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Yhteinen yleiskaava - lähtökohtia 

• Yleiskaavan tehtävänä seudun maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen 

• Lain tarjoama muuta kaavajärjestelmää täydentävä 
mahdollisuus kaupunkiseudun kehittämiseen ja 
kuntayhteistyön tukemiseen 

• Tavoitteena parantaa kaavajärjestelmän kykyä ohjata 
kehitystä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa 

 

• Yleiskaava toimii osana ohjauksen kokonaisuutta 

• Yleiskaavan vaikuttavuus riippuu sen toteuttamistavasta ja 
–järjestyksestä > toteuttamisohjelmat, MAL –sopimus 
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Yhteinen yleiskaava - rakennesuunnitelma  

• Yleiskaava ja rakennesuunnitelma tarjoavat foorumin 
poliittiselle keskustelulle ja kansalaisosallistumiselle 

• Yhteisen yleiskaavan laadintaprosessi ja päätöksenteko luovat 
edellytykset muita ohjausvälineitä seudullisempaan 
työotteeseen (yhteinen toimielin)  

• Yleiskaavan ohjaavuuden taso voidaan valita tarpeen 
mukaan eri alueilla (rajaus, merkinnät, määräykset) 

• Yleiskaava on mahdollistava suunnitelma, mutta asettaa 
pitävät reunaehdot alueiden kehittämiselle siellä, missä sitä 
pidetään tärkeänä 

• Rakennesuunnitelmalla ei ole juridista ohjausvaikutusta, 
mutta se voi toimia hyvänä pohjana yhteiselle 
kaavoitukselle  
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Yhteisen yleiskaavan vähäinen suosio 

• Lain säännösten tiukka tulkinta ja viranomaisyhteistyö 
ovat tehneet yleiskaavaprosesseista raskaita – lain 
soveltamisessa on oltu ”hyviä oppilaita”  

• Yhteisen yleiskaavan asema kaavahierarkiassa on 
koettu paikoin heikoksi suhteessa tavoitteisiin, joita kaavan 
laadinnalle on asetettu   

• Strateginen prosessi ei saisi venyä liian pitkäksi – näin 
kuitenkin yleiskaavaprosesseissa helposti käy 

• Tavoitteiden, selvitysten ja suunnittelun tulee pysyä 
strategisella tasolla – tämä on vaikeaa sekä kunta- että 
viranomaistasolla 
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Yleiskaavatyössä onnistumisen edellytyksiä 

• Yleiskaavoituksen on oltava rullaavaa - yleiskaavalla ei 
piirretä ehdotonta kuvaa tulevaisuudesta, vaan polku 
eteenpäin  

• Seudulliset asiat pöydälle - pysytään strategisella tasolla  

• Keskeneräisyys täytyy hyväksyä - se, mistä ei vielä voi 
päättää, jätetään pois kaavasta  

• Oikeusvaikutukset selviksi - sitoutumisen 
aikaansaaminen edellyttää, että asiat konkretisoituvat 
päättäjille, he näkevät nykytilanteen, ymmärtävät 
päätöstensä vaikutukset ja mitä se jatkossa edellyttää 
heiltä   

• Laatu ja vauhti - työhön suunnataan riittävät resurssit   

• Prosessin hallinta - selvitysten taso, määrä ja 
kohdentaminen kuntien vastuulla ja merkittävä 
yhteistyökysymys ELY –keskuksen ja YM:n kanssa  
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HYVÄKSYMISVAIHE 

Jyväskylän yleiskaavaprosessin päävaiheet 

ESISELVITYSVAIHE 

EHDOTUSVAIHE 

LUONNOSVAIHE 

2009 2010 2011 2012 2013 

RAAMIVAIHE 
Miksi tämä kaava 

olisi hyvä tehdä? 

Näistä asioista pitäisi  

jotakin päättää: 

Kissat pöydälle 

Miten sisältökysymyksiä 

voisi ratkaista  ja mitä 

vaikutuksia ratkaisuilla 

on? 

Näin 

Näitä valintoja olimme 

valmiita tekemään 
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Yhteinen yleiskaava – kannattaako? 

• Yleiskaavan tehtävä on maankäytön ohjaaminen ja toimintojen 
yhteensovittaminen – onnistumisen ratkaisee ohjauksen 
kokonaisuus  

 

• Jo päätös yhteisen yleiskaavan laadinnasta kertoo siirtymisestä 
tavoitteellisemman seudullisen yhteistyön aikaan – ”asenne alussa” 

• Kannattaa avoimesti keskustella, mitä tavoitellaan - juridisilla 
kaavoilla on ominaisuuksia, jotka puuttuvat muilta ohjausvälineiltä  

• Eri ohjausvälineillä on aikansa ja tarpeensa - täysin samoja 
prosesseja ei kannata toistaa 

 

• Liikaa ajatellaan, ettei onnistuta laatimaan laissa asetetut 
vaatimukset täyttävää yhteistä yleiskaavaa – joka tapauksessa 
saadaan aikaan seudun yhteinen näkemys   
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