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Abstract
The main purpose of the study was to find out how climate targets are steered with a master plan
in situations where zoning is subject to conflicting steering goals about flexibility and bindingness
in the context of climate change control and regulation. Auxiliary research questions analysed how
the steering impact of a master plan develops and what kinds of content-related steering tasks a
master plan consists of. In the study, the steering of climate targets refers to the actions taken to
reduce greenhouse gas emissions and increase energy efficiency and renewable forms of energy.
The research questions were answered using an empirical case study approach, in which the
master plans of the largest cities in Finland were examined from the perspective of climate target
regulation. In addition to master plans, the qualitative data of the cases consisted of interviews
with experts and documents governing climate actions. The cases were studied in the context of
regional and municipal regulation regimes of climate targets and land use.
The study utilised a regulation theory approach, in which each case was analysed through the
concepts of regulatory precision. They were used to examine the features that increase the
flexibility or precision of zoning regulation and the prerequisites that enable the choice of a
flexible or precise steering method. Ultimately, regulatory precision is determined upon applying
the regulation, but this study focused its analysis on the preparatory stage of regulation. This
approach supports the practical knowledge interest of the study, namely, the master planner’s
perspective. The results indicate that the regulatory precision of a master plan is affected by, for
example, the following factors: the objectives, the regulation strategy and methods, features of the
master plan, the material content, zoning processes, soft law, reliance on other regulation, and the
norm formulation and cartographic representation of a master plan. In addition, regulatory
precision has been analysed from the perspectives of different actors, and the impact assessment
of regulation has been discussed. The analysis presents observations on the steering impact of
master plan through regulation, as well as on the components of urban structure that support
climate targets. Based on the observations made in the study, it is possible to find various ways to
develop zoning in a more flexible or precise directions.

Keywords: climate targets, flexibility, master planning, regulation theory, regulatory
precision, urban planning, zoning
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Tiivistelmä
Tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää, miten yleiskaavalla ohjataan ilmastotavoitteita tilanteessa, jossa kaavoitukseen kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja sääntelyyn liittyen keskenään ristiriitaisia ohjaustavoitteita joustavuuden ja sitovuuden suhteen. Apututkimuskysymyksillä tarkasteltiin, millaiseksi yleiskaavan ohjausvaikutus tämän myötä muodostuu ja millaisia
sisällöllisiä ohjaustehtäviä yleiskaava saa. Ilmastotavoitteiden ohjaamisella tarkoitetaan tutkimuksessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien
energiamuotojen lisäämisen toimenpiteitä. Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin empiirisen
tapaustutkimuksen avulla, jossa Suomen suurimpien kaupunkien yleiskaavoja tarkasteltiin
ilmastotavoitteiden sääntelyn suhteen. Tapausten laadullinen aineisto koostui yleiskaava-aineistojen lisäksi ilmastotoimia ohjaavista asiakirjoista sekä asiantuntijahaastatteluista. Kontekstin
tapauksille muodostivat seudulliset ja kunnalliset ilmastotavoitteiden sekä maankäytön suunnittelun sääntelyjärjestelmät.
Tutkimuksessa on hyödynnetty sääntelyteoreettista lähestymistapaa, jossa tapauskohteiden
analyysia on tehty sääntelytarkkuuden käsitteiden kautta. Näiden avulla on tarkasteltu yleiskaavallisen sääntelyn joustavuutta tai tarkkarajaisuutta lisääviä ominaisuuksia sekä niitä edellytyksiä, jotka mahdollistavat joustavan tai tarkkarajaisen ohjaustavan valinnan. Sääntelytarkkuus
määräytyy lopulta sääntelyä sovellettaessa, mutta tutkimuksen analyysi keskittyy sääntelyn laadintavaiheeseen, mikä palvelee tutkimuksen käytännöllistä tiedonintressiä, kaavoittajan näkökulmaa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yleiskaavan sääntelytarkkuuteen
ovat osaltaan vaikuttaneet asetetut tavoitteet, sääntelystrategia ja -keinot, yleiskaavan ominaisuudet, aineellinen sisältö, kaavaprosessi, soft law -aineistot, muuhun sääntelyyn tukeutuminen
sekä kaavan normiformulaatio ja kartografinen esittämistapa. Näiden lisäksi sääntelytarkkuutta
on tarkasteltu eri toimijoiden näkökulmista sekä pohdittu sääntelyn vaikuttavuuden arvioimista.
Tarkastelu on tuottanut huomioita sääntelyteknisten valintojen kautta muodostuvasta yleiskaavan ohjausvaikutuksesta sekä ilmastotavoitteita tukevista yhdyskuntarakenteen osatekijöistä.
Tutkimuksen tulosten pohjalta kaavoitusta on mahdollista kehittää lukuisin eri tavoin entistä
joustavampaan tai tarkkarajaisempaan suuntaan.

Asiasanat: ilmastotavoitteet, joustavuus, kaavoitus, sääntelytarkkuus, sääntelyteoria,
yhdyskuntasuunnittelu, yleiskaava

Esipuhe
Tämän väitöskirjatyön lähtökohdat ovat olleet tavoitteessa yhdistää teoriaa ja
käytäntöä. Moni tutkimus lähestyy yhdyskuntasuunnittelua mm. uusien käsitteiden,
mittavien suunnitteluresurssien tai ideaalin toimintaympäristön näkökulmasta,
usein käytäntöjä ja lainsäädäntöä haastaen. Suunnittelukäytäntö on kuitenkin arjen
ja ammattitaidon rutinoimaa, suoraviivaista toimintaa, jota ohjaavat yhä
moninaisemmat ja ristiriitaisemmat suunnittelutavoitteet sekä aika, raha ja
lainsäädäntö. Tästä huolimatta kaavoittaja tavoittelee laadukkaampaa ja
toimivampaa ympäristöä niillä resursseilla ja niissä olosuhteissa, mitkä ovat
olemassa. Teoreettinen tutkimus, joka ei tunnista tai tunnusta suunnittelutyön
realiteetteja, ei aina välttämättä palvelekaan käytäntöä. Tässä tutkimuksessa
suunnittelua ja kaavoitusta on lähestytty konkreettisen tehtävän, sääntelyn, kautta.
Toivonkin, että tutkimuksestani olisi apua arjen suunnittelukäytäntöihin.
Kirjoitustyö on tehty iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Samanaikaisesti
olen työskennellyt koko- tai osapäiväisesti omassa toimistossani, Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osastolla, konsulttitoimistossa sekä lopulta Oulun kaupungin
asemakaavapäällikkönä. Olen osallistunut myös Suomen arkkitehtiliiton MRL:n
uudistusta pohtivan työryhmän työskentelyyn. Ajankäyttöni on ollut rajallista, sillä
myös työpäiväni ovat olleet pitkiä ja kuluttavia. Kirjoitustyöhön olen ottanut
näiden neljän vuoden aikana vain kaksi vapaapäivää. Kirjoittaminen on sovitettu
perheeni arkeen siten, että se ei ole häirinnyt enemmän kuin muut työni sitä jo
häiritsevät. Siinä on myös osasyitä tutkimukseni pitkään kestoon.
Kiitokset ohjaajalleni professori Helka-Liisa Hentilälle asiantuntevasta
ohjauksesta sekä kannustuksesta. Kiitokset esitarkastajilleni professori Ari
Hynyselle sekä TkT Kimmo Kurunmäelle rakentavista ja oivaltavista huomioista
väitöskirjaani liittyen. Kiitokset myös seurantaryhmäni puheenjohtajalle TkT
Aulikki Herneojalle ja sen jäsenille TkT Emilia Rönkölle sekä professori Kai
Kokolle avusta jatko-opintojen vauhdittamisessa sekä arvokkaista kommenteista
väitöstyöni sisältöön. Vastaväittäjäkseni lupautui professori Panu Lehtovuori.
Jonna Koivuranta on vastannut julkaisun graafisesta ilmeestä. Tähän tutkimukseen
olen saanut taloudellista tukea kohdeapurahana KAUTE-säätiöltä sekä Suomen
Arkkitehtiliitolta vuonna 2017. Kiitos heille siitä.
Teos on omistettu kaikille talvi-illoille, jolloin olisin voinut olla kirjoittamisen
sijaan hiihtämässä – sillä sitä minä olisin halunnut mieluummin tehdä.
Oulussa 20.02.2020
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tarve

Vuoden 2015 Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena oli
säädösten sujuvoittaminen. Tavoitteena oli paitsi turhien normien purkaminen
myös mahdollistavan sääntelyn lisääminen sekä hallinnollisten menettelyjen
keventäminen, minkä avulla helpotettaisiin kansalaisten arkea, parannettaisiin
kilpailukykyä ja edistettäisiin markkinoillepääsyä sekä digitalisaatiota.
(Valtioneuvoston kanslia, 2015, s. 79–80.) Vuoden 2019 Sanna Marinin
hallitusohjelmaan samanlaista yleistä sääntelyn keventämispyrkimystä ei ole
kirjattu. Sen sijaan ilmastotavoitteisiin ja niiden erilaisiin ohjauskeinoihin osana
tulevaisuuden vähähiilistä taloutta on viitattu useassa kohdassa. Osana
talouspolitiikan tavoitteita tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.
(Valtioneuvoston kanslia, 2019.)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tuonut toistuvasti esiin sääntelyn
ongelmia, jotka estävät yritysten kilpailukyvyn kehittymisen ja taloudellisen
kasvun, ja ovat siten muodostuneet yritystoiminnan hidasteeksi ja esteeksi.
Sääntelyn purkamisen lisäksi järjestö on kiinnittänyt huomiota siihen, että uusikaan
sääntely ei saisi lisätä yritysten hallinnollista taakkaa. Yhtenä kohtana EK
mainitsee ympäristöön ja kaavoituksen liittyvät ongelmakohdat. (Elinkeinoelämän
keskusliitto, 2015, s. 5–18.) Myös Rakli ry. on tuonut esille kaavaprosessin
hitauden ja kaavajärjestelmän joustamattomuuden nopeiden muutosten hallinnassa,
ja esittänyt sääntelyn uudistamista (Suutarinen & Laurikainen, 2017). Samanlaisia
huomioita ovat esittäneet mm. Keskuskauppakamari, Rakennusteollisuus RT ja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Linnainmaa, 2016; Törmänen, 2016; Ahonen, 2017).
Sipilän hallitusohjelman mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain
viimeisimmässä uudistuksessa onkin esitetty useita kaavoituksen ja rakentamisen
sujuvoittamiseen sekä sääntelyn vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä.
Uudistuksen perusteluna on käytetty elinkeinoelämän toimintaedellytysten
paranemista, toimivan kilpailun kehittämistä, rakentamisen vauhdittamista ja
kuntien maankäytön sujuvampaa kehittämistä. (Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta, 230/2017.) Toisaalta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999)
arvioinnissa sujuvoittamisen tavoitteet liittyvät myös lain muuttamisen ohella
toimintatapojen kehittämiseen ja lain soveltamismahdollisuuksien hyödyntämiseen
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 244). Lainsäädännön kokonaisuudistusta
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merkittävämpänä on nähty pitkälti kaavoitukseen liittyvän ajattelutavan sekä
tarkastelukulman muuttaminen (Ahonen, 2017, s. 104). Sääntelyn
keventämispyrkimyksiä on myös kritisoitu siitä, että sujuvoittamista pyritään
viemään eteenpäin poliittisista ja taloudellisista syistä ilman ympäristönäkökohtia.
Niiden on nähty heikentävän kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, valtion
ohjausmahdollisuuksia ja asiantuntijuutta sekä siirtävän yleistä etua yksityiseksi
hyödyksi. (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2016.) Yleisemmin sääntelyä onkin
kytketty yleisen ja yksityisen edun määräytymiseen laatu- ja vastuukysymyksissä
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2013, s. 58; Puustinen, Mäntysalo & Jarenko, 2017).
Kritiikeissä on vaadittu MRL:n kokonaisuudistusta, koska nykyistä lakia on
muutettu useaan kertaan, mikä tekee sen uudistamisesta aina vain hankalampaa.
Kritiikki on kohdistunut kaavaprosessiin, kaavojen sisältövaatimuksiin sekä
hierarkkiseen kaavajärjestelmään. Ratkaisuna on esitetty kaavatasojen
vähentämistä sekä yleispiirteisempää ja joustavampaa kaavoitusta. (Esim. Aho,
2017.) Kaavoitusjärjestelmään kohdistunutta kritiikkiä on esitetty myös tutkijoiden
osalta. Yksittäisiä lakikorjauksia parempia tuloksia uskotaan saavutettavan koko
ohjausjärjestelmän keventämisellä vähentämällä kaavatasoja ja niiden
sisältövaatimuksia sekä siirtymällä esim. erilaisiin tontinluovutusmenettelyihin,
kumppanuuksiin ja sopimuksiin. Suunnittelujärjestelmän uudistustarvetta on
perustelu mm. ohjauksen strategisuudella, seudullisilla suunnittelukysymyksillä,
reagointiherkkyydellä,
resurssien
kohdentamisella,
dynaamisella
vuorovaikutuksella, reaaliaikaisella ympäristötiedolla sekä digitaalisuuden
mahdollistamilla työkaluilla. Järjestelmän keventämisellä on nähty olevan
nopeuden ja kustannustehokkuuden lisäksi jopa rakennetun ympäristön laatua
parantava vaikutus. (Kurunmäki & Lehtovuori, 2013.) Ympäristöministeriö onkin
käynnistänyt MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelun (Ympäristöministeriö,
2018b). Toisaalta kuntakaavoittajat ovat nähneet kehittämismahdollisuuksia myös
nykyisen hierarkkisen kaavajärjestelmän pohjalta (Suomen Kuntaliitto, 2018).
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kaupan suuryksikköjen sääntelyn
tutkimuksessaan suhtautunut kriittisesti vain yhden instrumentin, kaavoituksen,
mahdollisuuksiin ohjata useita erilaisia sääntelyn tavoitteita. Yhdyskuntarakenteen
hajoamisesta aiheutuvia päästöjä olisi ohjattava taloudellisin keinoin, esim. haittaja polttoaineveroilla, koska sääntelyn keinot olisivat tällöin ennustettavampia,
läpinäkyvämpiä
sekä
vähemmän
alttiita
voimakkaiden
toimijoiden
vaikuttamispyrkimyksille.
Tulkinnanvaraisen
sääntelyn
vuoksi
myös
päätöksentekijöiden tai viranomaisten harkintavallan on katsottu vähentävän
sääntelyn ennakoitavuutta. Eräänä haasteena on pidetty myös samanlaisen
12

sääntelyn kohdistumista erilaisiin tilanteisiin. Kaavoitukselle on kasautunut liikaa
ohjaustavoitteita, joita yksi ohjauskeino ei voi ratkaista. (Ahonen, Karttunen &
Vuorio, 2013, s. 61–63; Ahonen, 2011, s. 137.)
Edellä kuvattu keskustelu kaavoitukseen liittyvän ohjauksen ja menettelyjen
sujuvoittamisesta,
mahdollistavuudesta,
tulkinnanvaraisuudesta,
ennakoitavuudesta, ohjausjärjestelmän keventämisestä sekä vaihtoehtoisten
ohjausmuotojen tarpeesta osoittavat maankäytön ohjaukseen liittyvän erilaisia
sääntelytavoitteita. Sääntelytavoitteet näyttävät kaavoituksesta käytävässä
keskustelussa kytkeytyvän paitsi sääntelyn tarpeellisuuteen myös muihin sääntelyn
keinoihin, suunnittelujärjestelmään, sääntelyprosessiin, kaavainstrumentteihin
sekä sääntelyn sisältöön ja muotoiluun. Keskustelussa korostuvat sääntelyn
joustavuuteen ja toisaalta sääntelyyn sitovuuteen liittyvät tekijät.
Ohjaukseen – ja siten sääntelyyn – liittyvä keskustelu on yhdistettävissä myös
yleisemmin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ilmiöihin sekä niiden vaikutuksiin
alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Globaaleista ja lokaaleista muutostarpeista
johtuviin ohjaustarpeisiin ovat osaltaan johtaneet mm. governance -näkökulman
vahvistuminen, yhdyskuntakehityksen projektoituminen sekä ohjausmuotojen
kehittyminen. Uudenlaisia yhteiskunnallisia ohjaustarpeita syntyy toisaalta
tieteellisen tiedon lisääntyessä, mm. ilmastonmuutokseen, yhdyskuntarakenteen
hajautumiseen ja teknologisen kehitykseen liittyen sekä toisaalta poliittishallinnollisten tavoitteiden suhteen, mm. kaupunkiseutujen elinvoiman,
kilpailukyvyn ja kumppanuuksien suhteen. Yhdyskuntien muuttuessa kehityksen
myötä kompleksisemmiksi ja moniarvoisemmiksi myös ohjauksen edellytykset
ovat muuttuneet. Alue- ja yhdyskuntarakenteiden perinteinen normiohjaus onkin
saanut rinnalleen muita ohjauskeinoja, kuten taloudellisen ohjauksen ja
informaatio-ohjauksen, sekä tuonut perinteisiin toimintatapoihin liittyviä
muutostarpeita, mm. ongelmien poikkisektoraalisen hallinnan suhteen. (Mäntysalo
& Roininen, 2009, s. 5–8; ks. OECD, 1997; KOM (2001) 428 lopullinen; Meloni,
2010.)
Ilmastotavoitteiden ohjausta voidaan pitää poikkisektoraalisen hallinnan
haasteena, joka liittyy myös maankäytön suunnitteluun sekä kaavoitukseen.
Maankäytön suunnittelun yhteyttä ja keinoja ilmastonmuutoksen hillinnän ja
sopeutumisen suhteen on tutkittu jo kauan (mm. Wahlgren, 2006). Erityisen
ajankohtaisen siitä tekevät kaupunkien viimeaikaisissa kaupunkistrategioissa
esiintuodut
kunnianhimoiset
hiilineutraalisuustavoitteet
sekä
toisaalta
hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viimeisin arviointiraportti, joka kehottaa
13

nopeuttamaan ja tehostamaan ilmastonmuutosta hillitseviä toimia ja siten asettaa
paineita myös maankäytön suhteen (IPCC, 2018).
1.2

