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Mitä on ”strateginen” maankäytön suunnittelu – ja 
mitä ”operatiivinen”?
• Onko strateginen suunnittelu vain oikeusvaikutuksettomien 

ohjausvälineiden käyttöä (esim. toimintaohjelmat, rakennemallit, 
kehityskuvat)?

• Onko kaavoitus siis ”vain” operatiivista suunnittelua?
• Vai määrääkö aikaperspektiivi strategisuuden asteen, jolloin 

maankäytön suunnittelu pitkän tähtäimen suunnitteluna olisi aina 
strategista suunnittelua?

• Vai määrääkö esim. kaavan mittakaava tai yleispiirteisyys 
strategisuuden asteen?

• Vai onko strategisuus prosessin määre, ei niinkään välineen? 



”Strategisuus” tehokkuutena ja virtaviivaisuutena

• Yritysmaailman toimintaperiaatteet julkishallinnossa, New Public Management –
ajattelu

• Erityisesti palvelutuotannossa haettu tehokkuutta ja tuottavuutta yhteistyöllä ja 
erikoistumisella; heijastumia myös maankäytön suunnitteluun mm. tilaaja-tuottaja-
mallin muodossa

• Liikennesuunnittelussa tehostamista haetaan mm. ”liikennerevoluution” kautta: 
enemmän tehoa vanhasta infrasta; vähemmän uusia investointeja 

• Maankäytön suunnittelun virtaviivaistaminen on ongelmallista
– Maankäytön suunnittelu on aina syntetisoivaa toimintaa, ja syntetisoitavien asioiden kirjo on 

pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä, MAL, MALPE, …
– Mitä on tehokas maankäytön suunnittelu: nopeaa kaavoitusta vai parempaa ympäristöä?



”Strategisuus” kilpailuetuina
• Monien yksittäisten tahojen (kaupan keskusliikkeet, kuntien 

tonttiasiamiehet, perheet…) strateginen suunnittelu on tuottanut 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen, mitä vastaan nyt käydään 
maankäytön strategisella suunnittelulla

• Voiko siis myös konsensushakuinen, yhteistyöhön (esim. kuntien, 
hallinnon sektorien ja yksityisen-julkisen sektorin välillä) perustuva 
suunnittelu olla strategista ja missä mielessä?
– Toisaalta päämäärien alituinen keskusteluttaminen vesittää strategisuuden; 

toisaalta vain yhteistyöperustaisena maankäytön suunnittelu tuottaa 
tehokkaasti tuloksia, koska yhteistyö sitouttaa toimijat



Kilpailutilanteiden logiikka ja sen murtaminen

• Mikä takaa sen, että yhden toimijan siirtyessä ajamaan oman etunsa 
sijaan yhteistä etua myös muut toimijat seuraavat perässä?
• ”Polkuriippuvuus”, ”vangin dilemma”

• Joskus pakko on paras keino vapauttaa toimijat kilpailun logiikasta ja 
luoda win-win -tilanteita

• Yhteistyön luomisessa toimivimmat keinot vaihtelevat seuduittain 
johtuen erilaisista lähtökohdista (Paras-ARTTU)



”Strategisuus” yhteistyönä

• Yhteistyöhön pohjautuva käsitys strategisesta suunnittelusta mm. 
STRASI-hankkeesta

• Osaoptimoinnista kokonaisoptimoinnin suuntaan; mutta siirtyykö 
kilpailu kuntien väliltä seutujen välille?

• Ovatko seutujen tavoitteet tällä hetkellä realistisia valtakunnallisessa 
mittakaavassa esim. liikenneinvestointien suhteen?

• Vesittyvätkö tavoitteet sitä mukaan kun yhteistyöpohja laajenee? Jos 
strategia on riittävän väljä saadakseen laajan kannatuksen, 
nousevatko tulkinnat operatiivisella tasolla strategiseen asemaan?
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