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Fiksu kasvu Resurssivastuullisuus Strateginen adaptaatio

Yhdyskuntarakenteen 
ohjaaminen ja 
kaupunkiseutujen 
kehittäminen

Seudullisen 
yhdyskuntarakenteen 
toimivuuden parantaminen ja 
kasvun kohdentaminen 
tehokkuuteen perustuvin 
valinnoin

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
kehittäminen paremman paikallisen 
osumatarkkuuden ja resurssien 
strategisen käytön mahdollistamiseksi eri 
tasoilla ja tilanteissa (kaupunkiseututaso, 
lievealueet, seudulliset hankkeet)

Institutionaalisen epäselvyyden 
sietämisen ja hallinnan parantaminen 
kaupunkiseuduilla lakisääteisten ja 
epämuodollisten 
suunnitteluinstrumenttien 
yhteensovittavalla käytöllä.

Elinkeinoelämän 
kilpailunäkökulman 
huomioiminen kunnan 
maankäyttöpolitiikassa

Elinkeinoelämän 
kilpailunäkökulman huomiointi 
kunnan täydennysrakentamista
tukevassa maankäyttöpolitiikassa.
Yhdyskuntarakenteen eheys ja 
(seudullisten) markkinoiden 
toimintaedellytysten 
pitkäjänteinen edistäminen 
ensisijaisina tavoitteina.

Elinkeinoelämän kilpailun edistäminen kunnan 
maankäyttöpolitiikassa kasautumishyötyjä 
vahvistaen ilman että kuntatalouden 
kustannukset kasvavat kohtuuttomasti.
Seudullinen maankäyttöpolitiikkojen 
koordinaatio maankäyttövarausten 
ylitarjonnan välttämiseksi.

Elinkeinoelämän kilpailun strateginen 
edistäminen  kuntataloutta ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttä vaarantamatta 
sekä (seudullisten) markkinoiden 
toimintaedellytyksiä pitkäjänteisesti 
edistäen. 

Päätöksenteon sudenkuopat: 
Julkisen talouden tuloksellisuus 
ja yhdyskuntarakenteen 
kestävyys

Toiminnallisesti rikkaiden tiheiden
paikkojen vahvistaminen 
maankäyttöä ja palveluverkkoja 
integroiden.

Julkishallinnon eri sektoreiden toimien 
koordinointi resurssien käytön tehostamiseksi 
kunnan ja kaupunkiseudun tasolla.

Yhdyskuntakehittämisen johtaminen
paikkojen elinvoimaisuuden sekä kestävän, 
resurssivastuullisen yhdyskuntarakenteen 
tukijana sekä kunta- että seututasolla.

MAL-aiesopimusmenettely ja 
sen kehittäminen

TOD- ja vyöhykeajattelu 
kaupunkiseudun kasvun 
ohjaamisessa ja kasvun 
edellytysten mahdollistamisessa. 

Seudullisen yhdyskuntarakenteen toimivuutta 
heikentävän liian pieniin osiin keskittyvän 
osaoptimoinnin välttäminen seutunäkökulmaa 
vahvistavalla koordinoinnilla
Seutukohtaisten erityispiirteiden ja 
vahvuuksien tunnistaminen
Vaihdon vyöhykkeet M-, A- ja L (+P- ja E-) –
näkökulmien koordinoimiseksi.

Seutukohtaiset strategiset valinnat MAL-
aiesopimuksissa ja hankkeiden kytkeminen 
niihin. ’Rullaava’ sopimusmenettely 
strategisena käytäntönä
MAL-(aie)sopimusmenettelyn 
johdonmukainen kytkeminen muihin 
lakisääteisiin ja epämuodollisiin 
ohjausinstrumentteihin (institutionaalisen 
epäselvyyden hallinta).

Täydennysrakentaminen 
kaupunkisuunnittelun 
haasteena

Täydennysrakentaminen
yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen keinona. 
Täydennysrakentamisen 
sijoittaminen erityisesti TOD-
ajattelun mukaisesti.

Eri ohjauskeinojen koordinaatio
täydennysrakentamisen edellytysten 
parantamiseksi.
Täydennysrakentamisen taloudellisten 
vaikutusten tunnistaminen. Kuntien 
osaoptimoinnin välttäminen kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen tuotannossa. 

Uudet konseptit ja normiuudistukset, joilla 
edistetään viranomaisyhteistyötä ja eri 
osapuolten win/win-asetelmia 
täydennysrakentamishankkeiden 
houkuttelevuuden ja toteutettavuuden 
parantamiseksi.