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkijan positio
Oma mielenkiintoni tutkimusaiheeseen liittyy sekä konkreettiseen maankäytön
suunnitteluun että sen teoreettiseen lähestymistapaan – sääntelyyn. Olen
maankäytön suunnittelijana, kaavan laatijana ja sittemmin kaavoittajana ollut
kiinnostunut kasvihuonekaasupäästöihin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvien
energiamuotojen käyttöön liittyvien tekijöiden kasvavasta merkityksestä muiden
maankäytöllisten tavoitteiden ohella. Toisaalta mielenkiintoni on ollut pyrkiä
luomaan suunnittelun keinoin laadukasta kaupunkiympäristöä ja pohtia ohjauksen
tapoja ja muotoja, joilla myös laadulliset tavoitteet voidaan siirtää osaksi
rakennettua ympäristöä. Maankäytön suunnitteluprojekteissa tuotetaan paljon
arvokasta taustatietoa ja ideointia laadukkaan ympäristön aikaansaamiseksi, mutta
useiden suunnitteluvaiheiden, erilaisten ohjaustarpeiden sekä ajallisten ja
taloudellisten reunaehtojen vuoksi ne jäävät osittain välittymättä rakennettuun
ympäristöön. Useassa maankäytön suunnittelutehtävässä olen myös kiinnittänyt
huomiota siihen, että merkittävimmät ilmastotavoitteisiin vaikuttavat valinnat on
jo tehty yleiskaavassa, jolloin detaljikaavatason suunnitteluratkaisut ovat tuntuneet
vaikuttavuudeltaan varsin vähäisiltä. Asemakaavatason suunnittelutehtäviä
leimaavat pääasiassa asuntotuotantoon, elinkeinotoiminnan edistämiseen,
rakennetun ympäristön suojeluun tai rakennusoikeuteen liittyvät tavoitteet, vaikka
suunnitteluratkaisuja perustellaan myös rakennetun ympäristön kestävyydellä,
kuten kaupunkirakenteen tiivistämisellä, sekoittuneella kaupunkirakenteella tai
kestävien liikkumismuotojen tukemisella. Suunnittelijana olen kokenut, että
ilmastotavoitteita toteuttavat ratkaisut ovat konkreettisessa suunnittelussa
edelleenkin muille alueidenkäytön tavoitteille alisteisia ja riippuvat paljon
suunnittelijan omasta aktiivisuudesta, kaavallisesta liikkumavarasta ja
suunnittelutehtävän sisällöllisistä painotuksista.
Tutkijan näkökulmani perustuu siten vahvasti suunnittelijan käytännön
näkökulmaan. Tarkoituksenani oli aluksi muodostaa kuva yleiskaavalla ohjattavista
ilmastotekijöistä. Koska kuntatason alueidenkäytön ja ilmastotekijöiden
ohjaustavoitteet ovat kuitenkin tapauskohtaisia, mielenkiintoni alkoi suuntautua
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enemmän ohjauksen tapaan. Alustava tutkimuskysymys ”mitä ilmastotavoitteita
yleiskaavalla ohjataan” muuttui siis muotoon ”miten yleiskaavalla ohjataan
ilmastotavoitteita”, joten tutkimuksen sisältöteoreettinen tarkastelu muuttui
menettelytapateoreettiseksi tarkasteluksi (Faludi, 1984, s. 7–8). Suunnittelijan
näkökulma tuo tutkimukseen mukaan huomioita kaavan laadintaan ja tulkintaan
liittyen sekä pohdintoja tutkimuksen teoreettisen tarkastelun pohjalta syntyneiden
johtopäätösten siirtämisestä takaisin käytäntöön. Mikäli teoreettinen tarkastelu
tuottaisi normatiivisia painotuksia ohjauksen luonteesta tai tavasta, tutkimus voisi
tarjota käytännön hyötyä paitsi kaavoittajille ja kaavan laatijoille myös tukea
vuorovaikutuksen
järjestämiseksi
sekä
päätöksenteon
pohjaksi.
Sääntelyteoreettisen viitekehyksen avulla tarkastelua voitaisiin jatkossa hyödyntää
myös muiden kaavatasojen sekä ohjaustavoitteiden suhteen.
Tutkimustehtävä ja -kysymykset
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena yleiskaavallinen sääntely toteutuu
ilmastotavoitteiden ohjauksen suhteen. Edellä kuvatun tutkimusongelman
mukaisesti yleiskaavaan – ja kaavoitukseen yleensä – kohdistuu erilaisia osittain
ristiriitaisia ohjaustavoitteita erityisesti joustavuuden ja sitovuuden suhteen.
Ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta yleispiirteiseltä kaavoitukselta haetaan
yleensä joustavuutta ja mahdollistavuutta, jotta tarkemmat ratkaisut voidaan tehdä
aikanaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ja toteutuksessa. Toisaalta kestävälle
yhdyskuntarakenteelle ja -kehitykselle tulisi asettaa sitovuutta ja ohjaavuutta, mikä
edellyttää reunaehtojen asettamista sekä määrätietoista toimintaa tavoitteiden
saavuttamiseksi. Yleiskaavallinen ohjaus tasapainoilee siten joustavuuden ja
sitovuuden sekä reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden välillä. Tutkimuksen
pyrkimyksenä onkin konkreettisten tapausten avulla kuvata ja selittää
ilmastotavoitteita toteuttavan yleiskaavallisen sääntelyn luonnetta hakemalla
perusteita
yleispiirteisen
tai
tarkkarajaisen
ohjauksen
käyttämiselle
sääntelyteoreettista tarkastelua hyödyntäen.
Tutkimuksen kohteena on ilmastotavoitteiden yleiskaavallinen sääntely, jota
tarkastellaan sääntelyteoreettisen viitekehyksen avulla sääntelyn aineellisena
sisältönä olevien ilmastotavoitteita toteuttavien yhdyskuntarakenteen osatekijöiden
suhteen. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi analysoidaan tapauskohteina
olevien kaupunkien ilmastotavoitteisiin liittyvää ohjausta, joiden kautta hahmottuu
yleiskaavan rooli osana kunnan ilmastotavoitteiden ohjauksen keinovalikoimaa ja
edelleen yleiskaavallisen ohjauksen muoto ja sisältö näiden tavoitteiden
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toteuttamiseksi. Tutkimustavoitteita lähestytään tutkimuskysymysten avulla.
Pääkysymyksenä tutkimuksessa on:
”Miten yleiskaavalla ohjataan ilmastotavoitteita?”
Yleiskaava ei kaavahierarkian vuoksi yleensä ohjaa suoraan rakentamista vaan
kohdistuu pääasiallisesti jatkosuunnittelun muotoihin. Tutkimuksessa ei siten
tarkastella yleiskaavallista sääntelyä ilmastotavoitteiden toteutumiseen
rakennetussa ympäristössä vaan sääntelyn ohjausvaikutusta jatkosuunnitteluun,
asemakaavaan sekä muihin ohjaustoimenpiteisiin. Ilmastotavoitteita edistävä
sääntely kohdistuu yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa yleensä
maankäyttömuotojen sekä toimintojen ja niiden vaatimien fyysisten rakenteiden
ohjaamiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä nämä ilmastotavoitteita toteuttavat
yhdyskuntarakenteen osatekijät, toiminnot ja rakennetun ympäristön elementit
yleiskaavatasolla ovat ja millaiseksi niiden kautta muodostuu yleiskaavatason
taakanjako ilmastotavoitteiden edistämisessä. Ilmastotavoitteita toteutetaan seutuja kuntatasolla kaavoituksen lisäksi myös muiden ohjauskeinojen ja -instrumenttien
avulla. Tarkastelussa hahmotellaan, mitä nämä muut ohjauskeinot ovat ja
millaiseksi yleiskaavan rooli niiden suhteen on muodostunut. Pääkysymyksen
lisäksi tutkimustehtävää määrittävät siten apukysymykset:
”Millainen on yleiskaavan ilmastotavoitteiden sääntelyn ohjausvaikutus?”
”Mitä ovat yleiskaavalla ohjattavat ilmastotavoitteiden osatekijät?”
Tutkimustehtävän perusteluna on ensisijaisesti tutkijan taustasta lähtevä
käytännön suunnittelua palveleva tiedonintressi, koska kaavoittaminen on myös
sääntelyä. Ilmastotavoitteiden ja sääntelyn tarkastelulla voi nähdä myös olevan
yhteiskunnallista merkitystä pyrittäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä
tavoiteltaessa laadukkaampaa sääntelyä. Sääntelyä tulisi toisaalta keventää ja
sujuvoittaa, mutta samalla siltä edellytetään johdonmukaisuutta, ennustettavuutta,
kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Uudet monimutkaiset ympäristöongelmat
edellyttävät uusia ohjauskeinoja, mutta myös vanhoja ohjauskeinoja tulisi kehittää.
Samoin kaavoitukselta odotetaan joustavuutta erilaisten yhteiskunnallisten
tavoitteiden toteuttamiseksi ja kehityssuuntien mahdollistamiseksi, mutta toisaalta
myös
ohjaavuutta
laadukkaan
elinympäristön
varmistamiseksi.
Sääntelyteoreettisen tarkastelun avulla kaavalliselle sääntelylle pyritään luomaan
uudenlainen tarkastelutapa, jolla voidaan kiinnittää huomiota sääntelyn laadintaan
sekä sen tulkintaan vaikuttaviin tekijöihin. Samalla voidaan luoda edellytyksiä
kaavallisen ohjauksen tarpeesta, sisällöstä ja luonteesta käytävälle keskustelulle
sekä päätöksenteolle. Yleisenä pyrkimyksenä tutkimuksella onkin parantaa
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sääntelyn laatua, mikä on ollut EU:n ja kansallisen sääntelyn tavoite jo pidemmän
aikaa (Baldwin, Cave & Lodge, 2012, s. 388; Lainvalmistelun kehittäminen, n. d.).
Tutkimuksessa ei keskitytä niinkään siihen, mitä tai miten ilmastotavoitteita
tulisi yleiskaavalla ohjata. Mielenkiinto kohdistuu sen sijaan enemmän
sääntelytekniikkaan sekä niihin olosuhteisiin tai edellytyksiin, joiden kautta
joustavaa tai sitovaa sääntelyä voidaan toteuttaa. Näiden huomioiden pohjalta
voidaan toki myös muodostaa normatiivisia painotuksia.

Kuvio 1. Tutkimusasetelma.

1.3

Tutkimuksen rajaus ja keskeiset käsitteet

Ilmastotavoitteet
Ilmastotavoitteet liittyivät aluksi pääasiassa kasvihuonekaasupäästöjen
tarkasteluun, mutta samassa yhteydessä yleensä tulivat tarkasteltavaksi myös
energiankäyttöön, sen tehostamiseen ja polttoaineisiin liittyvät tekijät
(Valtioneuvoston selonteko, 2001, s. 7–11). Nykyään puhutaan yleisemmin
energia- ja ilmastotavoitteista 1 . Kansalliset energia- ja ilmastostrategiat ovat
antaneet EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti kasvihuonekaasupäästöille,
1

