rakennusvalvonta ei pysty niiden toteutumista varmistamaan.

Nykyinen yleiskaavainstrumentti on kehitetty mahdollistamaan hyvinkin erilaisia suunnittelun ohjaustarpeita: strateginen yk, aluevaraus-yk, ympäristönmuutosta havainnollistavat yk:t,
suoraan toteuttamista ohjaavat yk:t (haja-asutusalueet) jne. Supistuuko kirjo yhden kuntakaavamuodon myötä? Menetetäänkö jotain?

Perinteisten yleiskaavan aluevarausten tulkinta ja vaikutukset helpompia mieltää kuin kehittämisperiaatteiden, samoin merkintöjen standardointi. Kehittämisperiaatteiden kuitenkin
lähdettävä kunkin alueen omista lähtökohdista ja kehittämistarpeista.

Miten standardointi/ yhdenmukaistaminen vaikuttaa suunnitteluun? Miten voidaan tehdä kulloisiinkin oloihin räätälöityjä ratkaisuja?

Kumppanuuskaavoissa ongelmana monesti kaupunkikuvan kokonaisuus eli yleiskaavatasolla on määriteltävä ylätason periaatteita.

Kun yleiskaava on riippumattomampi erilaisista hankekohtaisista vastaiset intressit painottua?



Vaikutukset kaavojen toteuttamiseen

Kunnan tulosvastuullinen maapolitiikka, kunnallistekniikan ja lähipalvelujen suunnittelu ja investoinnit sekä kunnassa toimivien yritysten
toiminnansuunnittelu edellyttävät pitkäjänteistä, tulevaa yhdyskuntarakennetta ja muuta maankäyttöä luotettavasti ennakoivaa maankäytön suunnittelua
kunnassa.

Kunnalla tulee lainsäädännön perusteella olla mahdollisuus päättää, mistä asioista ja millä alueilla se ottaa vastuuta.

Pitkäjänteistä kaavoitusta ja siihen kytkeytyvää toteuttamisen ohjelmointia tarvitaan julkishallinnon vastuulla olevien kunnallistekniikan ja lähipalvelujen
investointien pitkäjänteiseen suunnitteluun ja budjetointiin.

Kiinteistöjärjestelmän sekä liikenneväylien suunnittelu ja toteutusvastuut valtion, kunnan ja yksityisen tahon kesken, edellyttävät selkeää alueellista,
taajarakentamisen määrään kytkeytyvää vastuunjakoa kunnan sisällä.

Kaavan toteuttamista koskevat vastuut ja oikeudet on nyt ripustettu asemakaavaan. Pystytäänkö vastuut ja oikeudet osoittamaan yhtä selkeästi yhden
kuntakaavan eri alueilla?

Määriteltäviä asioita olisivat ainakin kadunpitovastuut, valtion tievastuut ja yksityistievastuut sekä kiinteistönmuodostuksen vastuualueet kunnan ja
maanmittauslaitoksen välillä.

Kunnan varat eivät riitä siihen, että toteuttamisvelvoite laajenisi nykyisestä.

Epäselväksi jäi mm. miten yhden kuntakaavan mallissa olisi voitu ratkaista katujen toteuttamiseen, haltuunottoon tai kadunpitovelvollisuuteen liittyvät
velvoitteet.

Yksityisen tahon vastuu osallistua kaavan toteuttamisen kustannuksiin yksityistä maata kaavoitettaessa on nykytilanteessa sidottu
asemakaavakäsitteeseen. Pystytäänkö vastaavat velvoitteet rakentamaan myös yhden kuntakaavan malliin selkeästi?

Miten arvioidaan maan arvoa ja minkälaiset ovat vaikutukset kiinteistöverotukseen, vapaaehtoiseen kaupankäyntiin ja maan lunastamiseen?

Maankäyttöön kytkeytyvät oikeudet ja velvollisuudet tulee olla kiinteistötasolla kattavasti kohdennettuja oikeusvaikutteisessa rakentamista
ohjaavassa kaavassa.

Vaikutukset kunnan sisäisiin prosesseihin

Kunnan maankäytön ja palvelujen järjestämisen vastuut ovat laajoja ja ne liittyvät useisiin rinnakkaisiin prosesseihin.
Kunnat ovat hioneet prosessinsa sujuviksi huomioiden paikalliset tarpeet ja lähtökohdat.

Naapurikunnat voisivat tulla mukaan isomman kaupungin tietojärjestelmään.

Järjestelmän uudistaminen sen teknisen toteutuksen, prosessien ja oikeusvaikutusten osalta aiheuttaa melkoisen
työmäärän eri tasoilla toimiville viranhaltijoille.

Jos osa kaavan kaavan määräyksistä siirettäisiin rakennuslupavaiheeseen,  rakennusvalvonnalle aiheutuisi uusia
haasteita ja lisää työtä.

Vaatisiko kaavoituksen resurssien siirtoa tapauskohtaiseen lupaharkintaan?

Nimitysten muuttaminen aiheuttaa paljon työtä esim. liitännäislait. Aiheuttaisi myös työläitä muutoksia tietojärjestelmiin.

Muutos voi johtaa uuteen tapaa ajatella asioita.

Digikaava otettava käyttöön joka tapauksessa. Kun käytännöt kehittyvät ja saadaan digimaailma toiminaan, niin ajattelukin
muuttuu ja nähdään selkeämmin uudet mahdollisuudet.

Rakennusvalvonta lähtee siitä, että esim. laatua koskevat määräykset on oltava kaavoissa, muuten he eivät pysty
vaatimaan ja valvomaan laadullisten näkökulmien toteutumista.

Voidaanko infoaineisto jättää pois kaavasta, kun rakentajat katsoo vain kaavaa? Ehkä tulevaisuuden tietojärjestelmät
hoitavat tämän aukottomasti.

Jos kaavallisia asioita siirretään luvitukseen, se vaikuttaa myös organisaatiotasolla (luvitukseen tarvitaan enemmän
kaavallista asiantuntemusta)

Käytännössä toimintatavat eivät välttämättä muuttuisi kovin paljon nykyisestä.