Alueellinen segregaatio ja 
väestörakenteen muutokset

Sosiaalisesti kestävä 
täydennysrakentaminen:
segregaatiota ehkäisevät 
maankäyttö- ja asuntopoliittiset 
toimet täydennysrakentamisessa.

Seudullista segregaatiota voimistavan kuntien 
osaoptimoinnin (kilpailu hyvistä 
veronmaksajista) välttäminen.

Kuntien yhteistyö seudun 
segregaatiokehityksen ehkäisemisessä 
tunnistaen kaupunkiseudun sosiaalisen
koheesion kilpailu- ja vetovoimatekijänä.



mihin suuntaan alueiden käytön
ohjauksessa?



ohjausjärjestelmästä

• On tuotettu todella paljon materiaalia "kokonaisuudistuksen" tueksi

• Samalla on syntynyt/syntymässä olemassa olevaa systeemiä tukeva
informaatiopolitiikka

• Johtaako tämä uudistukseen vai vanhan paikkailuun?

• Miten valtio haluaa ohjata maankäytön suunnittelua,
millaisilla välineillä, millä tasolla ja kuinka strategisesti?

• Tarvitaanko kolme kaavatasoa? 

• Miten käy maakunnallisen suunnittelun itsehallintoaluehässäkässä?
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alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmä on 

toimiva
mutta vain kun kaikki osat toimivat

eli se ei toimi



Operatiivinen paikko “Strateginen” paikko Resurssiparadoksi
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Maakunta-
kaavoitus

Yleiskaavoitus

Asema-
kaavoitus

poikkeamiset

Yhdyskuntarakenteen ohjauksen vakavimmat ongelmat 



Mitä tehdä kaupunkien läheisen
maaseudun suunnitelulle?



Hajautumisesta

• Yhtäältä suunnittelematon, poikkeamisiin, suunnittelutarveratkaisuihin 
mutta erityisesti nk. perusrakennusoikeuteen perustuva 
hajarakentaminen 

• Toisaalta suunniteltu hajautuminen, jossa kaupunkien ja kirkonkylien 
lievealueita on kaavoitettu vastoin seudullisen eheyttämisen ja 
kaupunkiseudun tasoisen kestävän maankäytön periaatteita 

• Hajautuminen tuotantoketjuna, jossa monet tekijät yhdistyvät ja monet 
toimijat hyötyvät hajautumiskehityksen edistämisestä ja edistymisestä –
osin myös kunnat ja valtio tiettyjen mekanismien kautta (Hentilä 2012)

• Kyläyleiskaavoitus, vyöhykesuunnittelu, UGB… motiivit/tahtotila, 
resurssit?

• Supistumisen ja muutoksen johtaminen?
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Suunnittelujärjestelmä tulee
murentumaan



Institutionaalisesta epäselvyydestä

• Lakisääteisen järjestelmän sisään, oheen ja tietyissä tapauksissa tilalle on 
muodostunut kasvava joukko uusia käytäntöjä, periaatteita ja verkostoja

• Nämä ovat sekä ottaneet osia vanhan järjestelmän tehtävistä että 
luoneet kokonaan uusia palasia alueidenkäytön 
suunnitteluun/ohjaukseen

• Näin ”vanha” näkemys alueidenkäytön suunnittelun järjestelmästä on 
joutunut institutionaalisen epäselvyyden sumuun 

• Onko ratkaisu epävirallisissa käytännöissä?

• Miten aluehallintouudistus/itsehallintoalueet tulevat vaikuttamaan?
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Päätelmiä

• Epäselvyys alueidenkäytön suunnittelussa tulee säilymään ja 
lisääntymään. Järjestelmän muutosten tulisi pyrkiä lisäämään vastaavuutta 
järjestelmän tavoitteiden ja välineistön sekä alueiden erilaistuvien 
kehittämisproblematiikkojen välillä.

• Kaupunkiseutu käsitteenä on otettava vahvemmin huomioon 
alueidenkäytön suunnittelussa. Kaupunkiseututasoinen maankäytön 
suunnittelu on mahdollistettava nykyistä kevyempiä ja fokusoidumpia 
käytäntöjä kehittämällä.

• Kaavoituksessa sekä lupa- ja poikkeamismenettelyissä on hyväksyttävä 
entistä selkeämpiä rajoituksia. Toisaalta myös mahdollisuuksia ja 
liikkumavaraa tulee tarjota entistä enemmän siellä, missä se on 
strategisen eheyttämisen kannalta perusteltua

• Kaupunkiseuduilla tulee kehittää sekä kaavallisen että strategisen 
suunnittelun yhteistyötä mahdollisimman monimuotoisesti ja avoimesti. 
Yhteistyön tarve on olemassa huolimatta nykyisistä tai tulevista 
kuntarajoista. 
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kiitos!