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut useita kansallisia energia- ja ilmastopoliittisia strategioita, jotka
ovat toteuttaneet kansainvälisiä velvoitteita ja EU:n asettamia tavoitteita erilaisin painotuksin ja
toimenpitein.
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energiatehokkuudelle sekä uusiutuvan energian osuudelle määrällisiä tavoitearvoja
prosenttiosuuksina (esim. Valtioneuvoston selonteko 2013, 11). Vuoden 2008
energia- ja ilmastostrategia edellytti maakuntia ja kaupunkiseutuja laatimaan omat
energia- ja ilmastostrategiansa sekä niiden toteutusohjelmat kansallisen strategian
pohjalta. Samalla ilmastotavoitteet siirtyivät myös osaksi valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita. (Valtioneuvoston selonteko, 2008, s. 84–85;
Valtioneuvoston
päätös
valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteiden
tarkistamisesta, 2008.) Kuntia tai kaupunkeja ei kuitenkaan ole velvoitettu
noudattamaan näitä tavoitearvoja, vaan valtion ohjaus on ollut lähinnä taloudellista
sekä informaatio-ohjausta. Kuntien roolia ilmastotavoitteiden toteuttamisessa on
kuitenkin korostettu niiden oman toiminnan, investointien sekä hankintojen
suhteen. Kuntien erityisrooli ilmastotyössä liittyy kaavojen laatimiseen sekä
rakentamisen ohjaukseen, joka suoraan tai välillisesti vaikuttaa useaan
ilmastotavoitteita edistävään tekijään. (Lylykangas, Lahti & Vainio, 2013, s. 16;
Valtioneuvoston selonteko, 2013, s. 43–45; Parviainen, 2015, s. 17–18, 53–54.)
Kunnat ovat vaihtelevalla keinovalikoimalla maankäytön suunnittelun ja erilaisten
strategioiden, toimenpideohjelmien, sopimusten, sitoumusten sekä hankkeiden
kautta siirtäneet ilmastotavoitteiden edistämisen osaksi toimintojaan (Parviainen,
2015, s. 43–45; Deloitte, 2018, s. 30–35). Tässä tutkimuksessa keskitytään
tarkastelemaan kunnallisen ja seudullisen ilmastotyön mukaista ohjausta ja
keinovalikoimaa instrumentteineen.
Ilmasto-oikeuden näkökulmasta ilmastotavoitteiden sääntelyn tavoitteena on
hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä sellaisia päästöjä, joilla on haitallinen
vaikutus ilmasto-olosuhteisiin. Ilmastotavoitteisiin kuuluvat myös ilmaston
muutokseen varautumiseen liittyvät sopeutumistoimenpiteet sekä hiilinieluja
ylläpitävä ja lisäävä lainsäädäntö. Ilmastolainsäädännön piiriin voi katsoa kuuluvan
epäsuorasti päästölähteisiin vaikuttamisen esim. energiansäästön ja -tehokkuuden
sekä hiilinielujen hallinnan suhteen. (Ekroos, Warsta, Väänänen & Wahlgren, 2013,
s. 21.) Ilmastolaissa (609/2015) asetetaan pitkän aikavälin kansallinen
päästövähennystavoite ja määritellään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä.
Laki on kuitenkin valtion viranomaisia koskeva puitelaki, eikä siten suoraan
velvoita kuntaa. (Ympäristöministeriö, 2017, s. 40–42.)
Viime vuosina ilmastotavoitteet on osana kestävää yhdyskuntakehitystä
integroitu osaksi laajempia teoreettisia ja poliittisia käsitteitä, jotka eivät ole
kuitenkaan vakiintuneita tai yksiselitteisiä. Käsitteiden muodostamien
viitekehyksien kautta ilmastotavoitteet nähdään eri painotuksin osana ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Pääasiallisesti biologisiin ja
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teknisiin ympäristönäkökulmiin on muiden kestävän kehityksen tekijöiden kautta
tuotu erityisesti talouteen sekä ihmisten hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia.
Vihreän talouden käsitteillä, kuten ekosysteemipalvelut, resurssitehokkuus,
cleantech jne., luodaan kytkentöjä kestävän yhteiskunnan taloudellisen kasvun ja
sosiaalisten edellytysten luomiselle. Näkökulmien avulla pyritään yhteiskunnan
toiminnassa systeemiseen muutokseen, jossa tavoitellaan vähähiilisyyden,
materiaali- ja energiatehokkuuden lisäksi luonnon kestävää käyttöä ja
hyödyntämistä sekä oikeudenmukaisuutta, työllisyyttä ja köyhyyden poistamista.
(Antikainen,
Lähtinen,
Leppänen
&
Furman,
2013,
s.
7–11.)
Ympäristölainsäädännön suhteen kasvihuonekaasupäästöt on nähty myös
ympäristöhaittana. Ekotehokkuus-käsitteen avulla elämän laatua verrataan
ympäristöhaittoihin, voimavarojen käyttöön ja kustannuksiin (Lahti, Nieminen &
Virtanen, 2012, s. 6). Hiilineutraali yhdyskunta tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä
sen verran, minkä se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä. Tällä tarkoitetaan
toiminnan aiheuttamien nettopäästöjen olevan vuositasolla nolla vähentämällä
ensisijaisesti toimijan omia päästöjä ja kompensoimalla loput hankkimalla
päästöyksiköitä. (Alhola & Seppälä, 2014.) Resurssiviisaudella tai -tehokkuudella
edistetään ihmisten hyvinvointia kiertotalouden, materiaalien elinkaarihallinnan,
energia- ja materiaalitehokkuuden sekä uusiutuvien energiamuotojen avulla
(Lehtovuori, Vanhatalo, Rantanen & Varna, 2017, s. 11–17). Edellä mainitut
käsitteet pitävät sisällään usein yhteismitattomia tai vaikeasti arvioitavia tekijöitä,
erilaisia tulkintoja ja painotuksia sekä laskentatapoja, jotka muodostavat
monimutkaisia kausaaliyhteyksiä ja vaikutusmekanismeja eri aikajänteillä. Tällöin
niiden käyttäminen toiminnan suuntaamisessa esim. kaavoituksen suhteen voi olla
haastavaa. (Antikainen ym., 2013, s. 16; Lahti ym., 2012, s. 12–17.)
Pääsääntöisesti ilmastotavoitteet on maankäytön suunnittelun yhteydessä
määritelty usein kasvihuonekaasupäästöjä vähentävinä toimenpiteinä, kun taas
rakennussuunnittelun osalta tarkastelun lähtökohtana on ollut selkeämmin
energiatehokkuuden
parantaminen
sekä
uusiutuvien
energiamuotojen
hyödyntäminen (ks. Lylykangas, 2013, s. 14–17). Tässä tutkimuksessa
ilmastotavoitteilla tarkoitetaan energia- ja ilmastostrategian mukaisesti
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuuden parantamista sekä
uusiutuvien energioiden käytön lisäämistä. 2 Nämä ovat kansallisesti määriteltyjä
2
Kasvihuonekaasupäästöillä tarkoitetaan yleensä kasvihuonekaasuilmiötä voimistavaa ihmisen
toiminnan seurauksena ilmakehään joutuvaa hiilidioksidia, metaania, dityppioksidia sekä eräitä
fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kasvihuonekaasupäästöillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
(Kasvihuonekaasut ja ilmastonmuutos, n. d.) Energiatehokkuudella tarkoitetaan suoritteen, palvelun,
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tavoitteita, joille on annettu prosentuaalinen tavoitearvo tietyn tavoitevuoden
suhteen. Ne ovat siis sääntelyn tavoitteina tarkkarajaisia. Tutkimuksessa
tarkastellaan, kuinka tapauskaupungit edistävät yleiskaavoituksen avulla näitä
tavoitteita. Myös hiilinielujen ohjaus on kuulunut tarkasteluun, vaikka sille ei
tavoitearvoja ole kansallisesti annettukaan. Sitä kuitenkin usein hyödynnetään
laskennallisissa tarkasteluissa. Tutkimuksessa ei ole otettu kantaa em.
ilmastotavoitteiden tarkkaan määritelmään, koska niitä ei ole määritelty usein
lähdeaineistoissakaan. Tässä tutkimuksessa päästöillä tarkoitetaan vain
kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvät tavoitteet
sekä toimenpiteet on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Maankäyttösektoria
koskevassa asetuksessa (ns. LULUCF -sektori, EU 2018/841) siihen lasketaan
EU:n taakanjakopäätöksessä kuuluvaksi maankäyttö, maankäytön muutos sekä
metsätalous. Tämä sektori käsittää pääasiassa hiilinieluja, eikä taajarakennettuja
ympäristöjä ja yhdyskuntia. (Ympäristöministeriö, 2017, s. 30–32). Tässä
tutkimuksessa maankäytöllä tarkoitetaan kuitenkin alueidenkäytön suunnittelua ja
kaavoitusta.
Kaavoitus ja ilmastotavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa ilmastotavoitteet eivät olleet vielä
keskeisiä maankäytön kysymyksiä. Maankäytön suunnittelun ohjaukseen
ilmastotavoitteet tulivat vuonna 2008 tarkennettujen valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden kautta. Keskeisimmät tavoitteet ilmastonmuutoksen
hillinnässä kohdistuvat ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen ja
elinympäristön luomiseen. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 123–125; Ekroos,
Warsta, Väänänen & Wallgren, 2013, s. 42–43.) Maankäytön ratkaisuilla on todettu
olevan merkittävä rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Monet
sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet ovatkin samansuuntaisia ilmastonmuutoksen
hillinnän keinojen suhteen. (Wahlgren, Kuismanen & Makkonen, 2008, s. 142–143;
Ympäristöministeriö, 2015, s. 7.) Suunnittelumonopolin vuoksi kuntien rooli
tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välistä suhdetta. Yhdyskuntien toimintoihin liittyen
sitä voidaan arvioida erilaisista näkökulmista. (Energiatehokkuuslaki 1429/2015; Tuomaala, 2012, s.
15–18.) Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä
aaltojen ja vuorovedenvaihtelusta saatavaa energiaa (Alm, 2015, s. 9). Ilmastotavoitteilla voi nähdä
olevan keskinäisiä riippuvuussuhteita, sillä päästöjä voidaan tarkastella hiilidioksiditehokkuutena, ja
myös uusiutuvan energian säästö on tärkeää. Pelkkä päästötarkastelu yhdyskunnan toimintojen osalta ei
yksistään riitä ilmastonmuutoksen hillinnässä, jos primäärienergiankulutus ei samalla vähene.
(Tuomaala, 2012, s. 19, 42.)
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ilmastotyössä on siten merkittävä. Maankäytön suunnittelua onkin pidetty yhtenä
tärkeimmistä kunnan päätösvallassa olevista ympäristö- ja ilmastopolitiikan
keinoista. (Kerkkänen, 2010, s. 67.) Maankäytön merkitystä ympäristöpolitiikassa
korostaa erityisesti siinä tehtyjen ratkaisujen merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus
ympäristön kuormittumiseen, mm. ilmastovaikutusten osalta (Sairinen, Viinikainen,
Kanninen & Lindholm, 1999, s. 205). Jo nykyisellä ilmastonmuutokseen liittyvällä
sääntelyllä voidaan mm. kaavoituksen avulla ohjata ihmisten käyttäytymistä
ilmastonmuutosta hillitsevään tai siihen sopeutuvaan suuntaan. Myös
yleispiirteisten kaavojen voi katsoa sisältövaatimusten osalta käsittävän olennaiset
yhdyskuntarakennetta ohjaavat tekijät. (Kokko ym., 2012, s. 7; Ekroos ym., 2013,
s. 43.)
Tutkimuksen tapauskohteiksi valikoituivat Oulu, Jyväskylä, Lahti, Tampere ja
Helsinki.
Tapauksissa
oli
kyse
olemassa
olevan
kaupunkialueen
täydennysrakentamiseen painottuvista yleiskaavoista, joten mukaan otettiin lisäksi
kolmen kunnan yhteinen yleiskaava, Östersundom, jonka avulla voitiin luoda
vertailuasetelma uudisrakentamiseen painottuvasta yleiskaavasta. Viiden
tapauksen osalta yleiskaavassa on kyse kunnan hallinnollisen alueen tarkastelusta,
mutta koska ilmastotavoitteita tarkastellaan yleensä seudullisesti, myös
tutkimuksen tarkastelu laajennettiin seudulliseksi. Seutu määrittyy aluerajauksena
kussakin tilanteessa tapauskohtaisesti keskuskaupungin ympärille. Tutkimuksen
ajallisen rajauksen muodostavat tarkennettujen alueidenkäyttötavoitteiden
voimaantulon ajankohta vuonna 2008. Kaikkien tutkimukseen valitut yleiskaavat
on laadittu tämän ajankohdan jälkeen. Kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden
uudistamisen myötä kansalliset ilmastotavoitteet ovat vuoden 2008 jälkeen
myöhemmin tarkentuneet. Maakunnallisten tai seudullisten ilmastostrategioiden,
kunnallisten strategioiden sekä kansallisen taloudellisen ja informaatio-ohjauksen
vuoksi kutakin tapauskohteena olevaa yleiskaavaa laadittaessa on ollut tiedossa
senhetkiset kansalliset ilmastotavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen,
energiatehokkuuden lisäämisen sekä uusiutuvan energian osuuden suhteen.
Toisaalta tapauskaupungit ovat jo vapaaehtoisestikin asettaneet omat kansallisia
vaatimuksia tiukemmat ilmastotavoitteet.
Ilmastotavoitteita toteuttavan kaavoituksen suhteen asiaa on lähestytty eri
näkökulmista. Lylykangas, Lahti ja Vainio (2013) ovat tarkastelleet
energiatehokkuusja
päästötavoitteiden
asettamista
asemakaavalle
johdonmukaisesti kansallisten ilmastotavoitteiden ja rakentamismääräysten
pohjalta. He esittävät ilmastotavoitteita toteuttavalle kaavoitukselle tavoitteiksi
vähäpäästöisen elämäntavan mahdollistamisen sekä edellytysten luomisen
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tulevaisuuden vähennystarpeille, innovaatioille ja investoinneille. Kaavoituksen
tulee lisäksi tukea ilmastotavoitteita toteuttavia muita ohjausmuotoja, eikä sillä saa
heikentää niiden vaikuttavuutta. Ympäristöministeriön oppaan (2015) mukaan
ilmastotavoitteiden sääntelylle kaavoituksen avulla ei voi esittää paikallisten
ominaispiirteiden ja tapauskohtaisten tavoitteiden vuoksi yhtenäistä
menettelytapaa tai sisältöä, minkä vuoksi myöskään yleispäteviä normatiivisia
ohjeita niiden edistämisen suhteen ei voida juurikaan antaa.
Molemmat em. selvitykset päätyvät siihen, että ilmastotavoitteita edistetään
parhaiten, kun tavoitteet ja niiden mukaiset keinot huomioidaan johdonmukaisesti
kaikilla suunnittelutasoilla ja kaavoituksen ulkopuolelle jäävien alueiden osalta
ohjataan muilla ohjaustyökaluilla, esim. rakennusjärjestyksellä. Tällöin
ohjaustoimenpiteiden vaikuttavuus kaavatasoilta rakennussuunnitteluun ja
toteutukseen muodostuu mahdollisimman suureksi. Kaavatasoilla tehtävillä
valinnoilla on erilainen vaikutus yhdyskuntarakenteen eri osatekijöiden, kuten esim.
liikenneratkaisujen tai energiajärjestelmien, toteuttamisen edellytyksille
seuraavalla kaavatasolla. Myös ohjausvaikutuksen siirtymisellä suunnittelutasojen
välillä on siis merkitystä. Mikäli ilmastotavoite ei välity kaavassa tarkkoina ja
sitovina kaavamääräyksinä, se voidaan välittää seuraavalle kaavatasolle myös
muilla keinoilla esim. kaavaselostuksen, selvitysten, epämuodollisten
suunnitelmien
tai
rakentamistapaohjeiden
kautta.
Päästövähennyksiä
mahdollistavan kaavoituksen ei edes tarvitse pyrkiä estämään kattavasti kaikkia
epäedullisia valintoja, vaan kaavoituksella esitetty visio maankäytön toteutuksesta
luo edellytyksiä myöhemmille päästövähennysmahdollisuuksille. Asukkaan
arkipäivän valinnoilla ja kulutustottumuksilla on myös huomattava vaikutus
ilmastotavoitteiden toteutumiseen. (Lylykangas ym., 2013, s. 14–17;
Ympäristöministeriö, 2015, s. 8–9.)
Kaavoituksen avulla toteutettavat ilmastotavoitteet koostuvat pääasiassa
erilaisista ohjaustoimenpiteistä erilaisten yhdyskuntarakenteen osatekijöiden,
maankäyttömuotojen, toimintojen ja rakennetun ympäristön fyysisten elementtien,
suhteen. Täydennysrakentamista edistävät ja olevaa perusrakennetta hyödyntävät
yhdyskuntarakenteen ratkaisut edellyttävät toiminnoilta sekoittuneisuutta,
monipuolisuutta sekä edullista sijoittumista saavutettavuuden suhteen. Eheytyvä ja
tiivistyvä yhdyskuntarakenne vähentää liikkumistarvetta ja tukee osaltaan kestäviä
liikkumismuotoja. Tiivistyvän kaupunkirakenteen ohella tarvitaan myös
viherrakennetta ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä hiilinielujen osalta.
Pienilmastoon liittyvillä tekijöillä vaikutetaan rakennusten energiatehokkuuteen, ja
kaavoituksella voidaan vaikuttaa rakentamistapaan, korttelinmuodostukseen,
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materiaaleihin sekä rakennusten sijoitteluun. Kaavoituksella voidaan myös luoda
edellytyksiä
keskitettyjen,
hajautettujen
sekä
uusiutuvien
energiantuotantomuotojen hyödyntämiselle. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 11–67.)
Ympäristöministeriön ohjeen mukaan ilmastovaikutusten arviointi tulisikin liittää
osaksi kaavojen vaikutusten arviointia (Ympäristöministeriö, 2014, s. 123).
Yhdyskuntien suunnittelu on jatkuva prosessi, eivätkä yhdyskunnat kehity
lineaarisesti. Ilmastotavoitteita ei voi ratkaista myöskään sektori kerrallaan.
Ilmastotavoitteiden
ohjaus
tulee
ymmärtää
laajemmin
systeemisenä
kokonaisuutena, johon vaikuttavat kaavoituksen lisäksi mm. tietoisuuden
lisääntyminen, politiikat, kulutuskäyttäytyminen, asenteet, markkinamekanismi
sekä muut hallinnolliset ohjauskeinot. Mitä tarkemmin eri osatekijöitä
kaavatasoilla sidotaan, sitä enemmän systeemistä toimivuutta rajoitetaan.
Sektorikohtainen tarkastelu voi johtaa osatekijöiden osaoptimointiin, eivätkä
erilliset kaavaprosessit välttämättä mahdollista kokonaisuuden arvioimista.
Maankäytön suunnittelun kannalta onkin olennaista tunnistaa, mitä osatekijöitä
ohjataan milläkin suunnittelutasolla. Kestävän yhdyskunnan suunnittelun on
katsottu edellyttävän prosesseilta
ja työkaluilta
joustavuutta sekä
mukautumiskykyä. (Staffans ym., 2012, s. 23–25, 33; Wessberg, Dufva & Kohl,
2014, s. 1.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, mitä yleiskaavalla ohjattavia
yhdyskuntarakenteen osatekijöitä perustellaan ilmastotavoitteilla, kuinka sitovaa
tai joustavaa niiden ohjaaminen on ja miten ohjausvaikutus välittyy seuraavalle
suunnittelutasolle.

