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 Uudenmaan liiton rooli JULMA-hankkeessa 
- Yhteistyökumppani; ei rahoittaja 
- Linkki tutkijoiden ja kuntatoimijoiden välillä; keskustelufoorumeita ja ajankohtaistietoa 
- Kommenttipuheenvuorossa tarjotaan vaihtoehto ”suunnittelujärjestelmän murenemiselle”: 

 

 Kaavajärjestelmä toimii – jos sitä käyttää lain tarkoittamalla tavalla. 
- Työnjakoa eri kaavatasojen välillä ei ole osattu. Nyt tehdään asioita väärässä järjestyksessä ja etenkin 

paljon päällekkäistä työtä. 
- Kaavahierarkia voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että eri kaavatasoilla ratkaistaan eri asioita sen 

sijaan, että laaditaan päällekkäin kolme samanlaista kaavaa. 
 

 Uudenmaan maakuntakaavassa käsitelläänkin jatkossa ehkä vain muutama seudun kehityksen 
kannalta keskeinen ylikunnallinen teema 

- voidaan keskittyä oikeasti tärkeisiin strategisiin valintoihin  
- maakuntakaavaan liittyisi myös lyhyemmän tähtäimen valtuustokausittainen toteutussuunnitelma, 

joka mahdollistaisi nykyistä nopeamman reagoimisen 
 

 Seututason päätöksentekoa voi helpottaa, jos päättäjät valitaan seudulle suoraan  
- Itsehallintoalue voi siksi olla hieno mahdollisuus kaupunkiseutujen kehittämiselle (maakunnan liittojen 

tehtävät siirtymässä itsehallintoalueille) 
 

 Valtion kaavoitusohjaus jatkossa lähinnä valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden varassa 
- Maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä luovutaan 
- ELY-keskusten rooli muuttuu valvovasta viranomaisesta konsultoivaksi toimijaksi 
- Vastuu siirtyy siis entistä enemmän seutu- ja kuntatasolle 

 

 Suomen kaupunkiseudut ovat erilaisia, mutta myös seutujen sisällä on huomattavia eroja. 
- Kaavahierarkian ymmärtäminen em. uudella tavalla mahdollistaa huomioimaan paremmin myös 

tutkijoiden peräänkuuluttamat alueiden erilaiset piirteet sekä toiminnalliset kokonaisuudet  
- Esimerkiksi Uudellamaalla on tarpeen erilainen ohjaus tiiviillä kaupunkialueella, kehysalueella ja 

maaseudulla. Ne voidaan ja on tarkoituskin käsitellä maakuntakaavassa eri tavoin. Nykylainsäädäntö 
mahdollistaa tämän. 
 

 MAL-sopimukset kiinnostavat niin kauan kuin valtion puolelta on tarjolla investointeja 
- MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien kaavoitusta 

- Valtion porkkanat ovat kuitenkin aika pieniä ja vähenevät edelleen 

 

 Tulevaisuuden MAL-sopimukset järkevää sitoa lainmukaiseen kaavaan  
- Erilaiset epäviralliset välineet ovat tarjonneet hyviä keskustelufoorumeita, mutta niistä puuttuvat 

kaavajärjestelemälle ominaiset osallisuus- ja muutoksenhakumahdollisuudet 
- Epävirallisten välineiden ja lain mukaisten kaavojen välille on jäänyt osin tästä syystä ristiriitoja 
- Kytkemällä MAL-sopimukset lainmukaiseen kaavaan (maakuntakaavan em. toteuttamis-

suunnitelmaan) vältetään institutionaalinen epäselvyys, varmistetaan seudun kokonaiskuva ja 
keskustelufoorumi, poliittinen sitoutuminen strategisiin valintoihin sekä kansalaisten osallistuminen. 

 