Kuvio 2. Sääntelyn strategiat, keinot ja instrumentit
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Sääntely
Sääntelyn määritelmä3 ei ole yksiselitteinen eikä yhtenäinen. Sääntelyteoreettisesta
näkökulmasta sääntely näyttäytyy julkisen sektorin toimintana, jolla pyritään
ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Sääntely ei perustu välttämättä lainsäädäntöön, ja tässä tutkimuksessa sillä
tarkoitetaan myös ei-oikeudellista sääntelyä. Tutkimustraditiossa sääntely
ymmärretään toimijan järjestelmälliseksi pyrkimykseksi vaikuttaa muiden
toimijoiden käyttäytymiseen, joka voi edellyttää sääntelyn kohteelta aktiivista
reagoimista, passiivista hyväksymistä tai informaation vastaanottamista. (Similä &
Kokko, 2009, s. 76.) Tutkimuksen näkökulmasta sääntely on tietoista ja
systemaattista toimintaa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Systemaattisuuden voi
nähdä pyrkimyksenä pitkäkestoiseen ja järjestelmälliseen vaikuttamiseen.
Tietoisuuden vuoksi esim. markkinoiden tai teknologian vaikutus ei ole tässä
mielessä ohjausta, vaikka sillä onkin vaikutusta toimijoiden käyttäytymiseen.
Sääntelyn piirteeksi voidaan myös nimetä yhteisesti hyväksyttyjen päämäärien
tavoittelu. (Ks. Halonen, 2016, s. 23.) Ympäristösääntelyssä ohjauskeinoilla
tarkoitetaan välineitä, joilla ympäristöä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa
ohjaamalla4 yksilöiden, viranomaisten ja yhteisöjen toimintaa sekä käyttäytymistä5
eri tavoin. Ympäristöoikeudessa puhutaan usein ohjauskeinojen sijaan
sääntelykeinoista, kun sääntelyn käsitettä halutaan laajentaa perinteisten
ohjauskeinojen ulkopuolelle, mm. itsesääntelyyn. (Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi
& Vihervuori, 2012, s. 29; Kokko, 2017, s. 3–4, 253–256.)
Sääntelyteoreettisessa tutkimuksessa on tapana tarkastella sääntelyn
vaihtoehtoja sekä sääntelykeinoja6. Eräs tapa on jakaa sääntelyn keinot julkisen ja
3

Sääntelyn määritelmä esim. Baldwin ym., 2012, s. 2–3.
Ohjauksella tarkoitetaan välitöntä tai välillistä vaikuttamista toimintayksikön toiminnan
suuntaamiseen halutun kaltaisen tuotoksen saamiseksi. Ohjausjärjestelmän voi katsoa koostuvan eri
osista ja niiden välisistä vaikutuksista; ohjaavista ja ohjattavista yksiköistä sekä ohjausimpulsseista.
Ohjaus voidaan nähdä myös prosessina, jossa toisiinsa liittyvät osajärjestelmät vaikuttavat.
Tavoitejärjestelmä muodostaa ohjausjärjestelmän perustan, jossa tavoitehierarkia on keskeinen
tarkastelukulma. (Syrjänen, 1996, s. 41–44.)
5
Käyttäytymisellä tarkoitetaan ympäristön käyttöä (Kokko, 2017, s. 254).
6
Oikeustieteellisessä tutkimuksessa sääntelyn vaihtoehtoina nähdään heteronominen sääntely,
yhteissääntely, itsesääntely, informaatio-ohjaus, markkinapohjaiset sääntelymuodot, deregulaatio,
suositusluonteinen viranomaissääntely, eettiset standardit ja sertifiointijärjestelmät sekä tekniset
standardit (Siltala, 2010, s. 77–81). Sääntelyn vaihtoehtoja voidaan jaotella myös oikeudellista sääntelyä
sisältäviin ohjauskeinoihin ja oikeudelliselle sääntelylle vaihtoehtoisiin ohjauskeinoihin. Ensimmäinen
voidaan vielä jakaa perinteiseen oikeudelliseen sääntelyyn ja sille vaihtoehtoiseen oikeudelliseen
sääntelyyn. (Putkonen, 2013, s. 22; Tala, 2005a, s. 5–9.) Eri sääntelyn vaihtoehtojen tarkoituksesta,
4
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yksityisen toimijan oikeudellisiin ja vaihtoehtoisiin sääntelykeinoihin, joihin
molempiin sisältyy erilaisia keinoja vaikuttaa muiden toimijoiden käyttäytymiseen.
(Tala, 2012, 5–7). Julkisen sääntelyn keinot jaotellaan perinteisesti velvoittaviksi,
kannustaviksi tai informatiivisiksi keinoiksi. Velvoittavaa sääntelyä kutsutaan
perinteisesti hallinnollis-oikeudelliseksi sääntelyksi, jossa määritellään jokin
velvoittava käyttäytymisohje sallimalla tai kieltämällä jokin toiminta.
Kannustavassa toiminnassa ohjaus perustuu taloudelliseen hyötyyn tai haittaan.
Informatiivisessa ohjauksessa välitetään tai tuotetaan tietoa sekä suositellaan tai
pidättäydytään toimenpiteistä. (Similä & Kokko, 2009, s. 83; Kumpula, Määttä,
Similä & Suvantola, 2014, s. 15–16.) Tällainen jaottelu on yksinkertaistus
ohjauskeinoista, eikä se tunnista kaikkia ympäristöohjauksen muotoja tai
keinoyhdistelmiä,
kuten
sopimuksia,
jotka
edellyttävät
usein
ohjauskeinoyhdistelmiä (Kokko, 2017, s. 258–259). Tässä tutkimuksessa
sääntelykeinot on systematisoitu yksinkertaistaen hallinnollis-oikeudelliseen,
taloudelliseen sekä suostuttelevasta ohjauksesta erityisesti informaatio-ohjaukseen
ja sopimuksiin (ks. Kumpula ym., 2014, s. 15–16). Jaottelua on avattu tarkemmin
luvussa 4 Ohjauskeinot ja -instrumentit.
Myös valitun sääntelykeinon osalta sääntelyä voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla
sääntelyinstrumenteilla sekä niiden ominaisuuksilla, joita tässä tutkimuksessa
edustavat yleiskaava ja sen ohjausmuodot (Tala, 2012, s. 5–6). Hallinnollisoikeudellinen sääntely voi sekin sisältää muodollisia ja epämuodollisia
sääntelyinstrumentteja, joista osa on sidottu lainsäädäntöön ja osa viranomaisten
toimivaltaan. Lakiin perustuvia instrumentteja ovat mm. velvoittavassa
ympäristösääntelyssä kaavat ja luvat, taloudellisessa sääntelyssä mm.
ympäristötuet ja -verot sekä suostuttelevassa sääntelyssä mm. informaatio-ohjaus,
sertifikaatit ja ympäristövaikutusten arvioinnit. Lakiin perustumattomia
hallinnollisen sääntelyn muotoja ovat lisäksi mm. vapaaehtoiset sopimukset
yksityisten toimijoiden kanssa, julkisten resurssien käyttö esim. infrastruktuuriin,
suostuttelu sekä sääntelyllä uhkaaminen. (Similä, 2007a, s. 36–39; Ekroos ym.,
2012, s. 29–37.) Todellisuudessa sääntelykeinot liittyvät ja limittyvät toistensa
kanssa, sillä esim. taloudellinen sääntely voi edellyttää tuekseen lainsäädäntöä, ja
informaatio-ohjaus voi täydentää velvoittavaa sääntelyä. Sekajärjestelmällä
hyödyistä ja ongelmista tarkemmin ks. Tala (2005a, s. 2–4; 2012, s. 11–14). Vakiintuneita velvoittavan
sääntelyn keinoja kutsutaan klassiseksi sääntelyksi tai komentosääntelyksi (command and control), jolle
ovat tunnusomaista kiellot, rajoitukset, vähimmäisvaatimukset ja -velvoitteet, viranomaisvalvonta sekä
sanktiot. Vaihtoehdoilla tarkoitetaan yleensä juuri komentosääntelystä poikkeavia sääntelytapoja. (Tala,
2012, s. 5–6.)
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tarkoitetaan usean sääntelykeinon varaan rakentuvaa sääntelyä. (Similä, 2007a, s.
39; Määttä, K., 1999, s. 32.) Sääntelykeinoja voidaan jäsentää myös
ohjausmekanismien, sääntelykeinopyramidin ja ympäristövastuun avulla.
Sääntelykeinoja voidaan lisäksi hyödyntää ympäristösääntelyn ennakkovalvontaan,
jälkivalvontaan
tai
molempiin.
Sääntelyteoreettisessa
kirjallisuudessa
sääntelykeinot ja -instrumentit ymmärretään yleensä samaksi asiaksi. (Kokko, 2017,
s. 255–267, 287.) Tässä tutkimuksessa keinojen ja instrumenttien erottelulla on
haluttu korostaa ohjauskeinojen sisältävän useita eri sääntelyinstrumentteja ilman
kaikkien instrumenttien perusteellista erittelyä kussakin tapauksessa. Kaavoitus
näyttäytyy siten tässä tutkimuksessa yhtenä hallinnollis-oikeudellisen ohjauksen
instrumenttina.
Sääntelyn tarkastelun kannalta ovat keskeisiä toimijat, joita ovat sääntelijä tai
sääntelyn laatija sekä sääntelyn kohde. Sääntelijänä ei toimi enää nykyään
pelkästään Euroopan unioni, valtio tai kunta, vaikka tässä tutkimuksessa
sääntelijällä tarkoitetaan kuntaa tai sen viranomaista. Myös sääntelyn kohde voi
esiintyä eri merkityksissä, vaikka useimmin sillä viitataan henkilöön toimijana tai
säänneltävään tahoon, kuten yritykseen tai yhteisöön. Sääntelyn perustehtävänä on
ohjata sääntelyn kohteena olevien tahojen käyttäytymistä ja toimintaa, luoda
toimintamahdollisuuksia, tarjota ratkaisuja kiistatilanteisiin sekä ohjata
viranomaisia
ja
menettelytapoja.
Sääntely-ympäristöllä
tarkoitetaan
säädöskokonaisuutta ja oikeudenalaa, johon kukin säännös asettuu. (Tala, 2010, s.
116–117; Kokko, 2017, s. 254–255, 268–271.) Similä ja Kokko (2009, s. 78) ovat
määritelleet moniulotteisen sääntely-ympäristön sääntelyjärjestelmäksi, joka
käsittää sääntelyn oikeudellisten puitteiden lisäksi myös sen kannalta
merkityksellisiä instituutioita, sääntelyn taustaideoita sekä hallinnollisia
käytänteitä (ks. Hood, Rothstein & Baldwin, 2001, s. 9). Sääntelyjärjestelmän
avulla voidaan jäsentää sääntelykokonaisuutta sääntelystrategian toteuttamiseksi
erilaisten ohjauskeinojen ja -instrumenttien avulla. Sääntelytaktiikka käsittää uuden
sääntelyn laatimisen ohella myös sääntelyjärjestelmien, sääntelykeinojen ja olevan
sääntelyn tunnistamista ja yhteensovittamista. Siihen kuuluvat myös
sääntelykohteen, toiminnan ja toimijoiden tunnistaminen sekä rajaaminen.
Sääntelytekniikkaan taas kuuluvat mm. sääntelyn purkaminen ja joustavoittaminen.
Sääntelytekniset valinnat ovat siten olennainen osa sääntelyn valmistelua. Vaikka
lainsäädäntö antaa muodolliset puitteet ympäristösääntelylle, sen täytäntöönpano
eli implementointi sisältää viranomaistoiminnassa usein laajaa harkintavaltaa.
(Kokko, 2017, s. 251–253, 272–273, 280.)
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Tämän tutkimuksen tiedonintressi liittyy sääntelyn laadintavaiheeseen
liittyviin valintoihin. 7 Yleiskaavoitusta tarkastellaan osana ilmastotavoitteiden
seudullista ja kunnallista sääntelyjärjestelmää, joka koostuu eri sääntelykeinoista
ja niiden mukaisista instrumenteista. Kaavoitus näyttäytyy hallinnollisoikeudellisen sääntelyn sääntelyinstrumenttina, jonka mahdollistamia ohjaustapoja
tarkastellaan ilmastotavoitteiden edistämisen osalta. Sääntelyä ja ohjausta on tässä
tutkimuksessa käytetty samassa merkityksessä, vaikka sääntely tulee ymmärtää
laajemmin. Esimerkiksi itsesääntely laajentaa perinteistä ohjauskeinojaottelua,
jossa ohjaus ymmärretään yleensä julkisen vallan, esim. valtion tai kunnan,
toimintana (Kokko, 2017, s. 254–256). Rajanveto oikeudellisen ja ei-oikeudellisen
sääntelyn välillä ei ole tutkimuksen – tai sääntelyteorian – kannalta olennaista, sillä
seudulliset ja kunnalliset maankäytön sekä ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmät
koostuvat molemmista sääntelyn muodoista. Tutkimuksessa maankäytön
suunnittelun sääntelyjärjestelmällä tarkoitetaan muodollisten ja epämuodollisten
suunnitteluinstrumenttien muodostamaa kokonaisuutta, joka muodostuu mm.
maankäyttöstrategioista, rakennemalleista, kaavoista, kaavarungoista ja muista
ohjausmuodoista. Järjestelmää ei ole tutkimuksessa tapausten osalta erikseen
systematisoitu, eikä siinä ole huomioitu maankäytön lupajärjestelmiä tai
maapoliittisia ohjauskeinoja. Molempien sääntelyjärjestelmien kontekstia
kuvataan luvussa 4 Ohjauskeinot ja -instrumentit.
Kaavoitus ja sääntely
Yhdyskuntasuunnittelua voidaan tarkastella monella tavalla, mm. eri toimijoiden
kautta, julkisena, yksityisenä tai yhteistoimintana, politiikan tai talouden
näkökulmista, yhteiskunnallisten arvojen toteuttamisena, suunnitteluideologioiden
tai -teorioiden avulla sekä päätöksenteon, vuorovaikutuksen, ympäristötiedon tai
lainsäädännön kautta. Suunnittelua voi lähestyä lisäksi erilaisten tilakäsitysten,
aluetasojen, mittakaavojen, tilasuhteiden sekä eripituisten aikaperspektiivien
suhteen. (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 15–19.) Yhdyskuntasuunnittelun
pääasiallisena tehtävänä on organisoida tulevaa toimintaa, jossa suunnitelmat

7

Black (2008, s. 436) on esittänyt, että sääntelyn laadintavaiheessa on kiinnitettävä huomiota sääntelyn
kohdealueeseen (substance) ja sääntelyn tilaan (status), sen velvoittavuuteen tai vapaaehtoisuuteen sekä
mahdollisiin sanktioihin. Sääntelyn luonteena (character) on kieltää, sallia, rajoittaa tai mahdollistaa
tiettyä käyttäytymistä. Näiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sääntelyn kielellisiin muotoiluihin
(linguistic structure). Tässä tutkimuksessa sääntelyn luonteella tarkoitetaan sen sitovuutta tai
joustavuutta.
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toimivat organisoinnin välineinä. Ympäristön hallintaan liittyessään ne
kaavoituksen kautta toimivat myös oikeudellisena välineenä, esim. maan hallintaan,
kiinteistöjen arvoon tai rakennusoikeuksiin liittyen. Maankäyttöön liittyvät
suunnittelutavoitteet voivat muuttua kaavoituksessa enemmän maan hallintaan ja
taloudelliseen arvoon liittyessään laillisuuskysymyksiksi, vaikka ne julkisesti
esitetäänkin suunnittelukysymyksinä. (Forester, 1989, s. 3; Mäntysalo & Nyman,
2001, s. 34.) Kaavoitus on siten eräs suunnittelun sääntelyinstrumentti (Sager, 2001,
s. 631–632). Myös suunnittelujärjestelmillä on sääntelytehtävä (Healey & Williams,
1993, s. 701–704). Sääntelyssä suunnittelun vapautta sidotaan normatiiviseksi
toiminnaksi, jossa toisaalta avataan mahdollisuuksia, mutta samalla rajoitetaan
opportunistista käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa sekä yleisiä periaatteita, jotka
jättävät valinnan vapautta käyttäytymiselle, että yksityiskohtaisempia säännöksiä,
jotka ohjaavat toimintaa määrätietoisemmin tiettyyn ajalliseen tai tilalliseen
ratkaisuun. Suunnittelussa sääntely liittyy yleensä aineelliseen sisältöön sekä
menettelytapaan, jossa ristiriitaisina tavoitteina molempien osalta on paitsi estää eitoivottua kehitystä, mutta myös mahdollistaa samalla tulevaisuuden innovaatiot
sekä luoda puitteet tätä palvelevalle prosessille ja päätöksenteolle. (Savini ym.,
2017, s. 9–11.)
Kunnalle on maankäyttö- ja rakennuslaissa annettu valta päättää
alueidenkäytöstä ja niiden suunnittelusta. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän
mukaisesti yleiskaava ja asemakaava mahdollistavat kunnan maankäytön
ohjaamisen toimintojen sijoittamisen sekä rakentamisen suhteen. Kunnan
lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvat mm. asuntotuotantoon, julkisiin
toimintoihin ja palveluihin sekä kunnallistekniikkaan liittyvät tavoitteet.
Maakäyttöpolitiikka on kunnan strategista suunnittelua, jota ohjaavat
lainsäädännön lisäksi paikalliset olosuhteet ja poliittinen päätöksenteko mm.
asuntoja
elinkeinopolitiikan
suhteen.
Näiden
maankäytön
ja
yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamisen yhtenä välineenä –
ohjausinstrumenttina – käytetään kaavoitusta. Näin kaavoitus voidaan nähdä
tavoitteellisena ja välineellisenä ohjauksena, mikä tarkoittaa kaavoituksen
mahdollistamien ohjauskeinojen käyttöä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
(Hovila, 2013, s. 9–11, 24.) Kaavoituksen on nähty olevan oikeusvaikutusten ja
kaavaprosessin vuoksi varsin itsenäinen sääntelykeino. Valtakunnalliset
alueidenkäytön tavoitteet (VAT) yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan kanssa
muodostavat kunnan kaavoituksen sääntelystrategian (Kokko, 2017, s. 317–319).
Suomalaista maankäyttöä on luonnehtinut pitkä ja vahva sääntelyn perinne, jossa
kielloilla on tavoiteltu pääasiassa ei-toivotun kehityksen tapahtumista (Joutsiniemi
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& Vanhatalo, 2015, s. 38). Sääntelyteoreettisesti tällaista lähestymistapaa on
kutsuttu ns. pahan toimijan sääntelyksi (Tala, 2012, s. 67). Kaavoituksen rooli
ympäristösääntelyn ohjauksessa on koko ajan lisääntynyt, ja varsinkin sen
yhteensovittavaa luonnetta muun ympäristöohjauksen suhteen on korostettu
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2013, s. 10).
Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan, tai kuntien, yhdyskuntarakenteen
kehittymistä sekä toimintojen yhteensovittamista tulevaisuuden tarpeet ja
paikalliset olosuhteet huomioiden. Yleiskaavassa sovitetaan kansallisia,
maakunnallisia ja seudullisia yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyviä tavoitteita
kunnan omiin tavoitteisiin. Kestävän kehityksen periaate ohjaa yleiskaavoituksen
sisältöä ja prosessia korostaen yleisen edun merkitystä. Tässä tutkimuksessa
tarkastellaan kuntien laaja-alaisia kokonaisyleiskaavoja, jotka oikeusvaikutteisina
ohjaavat suoraan alueidenkäyttöä ja rakentamista sekä ohjausvaikutuksen kautta
asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. (MRL 35 §; Salmi, 2006, s. 12–13.)
Alueidenkäytön strategisen ohjaamisen yhteydessä on käsitelty sitovuuden ja
joustavuuden suhdetta. Joustavuuden ja sitovuuden kautta voidaan tarkastella,
kuinka tarkasti suunnittelulla halutaan ohjata jatkotoimenpiteiden ja -suunnittelun
reunaehtoja. Joustavassa ohjaustavassa reunaehtoja ei juurikaan aseteta tai ne ovat
yleispiirteisiä. Sitovassa lähestymistavassa jatkotoimenpiteiden reunaehdot taas on
määritelty tarkemmin. Reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden avulla voidaan
tarkastella, miten kehitystä halutaan ohjata haluttuun suuntaan. Suunnittelun
näkökulmasta reaktiivinen tapa on passiivinen, ja tulevan ohjauksen muoto tai
toteuttamisen tapa jätetään avoimeksi. Proaktiivinen lähestymistapa taas ohjaa
haluttua kehityksen suuntaa selkeämmillä valinnoilla ja luomalla niille edellytyksiä.
Joustavan ja reaktiivisen ohjaustavan muodostamiseen tarvitaan asioiden
yleispiirteistä kuvaamista. Sitovuuden ja ohjaavuuden suhteen tarvitaan taas
konkreettisempaa, yksityiskohtaisempaa kuvausta. Samassakin suunnitelmassa voi
esiintyä yleispiirteistä tai yksityiskohtaista ohjausta. (Laitio & Maijala, 2010, s. 24–
25.) Myös sääntelyteoreettisessa tarkastelussa joustavuus voidaan liittää sääntelyn
yleispiirteisyyteen ja tarkkarajaisuus 8 sekä täsmällisyys taas sääntelyn
yksityiskohtaisuuteen.
Sääntelytarkkuudessa
tarkastellaan
yleispiirteisen,
abstraktin sääntelyn sekä toisaalta konkreettisesti, täsmällisesti ja tarkkarajaisesti
muotoillun sääntelyn välimuotoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta (Määttä, K.,
2010, s. 1; Tala, 2010, s. 91). Joustavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa
yleiskaavallisen sääntelyn sopeutuvuutta maankäytön ohjaustarpeen tai ympäristön
8

Esim. Black, 2008, s. 437. Tarkkarajainen sääntö (bright line rule).
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olosuhteiden muutokseen sekä sääntelyn uudistamisen joustavuutta. 9
Yleiskaavassa joustavuuden voi katsoa täten liittyvän suunnittelutarpeeseen,
aineelliseen sisältöön, ohjaustehtävään sekä kaavaprosessiin. Äärimmäistä
joustavuutta on sääntelystä pidättäytyminen. (Ks. 4.5 Joustavuus; Laitio & Maijala,
2010, s. 25.) Refleksiivisyys taas on tutkimuksessa liitetty kuvaamaan
sääntelyjärjestelmän joustavia piirteitä: sen kykyä reagoida, sopeutua, oppia ja
kehittää sääntelyä (Hildén & Similä, 2007, s. 121–124).
Alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmä
lähtee
hierarkkisesta
suunnittelutasoittain tarkentuvasta ohjauksesta, jossa yleiskaavan tehtävänä on
kunnan maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja asemakaavan tehtävä on
yksityiskohtainen ohjaaminen (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 88–90). Staffans
ja Merikoski (2011, s. 10, 135–137) ovat esittäneet, että yhdyskuntien ekologisen,
taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden suunnittelun reunaehtojen tulisi olla
mahdollisimman ohjaavia ja sitovia. Kestävien yhdyskuntien kannalta olisi
tarkoituksenmukaista siirtää ohjausprosessien painopistettä yleispiirteiseen
suunnitteluun, jolloin detaljitason suunnittelua voitaisiin vastaavasti joustavoittaa.
Yleiskaavan tehtävänä olisi siten asettaa konkreettiset tavoitteet ja niiden
seurantainstrumentit. Kestävän yhdyskunnan suunnittelun painopisteen on nähty
olevan strategisessa ja yleispiirteisessä suunnittelussa. (Staffans ym., 2012, s. 25.)
Mäntysalo, Kangasoja ja Kanninen (2014, s. 18–20) puolestaan ovat esittäneet, että
strategisen maankäytön suunnittelussa tulevien kehityspolkujen skenaarioiden
erkaantumispiste voisi olla ohjauksen sitovuuden ja joustavuuden raja.
Yleispiirteisen kaavojen osalta rajattaisiin eri skenaarioiden kestävän ympäristön
laadullisia
ja
rakenteellisia
ominaisuuksia
pitemmällä
aikavälillä.
Detaljikaavoituksella
taas
sidotaan
lyhyen
aikavälin
positiivisia
maankäyttömuutoksia. Myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyen
on noussut esille huomioita alueiden käytön, kaavajärjestelmän ja kaavoituksen
sisällön joustavuuden, reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden yhdistämistarpeesta
(Jama ym., 2018, s. 9–12).
Maankäytön suunnittelun yhteydessä sitovuudella tarkoitetaan yleensä sitä,
että maankäyttöä ohjataan MRL:n mukaisilla kaavatasoilla, ja sääntelyn aineellista
9

Kalle Määttä (2009, s. 85–96) on nimittänyt joustavuuden eri ulottuvuuksia ulkoiseksi, normatiiviseksi
ja operationaaliseksi joustavuudeksi. Ulkoinen joustavuus huomioi muuttuvat ulkoiset olosuhteet,
normatiivinen sääntelyn muuttamisen joustavuutta ja operationaalinen joustavuus antaa toimijalle
mahdollisuuden toimia sääntelyn asettamassa kehyksessä. Ympäristöoikeuden joustavan
sääntelytekniikan taustasyitä ks. Määttä, T., 2010, s. 53. Ympäristösääntelyn joustavuuden
tarkastelukulmia ks. Similä, 2002, s. 198–199. Joustavuus voi ympäristösääntelyn osalta näyttäytyä joko
myönteisenä tai negatiivisena ominaispiirteenä (Kokko, 2017, s. 422).
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sisältöä, esim. rakentamista tai käyttötarkoitusta, ohjataan kyseisellä kaavatasolla
yksiselitteisesti, tarkasti ja ehdottomasti, eikä esim. ohjeellisesti tai suosituksina
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 35; Haapanala ym., 2003, s. 34; 2003b, s. 24). Jos
yleiskaavaratkaisu synnyttää oikeusvaikutuksia, se on niiltä osin ”sitovaa”, vaikka
ohjaus olisikin yleispiirteistä. Tämän vuoksi sitovuutta on tutkimuksessa lähestytty
tarkkarajaisuuden käsitteen kautta, jolloin voidaan kiinnittää huomiota
sääntelytekniikassa joustavuuden aste-eroihin; kuinka sääntelyn joustavuutta tai
tarkkarajaisuutta voidaan lisätä. Politiikkatason strategioilla, ohjelmilla ja
sopimuksilla
on
merkittäviä
vaikutuksia
ilmastotavoitteiden
ja
yhdyskuntarakenteen ohjaamiseen sekä yleiskaavan ohjaustavoitteiden
muodostumiseen, vaikka ne eivät ole oikeudellisia ohjausinstrumentteja. Näiden
soft law -aineistojen hallinnollinen velvoittavuus perustuu niiden viralliseen
asemaan kunnan politiikkatasolla vaikuttaen mm. asioiden priorisointiin,
resursointiin ja viranomaisten toimintaa ohjaavaan luonteeseen. (Laitio & Maijala,
2010, s. 27–29; Hovila, 2013, s. 32–33; Määttä, K., 2010, s. 9.)10 Sitovuutta ei
tutkimuksessa
tarkastella
oikeudellisen
velvoittavuuden
määreenä.
Tutkimusaineistojen oikeuslähdeopilliseen velvoittavuuteen, kaavaratkaisun tai
prosessien menettelytapojen lainmukaisuuteen ei tutkimuksessa oteta kantaa.
1.4

Liittyminen muuhun tutkimukseen

Tutkimus tähtää käytäntöä palvelevan tiedon tuottamiseen, ja on siten soveltavaa
suunnittelututkimusta. Yhdyskuntasuunnittelussa sääntelyä ei ole toistaiseksi
juurikaan lähestytty soveltavan tutkimuksen keinoin, ja kokonaisvaltainen
suunnittelututkimus tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden. Suunnittelututkimuksen
näkökulmasta tutkimuksen konteksti muodostuu yhdyskuntasuunnittelun
moniulotteisesta toimintaympäristöstä. (Ks. Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s.
28–30.) Yhdyskuntasuunnittelussa suunnittelututkimus on edustanut monitieteistä
ja integroivaa näkökulmaa tutkimuskohteeseensa kuten tässä tutkimuksessa
sääntelyteoreettisen lähestymistavan osalta. Faludin (1973) jaottelusta Mäntysalon
kehittelemää nelikenttää mukaillen tässä suunnittelututkimuksessa kuvaillaan

10
Tapio Määttä (2005a, 348–352) on esittänyt varsinkin ilmasto- ja energiapoliittisten soft
law -aineistojen osalta poliittisten ja oikeudellisten rajojen epämääräisyyden, joissa aineistoilla voi olla
oikeudellinen luonne, vaikka niitä ei olekaan saatettu oikeudelliseen muotoon. Maankäyttöstrategioihin
liittyen samaa on pohtinut Hovila (2013, s. 32–33). Hollo (2000, s. 11) on eritellyt oikeudellista
sitovuutta siten, että kaava on otettava enemmän tai vähemmän huomioon päätöksenteossa, kun taas
suunnitelman kohdalla päätöksentekijä voi itse päättää suunnitelman tietosisällön merkityksen.
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suunnitteluprosessia (theory of planning) ja siihen liittyviä käsitteitä.
Tutkimuksessa sivutaan myös sisältöteoreettista (theory in planning) osuutta
ilmastotekijöiden osalta. (Faludi, 1984, s. 7–8; Mäntysalo, 2000, s. 17–18; Taylor,
2003, s. 95–99.) Johtopäätöksissä pyritään pohtimaan myös tulosten pohjalta
tehtäviä normatiivisia ulottuvuuksia.
Tutkimuksen
sijoittaminen
kaavallista
sääntelyä
käsittelevään
tutkimuskenttään on haasteellista, sillä useat kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat
menettelytapateoreettiset tutkimukset, ohjeistukset tai selvitykset käsittelevät
kaavallista ohjausta joko suorasti tai epäsuorasti. Ne kuitenkin harvoin
tarkastelevat
sääntelyn
luonnetta
tai
sääntelyä
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää laajemmin, eivätkä juurikaan kiinnitä huomiota esim.
sääntelyjärjestelmiin, instrumentin ohjausmahdollisuuksiin, sääntelyprosessiin tai
eri toimijoihin. Ilmastotavoitteiden ohjaamiseen liittyvä tutkimustieto taas
lisääntyy nopeasti, joten tutkimuksen asemoiminen sisältöteoreettiseenkaan
tutkimukseen ei ole aivan helppoa.
Ilmastotavoitteita ja sääntelyä yhdistävässä Hedmanin väitöskirjassa Energyefficient city planning – the role and importance of actionable regulations (2016)
on tutkittu energiatehokkaan kaupunkisuunnittelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön
tarpeellisuutta. Tietynasteinen tiukempi oikeudellinen sääntely kaavoituksen,
energiajärjestelmien, integroivan suunnitteluprosessin ja niitä tukevien työkalujen
käytön osalta nähdään merkityksellisenä yhteiskunnan kannalta pitkällä tähtäimellä.
Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkemmin avata sääntelyä tai sen mahdollisuuksia
tarkemmin. Ekologisen kestävyyden edistämistä yhdyskuntasuunnittelun keinoin
on tutkittu Eeva Säynäjoen väitöskirjassa The Untapped Potential of Urban
Planning: Achieving Greater Success in Environmental Sustainability (2015), ja
alueiden energiatehokasta suunnittelua energiajärjestelmien osalta Mari
Hukkalaisen väitöskirjassa Low emission energy systems in energy efficient
districts – Holistic energy planning, analysis and business opportunities (2018).
Yhdyskuntarakenteen
ekologisuuteen
vaikuttavia
osatekijöitä
eri
suunnittelutasoilla
on
tutkinut
Irmeli
Wahlgren
väitöskirjassaan
Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi – EcoBalance-arviointimalli
yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa (2017). Arviointiohjausta
yhdyskuntasuunnittelun ohjauskeinona on tutkinut Janne Roininen väitöskirjassaan
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun fragmentoitunut luonne ja eheyttäminen (2012).
Tuija Prusin väitöskirjassa Kuntien itsehallinnollinen asema kaavoituksessa (2013)
on tarkasteltu kaavoitusta kunnan itsehallinnon näkökulmasta.
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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyvässä ympäristöministeriön
selvityksessä Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistaminen (2018) on
tarkasteltu ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiin liittyviä menettelyllisiä lähtökohtia,
joilla lisätä sääntelyn avoimuutta, joustavuutta, tarkkuutta, ennakoitavuutta,
tehokkuutta ja taloudellisuutta. (Ekroos, Katajamäki, Kinnunen, Lehtovuori &
Staffans, 2018, s. 24–27, 39.) Myös muissa uudistushankkeen selvityksissä
sääntelyä on tutkittu mm. eri toimijoiden näkökulmista (Maankäyttö- ja
rakennuslaki uudistuu, n. d.). Ohjausvälineiden tehokkaampi kohdistaminen
ilmastotavoitteisiin nähdään uudistustyössä tärkeänä maankäytönsuunnittelun
tehtävänä. Tämä edellyttää selvityksen mukaan velvoittavan sääntelyn ohella myös
muita ohjauskeinoja. (Ympäristöministeriö, 2018c, s. 6; Ekroos ym., 2018, s. 16.)
Kaavoituksen ohjausjärjestelmää on tarkasteltu mm. PEKA-hankkeessa, jossa
tutkittiin
ns.
periaatekaavoituksen
hyödyntämisen
mahdollisuuksia
yleispiirteisemmillä sekä tarkemmilla suunnittelutasoilla (Aalto-yliopisto, 2015).
KAMMI -hankkeessa kaavatasoja, niiden sisältöjä ja esittämistapoja tarkasteltiin
koko kaavoitusjärjestelmän kehittämisen näkökulmasta (Jama ym., 2018).
Kaavallista ohjaavuutta kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta on tutkittu myös
MASTRA -hankkeessa (Joutsiniemi & Vanhatalo, 2015). Energiatehokkuuden
osalta asemakaavaprosessia on tarkastelu Porvoon Skaftkärrin Energiatehokkuus
kaavoituksessa -hankkeessa sekä sen pohjalta laaditussa Aalto-yliopiston
Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus -tutkimuksessa (Rajala ym., 2010;
Lylykangas ym., 2013). 11 Ympäristöministeriö on laatinut ohjeistuksen
Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus (2015), joka kohdentaa ilmastotavoitteiden
mukaisia toimenpiteitä yleis- ja asemakaavatasoille. Yleiskaavoituksen
kehittämistä strategisen ohjauksen työkaluna on tarkasteltu ympäristöministeriön
raporteissa Yleiskaavoituksen uusia tuulia (2013) sekä Yleiskaavoituksen uusimpia
tuulia (2018). Tapauskohteista raporteissa on esitelty Oulun, Jyväskylän, Lahden,
Tampereen sekä Helsingin yleiskaavojen kehitysvaiheita sekä prosesseja. (Koivu
ym., 2013; Hastio ym., 2018.)
Sääntelyteoreettisista ympäristöoikeuteen liittyvistä väitöskirjoista aiheensa
puolesta lähinnä tätä tutkimusta on Ilari Hovilan Kunnan maapolitiikka:

11

PEKA, Periaatekaavoitus ja agenttipohjainen mallintaminen -hanke, Aalto-yliopisto 2013–2015;
KAMMI, Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen – Kaavojen merkintöjen ja -määräysten
kehittäminen -hanke, Ympäristöministeriö, Tampereen teknillinen yliopisto ja WSP Finland Oy, 2016–
2018. MASTRA, Strategiaa vai taktiikkaa – maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen -hanke,
Pirkanmaan liitto 2013–2015. Energiatehokkuus kaavoituksessa -hanke, Sitra, Porvoon kaupunki ja
Porvoon Energia Oy, 2008–2010.
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oikeudelliset ohjauskeinot (2013). Siinä kehitellään sääntelyteoreettinen malli
maapoliittisten ohjauskeinojen systematisointiin. Oikeudellinen keinovalikoima
esitetään hierarkkisena kokonaisuutena, jota kunnan on mahdollista käyttää
maapolitiikan hoitamiseen. Muista väitöskirjoista Lea Halosen väitöstyö
Metsäojitukset ja vesiensuojelusääntely – sääntelyteoreettinen tutkimus
vesiensuojelun toimivuudesta (2016) tarkastelee vesiensuojelusääntelyn
toimivuutta. Seita Romppasen väitöskirja New Governance in Context, Evaluating
the EU Biofuels Regime (2015) käsittelee biopolttoaineiden kestävyyskriteerejä ja
niiden noudattamisen todentamisen sääntelykokonaisuutta. Suvi Borgströmin
tutkimuksessa Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma
susien suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen (2011) arvioidaan sääntelyä
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden näkökulmasta sekä erilaisten ohjauskeinojen
käyttöä suden suojelussa. Minna Pappilan tutkimuksessa Metsäsääntely Suomessa
ja Venäjällä. Näkökulmia kestävään metsätalouteen (2011) tarkastellaan
metsäsääntelyä kestävän metsätalouden näkökulmasta lainsäädännön ja eivaltiollisten sääntelyinstrumenttien suhteen. Jukka Similän väitöskirja Regulating
industrial pollution: the case of Finland (2007) arvioi sääntelyä teollisen toiminnan
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn kannalta. Rauno Sairisen väitöskirja
Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy. Making the EIA-law,
CO2-taxation and Voluntary Agreements (2000) käsittelee yleisemmin
ympäristöpolitiikassa tapahtunutta julkisen ohjauksen uudistumista.
Sääntelyteoreettista tutkimusta kaavoituksesta ei ole aiemmin laadittu.
1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Johdannossa tuodaan esiin tutkimuksen
tarve, tutkijan oma positio suhteessa tutkimusongelmaan, niiden pohjalta nousevat
tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tarkoitus. Tutkimusaiheen rajauksen ja
keskeisten käsitteiden kautta määritellään ilmastotavoitteiden ja sääntelyn
kytkeytyminen maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä tarkastellaan
tutkimuksen liittymistä aiempaan tutkimukseen. Toisessa luvussa kuvataan
tutkimuksessa käytettyjä metodologisia valintoja, kuinka tutkimus on toteutettu,
millaisia aineistoja siinä on käytetty sekä kuinka aineistoja on käsitelty ja
analysoitu. Kolmannessa luvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys
sääntelyteoreettisen tarkastelutavan osalta. Neljännessä luvussa luodaan viitekehys
tutkimuksessa tarkasteltavalle ilmiölle käymällä läpi ympäristösääntelyn taustaa ja
ilmastotavoitteiden
sekä
maankäytön
ohjauksen
keinovalikoimaa
ja
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ohjausinstrumentteja. Samassa yhteydessä kuvataan yleiskaavallisen sääntelyn
luonnetta
sekä
yleispiirteisessä
suunnittelussa
ohjattavia
kestävän
yhdyskuntarakenteen osatekijöitä. Tapauksina toimivien kohdekaupunkien
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmää ja sen mukaista yleiskaavallista sääntelyä
analysoidaan viidennessä luvussa. Luvussa kuusi kootaan yhteen tutkimuksen
keskeiset tulokset. Seitsemännessä luvussa muodostetaan tulosten pohjalta
johtopäätöksiä, arvioidaan tutkimusta sekä pohditaan jatkotutkimuksen tarvetta.
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2

Tutkimusmenetelmät

2.1

Tutkimusstrategia ja aineiston analyysi

Tieteenfilosofinen tausta ja laadullinen lähestymistapa
Tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä yleiskaavallisesta sääntelystä
sekä selvittää yleiskaavalla ohjattavia ilmastotekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on
hermeneuttisen
tieteenfilosofian
mukaisesti
ymmärryksen
lisääminen.
Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen piirteenä on ihmisen
toimiminen tutkijana ja tutkimuksen kohteena. Tällöin tutkimuksen perustana on
ennen kaikkea ihmiskäsitys sekä tiedonkäsitys; millainen ihminen on
tutkimuskohteena, kuinka siitä voi saada tietoa ja millaista tieto on. Tärkeiksi
käsitteiksi nousevat ihmiskäsityksen osalta kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys sekä
tiedon osalta ymmärtäminen ja tulkinta. (Varto, 1992, s. 26–27; Tuomi & Sarajärvi,
2002, s. 31–34; Laine, 2001, s. 26.) Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on
ihmisen
suhde
omaan
elämistodellisuuteensa.
Fenomenologiassa
kokemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto, jossa ihmistä voidaan
ymmärtää tuon suhteen kautta. Koska ihmisen maailmasuhde on intentionaalinen,
tarkoitusten mukaan suuntautunut, kaikki kokemukset merkitsevät ihmiselle jotain.
Näin inhimillinen kokemus muotoutuu merkitysten mukaan ja ihmisten suhde
todellisuuteen on merkityksiä täynnä. Merkitykset muotoutuvat yhteisössä, johon
ihminen kuuluu. Hermeneutiikka voidaan käsittää tässä yhteydessä ymmärtämisen
ja tulkinnan teoriana, jossa ymmärtäminen liittyy ilmiöiden merkitysten
oivaltamiseen. Tulkinnan pohjana on jo aiemmin ymmärretty esiymmärrys, jota
syvennetään hermeneuttisena kehänä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen
tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö, kokemuksen merkitys, eli tehdä jo
tunnettu tiedetyksi. (Laine, 2001, 26–31.)
Laadullisella tutkimuksella on useita erilaisia muotoja, mutta sille voidaan
nimetä muutamia tyypillisiä piirteitä, joita tämä tutkimus pitää sisällään (ks. Eskola
& Suoranta, 1999, s. 13–22; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, s. 160).
Tutkimuksen kohdetta, ilmastotavoitteiden yleiskaavallista sääntelyä, pyrittiin
tutkimaan
todellisissa
tilanteissa
mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti.
Yleiskaavojen suuren lukumäärän vuoksi määrällinen tutkimus olisi ollut vaikea
toteuttaa jo aineistojen hankinnan ja niiden analysoinnin osalta. Lisäksi
yleiskaavallisen sääntelyn tapauskohtaisuus ja ainutlaatuisuus tekisivät
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tilastollisen tarkastelun ongelmalliseksi. Koska ilmastotavoitteiden ohjauksen
tavasta tai sisällöstä ei yleiskaavoissa ole vakiintuneita käytäntöjä, vaikutti
tarkoituksenmukaiselta keskittyä tarkastelemaan rajattua harkinnanvaraista
otantaa: suurten kaupunkien yleiskaavallista ilmastotavoitteiden ohjausta.
Yleiskaavoihin liittyvä valmistelu- ja päätösaineisto koostui kirjallisesta
materiaalista. Tarkasteltavan ilmiön kokonaisvaltaisemman hahmottamisen vuoksi
kirjallista aineistoa oli tarpeen syventää asiantuntijahaastatteluilla. Monipuolisten
laadullisten aineistojen ja keruumenetelmien avulla saatiin siten täsmällisempää
tietoa tutkimuksen kohteesta.
Tarkasteltava ilmiö oli uusi, ja siitä ei ollut olemassa aiempaa empiiristä
tutkimustietoa. Tutkijalla ei ollut ennakko-olettamuksia tutkimuksen kohteesta, ja
ilmiötä lähestyttiin toisen tieteenalan teorian kautta. Teoria ohjasi aineistonkeruuta,
jäsensi ja systematisoi kerättyä tietoa toimien sekä analyysin että raportin laadinnan
apuvälineenä (ks. Eskola & Suoranta, 1999, s. 81–84). Aineistolähtöisyys ohjasi
myös laadullisen analyysimenetelmän valintaa, sillä aineistonkeruu, analyysi,
tulkinta ja raportointi lomittuivat toistensa kanssa tutkimusprosessin aikana.
Tapauskohteiden yleiskaavoja tarkasteltaessa ja vertailtaessa ymmärrys
tutkimuskohteesta lisääntyi, ja samalla myös teoreettinen tarkastelu sai uusia
tulkintoja, joten tutkittava ilmiö ja teoria tavallaan määrittivät toisiaan. Tutkijalla
oli työtaustansa, mielenkiintonsa ja arvolähtökohtiensa vuoksi keskeinen asema
tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa: tiedon hankkijana, havainnoitsijana
sekä tulkitsijana, jolloin tutkijan löytämä tieto ja jo tunnettu yhdistyivät toisiinsa.
(Ks. Eskola & Suoranta, 1999, s. 19–22.) Tätä taustaa vasten empiirinen
vaikutti
parhaimmalta
lähestymistavalta
laadullinen
tapaustutkimus
tutkimusongelman suhteen.
Tapaustutkimus
Tapaustutkimus on moniulotteinen laadullisen tutkimuksen suuntaus, joka voi
käsittää monenlaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden triangulaation
(Eriksson & Koistinen, 2005, s. 1–5; Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, s. 23–26).
Se nähdäänkin enemmän tutkimusstrategiana, jota voi hyödyntää
tutkimusasetelmaan soveltuvalla tavalla (Yin, 2003, s. 1). Tapaustutkimuksen
tarkoitus empiirisenä tutkimustapana on tuottaa uutta tietoa erityisistä paikkaan ja
aikaan sidotuista ilmiöistä, prosesseista ja merkityksistä sekä tehdä tapauksesta
ymmärrettävä tarkastelemalla sitä monipuolisesti omassa ympäristössään (Peltola,
2007, s. 111; Eriksson & Koistinen, 2005, s. 7–8). Tavoitteena on myös lisätä
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ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta kokonaisuutena sekä erilaisista teoreettisista
tavoista jäsentää sitä (Häikiö & Niemenmaa, 2007, s. 40). Tapaustutkimuksessa
aineiston kerääminen, käsittely sekä teoreettinen kehittely tapahtuvat
samanaikaisesti (Eriksson & Koistinen, 2005, s. 19).
Tutkimuksen tapauksina ovat kuuden kaupungin tai kaupunginosan – Oulun,
Jyväskylän, Lahden, Tampereen, Helsingin ja Östersundomin – yleiskaavat, ja
tarkasteltavana ilmiönä on niihin liittyvä ilmastotavoitteiden sääntely.
Tutkimusstrategia soveltuu käytäntölähtöiseen suunnittelututkimukseen, sillä
yleiskaava ja kaavaprosessi ovat ajallisesti, paikallisesti sekä hallinnollisesti
selkeästi rajattuja. Kaavan sisällölle ja prosessille annetut lainsäädännölliset
puitteet myös tuottavat lähes samankaltaisen yleiskaava-aineiston. Tässä
tutkimuksessa käytetään usean tapauksen tutkimusta (Yin, 2003, s. 39–40). Vaikka
tutkittavia tapauksia on rajallinen määrä verrattuna määrälliseen tutkimukseen,
tutkimustavan tarkoituksena on kerätä kuitenkin monipuolinen aineisto tapauksen
eri ulottuvuuksista (Laine ym., 2007, s. 10–12). Eri kaupunkien yleiskaavat
ymmärretään tässä tutkimuksessa monitasoisina tapauksina, jotka saavat piirteitä
paikallisista tavoitteista, olosuhteista ja käytänteistä. Kyseessä on tarkasteltavan
ilmiön kannalta tyypillinen tapaus, jota voidaan käyttää vahvistettaessa tai
laajennettaessa teoriaa (Laine ym., 2007, s. 32).
Ekstensiiviselle tapaustutkimukselle on tyypillistä tapausten käyttäminen
yleistettävien teoreettisten ideoitten, käsitteiden tai selitysmallien kehittämiseen.
Tällöin tutkimuksessa pyritään selittämään ja vertailemaan ilmiöitä sekä
kehittämään teoreettisia selitysmalleja tapausten järjestelmällisen toiston avulla.
Tarkastelussa kiinnitetään tällöin huomiota enemmän teoreettisiin käsitteisiin kuin
tapausten ymmärtämiseen. (Eriksson & Koistinen, 2005, s. 15–17.) Vertailun
tarkoituksena on tarkastella tapauksia rinnakkain ja pyrkiä havaitsemaan niiden
variaatioita: yhtäläisyyksiä ja eroja. Tapauksia mahdollisimman hyvin selittävä
teoria taas auttaa tutkijaa löytämään selityksen havaituille käytännöille. Joustava
analyyttinen kehys mahdollistaa myös vertailuasetelman tarkistamisen
tutkimuksen aikana tapausten pohjalta. (Kurunmäki, 2007, s. 74; Häikiö &
Niemenmaa, 2007, s. 52; Ragin, 1994, s. 74–75, 105–112.) Tutkimuksessa pyrittiin
vertailun kautta tunnistamaan ja luomaan selitystä yleiskaavallisen sääntelyn
piirteille ilmastotavoitteiden ohjauksen suhteen. Vertailussa kiinnitettiin huomiota
niihin sääntelyteknisiin keinoihin, joiden avulla tapauksissa sääntelytarkkuutta
parannettiin. Vertailussa tulivat esille myös yleiskaavassa ohjattavat
ilmastotavoitteita toteuttavat yhdyskuntarakenteen osatekijät. Tapaukset olivat
kirjallisen aineiston osalta lähes samankaltaisia kokonaisyleiskaavoja, mutta
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alueelliset ominaispiirteet sekä paikalliset painotukset suunnittelukäytäntöjen,
ohjaustapojen, kaavaprosessin ja yleiskaavan sisällön suhteen tekivät niihin
eroavaisuuksia. Vertailuasetelmaa terävöitettiin laatimalla kustakin kohteesta
tarkasteltavaa ilmiötä syventäviä haastatteluaineistoja.
Tapaustutkimuksessa pyritään tapauksen paikalliseen selittämiseen, jolloin
tapauksia pyritään suhteuttamaan myös kontekstiinsa. Tapaus kiinnittyy tiettyyn
asiayhteyteen eli empiiriseen kontekstiin. Teoreettinen konteksti taas rajaa
tutkimuskohteen tieteellistä näkökulmaa. (Alasuutari, 1994, s. 215; Laine &
Peltonen 2007, 95, 103.) Sääntelyjärjestelmät muodostivat tapauksille luontevan
kontekstin, koska yleiskaava asettuu osaksi kunnallisen maankäytön sekä samalla
myös ilmastotavoitteiden ohjauksen keinovalikoimia. Kontekstin tarkastelua
laajennettiin ympäristösääntelyn ja yleiskaavallisen sääntelyn piirteisiin,
kansallisiin ilmastotavoitteiden ja maankäytön ohjausinstrumentteihin sekä
yleiskaavalla ohjattaviin yhdyskuntarakenteen osatekijöihin. Tutkimusprosessin
aikana sääntelyteoreettinen tarkastelu täsmentyi sääntelytarkkuuden analysointiin,
koska sen luoman analyyttisen viitekehyksen avulla pystyttiin jäsentämään
tutkimuksen kohdetta tarkoituksenmukaisella ja monipuolisella tavalla.
Tutkimusaineistoa voitiin tarkastella aina uudelleen samalla teoreettista
viitekehystä kehittäen. Samalla pyrittiin lisäämään empiiristä ja käsitteellistä
ymmärrystä tapauksesta sekä sen liittymisestä kontekstiinsa.
Tapaustutkimuksesta voi tehdä analyyttisia muttei tilastollisia yleistyksiä.
Tulosten pohjalta voidaan tehdä teoreettisia johtopäätöksiä, jolloin kyse on joko
tulosten vertaamisesta aiempiin tutkimustuloksiin tai mahdollisuudesta testata
teoreettista mallia tapauksia laajempaan joukkoon. (Peuhkuri, 2007, s. 130, 133–
134.) Koska tapaustutkimuksen tiedonintressi on ainutlaatuista tutkiva, sen
tavoitteena on tehdä yleistyksiä tapausten ainutlaatuisten ominaisuuksien
perusteella, jolloin vertailu on eräs keino jäsentää tapauksia keskenään (Peltola,
2007, s. 112). Tutkimuksessa sääntelyteoreettista mallia käytettiin samankaltaisten
tapausten selittämiseen samankaltaisissa konteksteissa, joiden pohjalta voitaisiin
arvioida tulosten siirrettävyyttä muihin yleiskaavoihin sekä teoreettisen
viitekehyksen siirrettävyyttä muiden ilmiöiden tarkasteluun yleiskaavallisessa
sääntelyssä.
Tapaustutkimuksen heikkoutena on sen tilastollinen yleistettävyys, vaikka
tapauksia olisikin useampi. Ekstensiivistä tapaustutkimusta voi kritisoida myös sen
yksinkertaistavasta ja mekaanisesta analyysista, koska tapausten määrän vuoksi
yksittäiseen tapaukseen ei voida syventyä kovinkaan perusteellisesti. (Eriksson &
Koistinen, 2005, s. 17.) Usean tapauksen tutkimuksessa kerättävää tietoa joudutaan
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rajaamaan tutkimuksen kannalta merkittäviin tekijöihin, mikä vähentää
tutkimuksen kokonaisvaltaisuutta (Malmsten, 2007, s. 72–73). Muita haasteita
liittyy tutkimuksen aika- ja paikkasidonnaisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat
tapauksen ja kontekstin mahdollisesti muuttuviin sisältöihin, merkityksiin sekä
keskinäiseen suhteeseen (Eräsaari, 2007, s. 166–168). Vaarana on myös tulosten
tulkitseminen tilastollisena otoksena, mikä johtaa liian suoraviivaisiin yleistyksiin.
Tutkijan oma positio ja ennakko-odotukset voivat myös johdatella löydettyihin
tuloksiin. (Hellström & Hyttinen, 1996, s. 390; Häikiö & Niemenmaa, 2007, s. 54).
Teoreettinen viitekehys voi myös pakottaa havainnot tukemaan valittua teoriaa
(Peuhkuri, 2007, s. 148).
Aineistojen analysoiminen
Tapaustutkimus on luonteeltaan iteratiivinen prosessi, joka etenee ja palaa takaisin
tarkentaen ja kehittäen vuoropuhelua teorian ja empirian välillä (Eriksson &
Koistinen, 2005, s. 19). Analyysiprosessissa aineisto pilkotaan käsitteellisiksi
osiksi ja synteesin avulla niistä tuotetaan uutta tietoa. Laadullisen aineiston
analyysimetodeja on useita. (Eskola & Suoranta, 1999, s. 138, 161; Grönfors, 1982,
s. 144–145.) Sisällönanalyysia pidetään laadullisen tutkimuksen perinteessä
perusmenetelmänä, jonka avulla tekstimuotoisia aineistoja voidaan arvioida
systemaattisesti ja objektiivisesti. Sitä voidaan toteuttaa usealla tavalla ja soveltaa
erilaisiin kirjalliseen muotoon saatettuihin aineistoihin. Laadullisessa
sisällönanalyysissa aineistosta etsitään merkityksiä ja pyritään luomaan tiivistetty
sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä sen informaatioarvoa menettämättä.
(Silvasti, 2014, s. 33–36; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105–110.) Laadullisen
aineiston analyysi on merkitysten tulkintaa, jota seuraa ymmärtäminen (Tynjälä,
1991, s. 396; Virtanen, 2011, s. 206).
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa empiirisesti hankittua aineistoa
analysoidaan teoreettisen viitekehyksen avulla. Tutkittavan ilmiön osalta aineiston
hankinta on vapaata suhteessa teorian jo tiedettyyn tietoon tutkittavasta ilmiöstä.
Teoria toimii analyysin tekemisen apuna, tutkimuksen johtoajatuksena, muttei
kuitenkaan rajaa johtopäätöksiä. Abduktiivisessa tutkimusotteessa tutkijan
esiymmärrys, teoreettiset mallit, empiirinen tutkimus ja aineiston analysointi
tapahtuvat lomittain ja tarkentuvat koko ajan tutkimuksen edetessä. Näin se
toiminnaltaan muistuttaa juuri hermeneuttisen kehän periaatetta asteittain
tarkentuvasta tulkinnasta ja sen myötä syventyvästä ymmärryksestä. (Tuomi &
Sarajärvi, 2002, s. 98–101, 116; Grönfors, 1982, s. 33–37; Laine, 2001, s. 34–35.)
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Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, ja sen
mukaisesti abduktiivista päättelyä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 99). Analyysi alkoi
jo aineistonkeruun yhteydessä pohjautuen empiiriseen aineistoon, teoreettiseen
tutkimuskirjallisuuteen sekä tutkijan kokemukseen. Aineistoon perehtymisen
pohjalta syntyi yleiskuva tarkasteltavasta ilmiöstä sekä ajatus aineiston
jäsentämisestä sääntelyteoriaa hyödyntäen. Analyysirunko hahmottui aineiston ja
teoreettisen käsitteellistämisen vuorovaikutuksessa. Strukturoidun analyysirungon
muodostivat sisältöluokkiin jaetut sääntelytarkkuuden käsitteet ja ominaisuudet,
joiden avulla tutkimusongelmaa voitiin tarkastella mahdollisimman monipuolisesti
tapausten konteksteissa. (Pietilä, 1973, s. 94–97.) Sääntelytarkkuuden sisältöluokat
muodostettiin sääntelyteoreettisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta, ja ne tuntuivat
soveltuvan myös yleiskaavallisen ohjauksen analysointiin. Näin saatiin teorialle ja
aineistolle käsitteellistä vastaavuutta, ja uusia analyysiluokkia voitiin muodostaa
joustavasti analyysin edetessä. Tutkimusote mahdollisti siten myös teorian
tarkentamisen tutkimuksen edetessä aineistoista tehtyjen havaintojen pohjalta.
Laadullisessa tutkimuksessa teoria voi toimia sekä välineenä, tulkinnan apuna että
päämääränä teorian kehittämisen suhteen (Eskola & Suoranta, 1999, s. 83–84).
Kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla voitiin luoda tapauksista
systemaattinen ja kattava kuvaus. Havaintoyksikköinä toimivat tapaukset eli
kaupunkien tai kaupunginosien yleiskaavat. Tapauskohteen aineistosta kerättiin
analyysirungon sisältöluokituksiin sopivia ilmastotavoitteiden ohjauksen piirteitä
aineistoa samalle ryhmitellen ja tiivistäen. Tämä edellytti sisältöluokkien jaottelua
tarkempiin luokitusyksiköihin, jotka kuvasivat samaa analyysiluokkaa (Pietilä,
1973, s. 127–130). Luokittelua tehtiin aineiston sisällöllisen merkityksen mukaan,
sillä analyysillä haluttiin löytää vain laadullisia tuloksia. Yleiskaavan kirjallista
valmisteluaineistoa analysoitiin useaan kertaan. Haastatteluaineistosta haettiin
yhtäläisyyksiä kirjalliseen aineistoon, mutta myös mahdollisia poikkeavuuksia.
Peilattaessa aineistoja toistuvasti teoriaan alkoi varmistua, että pelkkä yleiskaavaaineisto ei riittäisi kattamaan tutkimuksen kohdetta. Tarkasteltavan ilmiön kannalta
muodostui
tärkeäksi
hahmottaa
myös
ilmastotavoitteita
ohjaavan
sääntelyjärjestelmän rakenne ja sisältö. Järjestelmän systematisoinnilla
ilmastotavoitteiden ohjausta oli helpompi suhteuttaa kunnan maankäytölliseen
ohjausjärjestelmään, johon yleiskaavakin kuuluu. Myös sääntelyn sisältöinä
toimivat yhdyskuntarakenteen osatekijät konkretisoituvat systematisoitujen
sääntelyjärjestelmien mukana.
Laadullisen tutkimuksen haasteena voi pitää tutkittavan kohteen riittävän
tiukkaa rajaamista (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 94). Havaintojen riippuvuutta
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tutkijan subjektiivisesti valitsemista käsitteistä, tutkimusasetelmasta ja
menetelmistä on pyritty ratkaisemaan jo lähtökohtaisesti teoriasidonnaisella
tutkimusotteella. Tutkimus etenee tällöin aineisto- ja ilmiöpohjaisesti, jolloin
teoriat ja käsitteet toimivat tulkintakehyksinä, ja niitä on mahdollisuus täsmentää
tutkimuksen kuluessa. (Eskola, 2001, s. 189–190.) Sisällönanalyysin vaarana taas
on mielekkäiden johtopäätösten aikaansaaminen, jolloin aineisto voi helposti
näyttäytyä vain uudelleen järjestettyinä havaintoina (Grönfors, 1982, s. 160–161).
Tapaukset
Tutkimuksen tapauksiksi valikoituivat kuuden kaupungin tai kaupunginosan –
Oulun, Jyväskylän, Lahden, Tampereen, Helsingin ja Östersundomin – yleiskaavat.
Kaikilla kohdekaupungeilla on suhteellisen uusi hyväksytty kokonaisyleiskaava,
joka ohjaa koko kaupungin tai kaupunginosan maankäyttöä yleispiirteisesti. Viiden
kaupungin yleiskaavat kattavat suuren osan kaupungin hallinnollisesta alueesta ja
ohjaavat lähes kaikkia keskeisiä yhdyskuntien toimintoja. Yleiskaava-alueen
sisällä on saattanut jäädä voimaan tarkempia osayleiskaavoja, joiden osalta
yleiskaava on ollut ohjeellinen. Näitä erillisiä osayleiskaavoja ei ole huomioitu
tapauksena, elleivät niiden sisällöt ole siirtyneet osaksi tapauksena ollutta
yleiskaavaa. Tapauskaupungit ovat väestömäärältään suuria kaupunkeja, joiden
yleiskaavoja on tutkimuskirjallisuudessa pidetty innovatiivisina (mm. Koivu ym.,
2013; Hastio ym., 2018). Östersundom on Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien
yhteinen yleiskaava, joka sijoittuu kolmen kunnan alueelle. Se valittiin tapaukseksi
luomaan vertailuasetelmaa muihin tapauksiin erilaisen kaavatyypin, pääosin
rakentamattoman maa-alueen sekä vaativampien ilmastotavoitteiden vuoksi.
Vertailuasetelmalla haettiin eroja ja yhtäläisyyksiä muiden tapauskaupunkien
yleiskaavojen ohjaustapaan ja sisältöön, joissa toimintoja ohjataan pääasiassa jo
rakennetuille alueille olevan yhdyskuntarakenteen reunaehdot huomioiden.
Östersundomin tapauksen avulla haluttiin tarkastella, poikkeaako yleiskaavallinen
ilmastotavoitteiden ohjaus, jos kyseessä on pääasiallisesti uudisrakentamisalue ja
ratkaisut voidaan teoriassa tehdä ”puhtaalta pöydältä”.
Kussakin tapauskaupungissa on myös tavoitteellista ja kansallisia
ilmastotavoitteita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, jossa sitovia ilmasto- ja
energiatavoitteita on asetettu joko seudullisena tai kunnallisena. Kaupungit ovat
osallisina kansallisissa tai kansainvälisissä ilmasto- ja energiatehokkuussopimuksissa sekä -sitoumuksissa. Tapauskaupungit ovat myös edelläkävijöinä
erilaisissa ilmastotavoitteita tukevissa hankkeissa ja projekteissa, eli kaupungeilla
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on ollut mahdollisuus resursoida ilmastotyöhönsä. Tämän asetelman pohjalta
tapauskaupungeilla oli olemassa järjestelmällistä seudullista ja kunnallista
ilmastotyötä, jonka pohjalta ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmää oli
mahdollista hahmottaa. Kaupungit olivat myös laatineet seudullisia maankäytön ja
liikenteen
suunnitelmia,
jolloin
myös
maankäytön
suunnittelun
sääntelyjärjestelmää voitiin tarkastella ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän
rinnalla. Östersundomin osalta ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän
hahmottaminen osoittautui kuitenkin haastavaksi kolmen kunnan erilaisen
ilmastotyön takia. Tutkimuksen yksikään tapaus ei kuulunut ns. HINKU-kuntiin
(Kohti hiilineutraalia kuntaa) tai FISU-kaupunkien (Finnish Sustainable
Communities) verkostoon yleiskaavojen laatimisen aikaan. HINKU-kunnissa ei
tutkimuksen aloitushetkellä ollut uusia yleiskaavoja, jotka olisivat olleet laajoja
kokonaisyleiskaavoja. FISU-verkosto taas oli uusi, eivätkä tapauskaupungit olleet
vielä ehtineet liittyä siihen. Osa kaupungeista oli liittynyt kaupunginjohtajien
ilmastoverkostoon tai -sopimukseen tai tehnyt MAL-sopimuksen valtion kanssa.
2.2

Tutkimusaineisto

Kirjallinen aineisto
Tutkimus alkoi tutustumisella kirjallisuuteen, jonka kautta pyrittiin hahmottamaan
maankäytön suunnittelun avulla ohjattavia ilmastotekijöitä. Vaikka tutkimustieto
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden parantamisen
keinoista sekä uusiutuvien energiamuotojen käytöstä lisääntyy nopeasti, laaditut
tutkimukset ja ohjeistukset keskittyivät pääasiallisesti joko eri päästötekijöiden
tarkasteluun tai niiden teknisiin laskentatapoihin. Suuri osa maankäytön
suunnitteluun liittyvästä tutkimuksesta ja ohjeistuksesta käsitteli päästöjen
vähentämistä energiatehokkuuden sekä energiamuotojen tarkastelun jäädessä
selvästi
vähemmälle.
Yksittäisen
rakennushankkeen
osalta
kasvihuonekaasupäästöt, energiatehokkuus sekä uusiutuvien energiamuotojen
käytön vaikutus ovat arvioitavissa melko tarkasti (ks. Lylykangas ym., 2013).
Tällaisen lähestymistavan kautta voidaan päästä ohjaamaan asemakaavatason
maankäytöllisiä ratkaisuja korttelitasolla. Yleiskaavan useat ohjaustavoitteet,
yhteensovittamistehtävät sekä sen pitkä toteutumisaika sitä vastoin tekevät
ilmastotekijöiden
ohjaamisesta
ja
vaikutusten
arvioimisesta
selvästi
asemakaavoitusta
haastavampaa.
Myös
yleiskaavalla
ohjattavien
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yhdyskuntarakenteellisten tekijöiden ohjaus vaikutti jäsentymättömältä, eikä esim.
energiamuotojen ja -järjestelmien normatiiviset ohjaustavoitteet näyttäneet
päätyvän kaavaratkaisuihin.
Kirjallisuuden ja tutkimusaineiston pohjalta muodostui esiymmärrys
sääntelyteoreettisesta lähestymistavasta, jossa varsinkin sääntelytarkkuuden
käsitteet ja ominaisuudet vaikuttivat tuottavan tarkoituksenmukaisen
lähestymistavan tarkastella kaavallisen ohjauksen luonnetta; erityisesti sen
joustavuutta ja sitovuutta. Toisen tieteenalan – oikeustieteen – käsitteiden
hyödyntäminen ja sisäistäminen osoittautui tutkijan koulutustaustan vuoksi
opettavaiseksi. Teoreettisen lähestymistavan vuoksi tarkastelua oli perusteltua
laajentaa yleiskaavan lisäksi ilmastotavoitteiden ja maankäytön ohjauksen
kunnallisiin ja seudullisiin sääntelyjärjestelmiin, jotka näyttivät vaikuttavan
yleiskaavan sääntelytarkkuuden muotoutumiseen. Sääntelytarkkuuteen liittyvä
kotimainen tutkimuskirjallisuus ei ole toistaiseksi vielä kovinkaan laajaa. Sitä on
kuitenkin käytetty tutkimuksessa lähdeaineistona tarkastelun liittyessä kotimaiseen
lainsäädäntöön, jolloin sääntelytarkkuuden käsitteiden tarkoituksesta on voinut
varmistua. Tutkimuksen kontekstin luomisessa ovat tärkeässä osassa olleet
ilmastotavoitteisiin ja maankäytön ohjaukseen liittyvä ajankohtainen keskustelu,
tutkimustieto, sääntelyjärjestelmien rakenteet ja instrumentit, yleiskaavallinen
sääntely sekä ympäristösääntelyyn liittyvä yleinen tietopohja.
Kunkin tapauskohteen osalta sääntelyjärjestelmiin liittyvä kirjallinen taustaaineisto on ollut varsin laajaa käsittäen virallisia ja epävirallisia kunnallisia
päätöksenteon tai valmistelun asiakirjoja. Ensisijaisena materiaalina on käytetty
yleiskaava-aineistoja sekä kunnallista tai seudullista ilmastotyötä ohjaavia
strategioita, toimenpideohjelmia ja sopimuksia. Ilmastotavoitteiden strategisen ja
operatiivisen ohjauksen osalta materiaalia on ollut olemassa tai saatavilla
vaihtelevasti. Yleiskaavan valmisteluaineistoa on tutkimuksessa hyödynnetty siinä
laajuudessa kuin sitä on ollut julkisesti saatavilla. Asemakaavatason suhteen
tarkastelu on ollut haasteellisempaa, sillä yleiskaavan ilmastotavoitteiden
ohjausvaikutus ei käytännössä juuri koskaan heijastu kokonaisuudessaan yhteen
asemakaavaan, jotta sitä voisi kattavasti analysoida. Muodostuvaa
ohjausvaikutusta arvioitiinkin pääasiassa asiantuntijahaastatteluiden pohjalta.
Aineistojen avulla on pyritty rakentamaan systemaattinen sääntelyjärjestelmän
kuvaus strategisista tavoitteista toimenpiteisiin ja aina yleiskaavaan sekä
asemakaavaan saakka, jotta yleiskaavan sääntelytarkkuuden muodostumista on
voitu johdonmukaisesti tarkastella.
45

Ilmastotavoitteiden seudulliseen tai kunnalliseen sääntelyjärjestelmään on
yleiskaavan hyväksymisen jälkeen saatettu tehdä merkittäviä muutoksia, eikä niitä
tämän tutkimuksen suhteen ole käytetty lähdeaineistona. Kaavaprosessin pitkän
keston myötä myös ilmastotavoitteiden ohjauksen tavoitteet ja keinot ovat
saattaneet muuttua, jolloin johdonmukaisen sääntelyjärjestelmän hahmottaminen
osana yleiskaavaprosessia on osoittautunut haasteelliseksi. Myöskään kaikkia
kestävään kehitykseen liittyviä sopimuksia tai sitoumuksia, kuten esim. Aalborgin
sitoumus,
ei
ole
huomioitu
ilmastotavoitteiden
sääntelyjärjestelmän
systematisoinnissa. Syynä tähän valintaan on ollut keskittyminen selkeämmin
pääasiassa ilmastotavoitteita ohjaaviin asiakirjoihin. Kunnallisten asiakirjojen
ongelmana on ollut, että ne on saatettu korvata uusilla tai niiden saatavuutta on
sittemmin rajoitettu, jolloin osaa tutkimuksessa käytettyä lähdeaineistoa voi olla
myöhemmin enää vaikea löytää. Kirjallisen aineiston tarkastelu päättyy kunkin
tapauskohteen osalta yleiskaavan hyväksymispäätökseen, eikä sen pohjalta
laadittujen valitusten tai oikaisuvaatimusten vaikutusta kaavaratkaisuun ole enää
analysoitu. Syynä tähän ovat mm. valitusten pitkät käsittelyajat, jotka olisivat
venyttäneet tutkimusta sekä toisaalta laajentaneet sen tulkinnallista sisältöä.
Muutoksenhakumenettelyiden päätöksillä saattaa kuitenkin olla vaikutusta
tarkasteltavaan ilmiöön ja siten tutkimuksen tuloksiin.
Haastattelut
Kunnan strategiseen ilmastotavoitteiden ohjaukseen, yleiskaavaan sekä varsinkin
kaavaprosessiin voi liittyä valintoja tai linjauksia, jotka eivät välttämättä päädy
kirjalliseen muotoon tai tule ilmi kaavan valmisteluaineistosta. Myös yleiskaavan
merkittävintä tehtävää – sen ohjausvaikutusta asemakaavaan – on vaikea tarkastella
asemakaava-aineistosta käsin. Tämän vuoksi kirjallista aineistoa päätettiin
täydentää haastattelemalla viranhaltijoita kunnan ympäristöhallinnosta,
yleiskaavoituksesta sekä asemakaavoituksesta. Haastattelua laadullisena
aineistonkeruun metodina voidaan perustella tässä yhteydessä myös tarkasteltavan
ilmiön tuntemattomuudella ja kirjallisen aineiston selventämisellä sekä
syventämisellä (Hirsjärvi ym., 2007, s. 200–202).
Yleiskaavaan liittyen ensisijaisena haasteltavana oli aina tapauskaupungin
yleiskaavoituksesta vastaava henkilö, yleensä yleiskaavapäällikkö, joka
tarvittaessa nimesi yleiskaavan osalta haastateltavan henkilön sekä
ympäristöhallinnon ja asemakaavoituksen osalta yleiskaavaprosessissa
vaikuttaneen viranhaltijan. Ympäristöhallinnon tai asemakaavoituksen edustaja on
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tässä yhteydessä voinut tarkoittaa myös erityisasiantuntijaa, joka on erikoistunut
kaupungin ilmastotavoitteiden ohjaukseen tai laskentaan. Östersundomin yhteisen
yleiskaavan osalta kuitenkin haastateltiin vain kunkin kolmen kunnan
yleiskaavoittajaa, sillä Helsingin vahvan ohjausroolin sekä kaavaprosessin pitkän
keston aiheuttamien henkilövaihdosten myötä muiden tapausten kaltainen
haastatteluasetelma ei vaikuttanut tarkoituksenmukaiselta. Haastattelut toteutettiin
yksilökohtaisina asiantuntijahaastatteluina, sillä tutkimuksen rakenteen vuoksi
haastateltavien anonymiteettia ei olisi voitu taata. Haastatteluja tehtiin 18
henkilölle vuosina 2017–2018. Haastatteluja laadittiin aivan tutkimuksen
alkuvaiheesta aina raportin puhtaaksikirjoittamiseen saakka, jolloin joidenkin
tapausten kirjallinen aineisto oli jo analysoitu hyvinkin tarkasti. Haastattelut tehtiin
vasta kaavan hyväksymiskäsittelyn jälkeen.
Haastatteluja varten laadittiin kullekin kolmella roolille, ympäristöhallinnolle,
yleiskaavoitukselle ja asemakaavoitukselle, oma puolistrukturoitu haastattelurunko.
Haastatteluilla yleiskaavallista sääntelyä pyrittiin hahmottamaan strategisesta
suunnasta ylhäältäpäin, yleiskaavan sisältä sekä asemakaavan suunnasta
alhaaltapäin. Kysymyksillä pyrittiin kattamaan kirjallisen aineiston jättämiä
aukkoja tarkasteltavan ilmiön suhteen. Haastattelut tapahtuivat joko paikan päällä
Oulussa tai etäyhteyden – internet- ja puhelinyhteyden – kautta muille
paikkakunnille. Haastattelurunko toimi haastattelun pohjana, mutta haastattelussa
käytettiin avustavia ja tarkentavia kysymyksiä, joilla pyrittiin varmistamaan
kysymyksen ymmärtäminen ja toisaalta sen kattavuus. Keskeiset haastattelussa ja
tutkimuksessa käytettävät käsitteet avattiin haastateltaville etukäteen. Haastattelut
tallennettiin sähköisesti ja litteroitiin kirjalliseen muotoon niiden analysointia
varten. Östersundomin haastatteluissa käytettiin muiden tapausten mukaisia
haastattelurunkoja, jotta lähestymistapa ja haastatteluaineisto säilyisivät
samankaltaisina. Kaikilta haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus
haastatteluun.
Haastatteluihin liittyy virhetekijöitä, jotka voivat johtua haastattelijasta,
haastateltavasta sekä haastattelutilanteesta, mikä pitää huomioida tulosten
yleistettävyydessä (Hirsjärvi ym., 2007, s. 201–202). Tässä tutkimuksessa
epävarmuustekijät liittyvät laadittujen kysymysten muotoiluun ja niiden
ymmärtämiseen. Tähän varauduttiin esittämällä tarkentavia apukysymyksiä
haastattelun aikana. Kysymykset myös toimitettiin haastateltaville etukäteen.
Haastateltaville annettiin mahdollisuus täydentää vastauksiaan viimeisessä
avoimessa kysymyksessä, mikäli haastateltava tunsi jonkin asian jääneen
mainitsematta tai hän halusi korjata aiempaa vastaustaan.
47

48

3

Sääntelyteoreettinen tutkimus

Tutkimuksen 3. luvussa tarkastellaan teoreettista viitekehystä, jossa aluksi
kuvataan ympäristötutkimuksen ja -sääntelyn monitieteisyyttä sekä tarkastellaan
sääntelyteoreettisen lähestymistavan tutkimuksellisia suuntauksia sekä empiiristä
tutkimusotetta. Sääntelytarkkuudessa tarkastellaan joustavan sekä tarkkarajaisen
sääntelyn ominais- ja kehityspiirteitä, etuja ja haittoja sekä perustellaan
sääntelytarkkuuden tarkoituksenmukaisuutta sääntelytekniikkaan liittyvänä
tarkastelutapana. Sääntelytarkkuuden erilaiset käsitteet ja ominaisuudet
muodostavat tutkimuksen varsinaisen analyysirungon, jonka avulla pyritään
tekemään havaintoja ilmastotavoitteiden yleiskaavallisesta sääntelystä eri
tapaustutkimuskohteiden aineistosta.
3.1

Monitieteinen ympäristötutkimus

Ympäristö on tutkimuksen kohteena monitieteinen, jolloin tukeudutaan eri
tieteenalojen tietoon sekä tutkimustraditioihin. Monitieteisyyden merkitys
korostuu varsinkin tarkasteltaessa ympäristöongelmia yhteiskunta- ja
luonnontieteellisten näkökulmien suhteen. (Kumpula ym., 2014, s. 135–136.)
Ympäristötieteet tai ympäristötutkimus ovat väljiä käsitteitä sisältäen erilaisia
merkityksiä eri yhteyksissä, ja ne usein hyödyntävät muiden tieteenalojen käsitteitä,
menetelmiä sekä teorioita. Ympäristötutkimuksen tarkoituksena on luonnon
elinkyvyn suojelu, luonnonvarojen säilyttäminen sekä ympäristöhaittojen
ja -riskien vähentäminen. Monitieteisen tutkimuksen avulla tuotetaan tietoa, joka
auttaa ihmisiä sekä yhteiskuntaa huolehtimaan luonnosta ja elinympäristöstään.
(Joensuun yliopisto, 2004, s. 15.) Yhteiskuntatieteiden kannalta ympäristöongelmat,
kuten ilmastonmuutos, ovat yhteiskunnallisia ongelmia, joihin sääntelyllä pyritään
puuttumaan. 12 Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa tarkastellaan
ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä siihen liittyvien ympäristöongelmien
syitä, ratkaisuja ja vaikutuksia. Humanistista ja yhteiskuntatieteellistä
ympäristötutkimusta voi kutsua myös ihmistieteelliseksi ympäristötutkimukseksi.
(Kumpula ym., 2014, s. 155–158.)
Jälkimodernit ympäristöongelmat liittyvät myös luonnontieteisiin ja
tekniikkaan, sillä ne tunnistetaan ja määritellään tieteen kautta ja pyritään usein

12

Yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen kuuluvat ympäristöoikeuden lisäksi mm.
ympäristöpolitiikka, ympäristösosiologia sekä ympäristötaloustiede. (Kumpula ym., 2014, s. 158.)
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myös ratkaisemaan sen tarjoamien keinojen avulla. Ongelmat ovat ajallisesti ja
paikallisesti rajaamattomia, syy-seuraus-suhteiltaan monimutkaisia ja niiden
ratkaisemisen vaihtoehtoihin liittyy tieteellisestä tiedosta huolimatta ristiriitaisia
poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia aspekteja. Olennaista ongelmille on, että
niiden tunnistaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen on riippuvaista
tieteellisesti tuotetusta tiedosta. Tiederiippuvuus taas vähentää oikeudellisen
sääntelyn ohjausmahdollisuuksia, koska sääntelyn tulisi sopeutua teknisen ja
luonnontieteellisen tiedon jatkuvaan kehitykseen, vaikka samalla sääntelyltä
odotetaan vakautta. (Kumpula ym., 2014, s. 161–162.)
Myös ympäristösääntely 13 on monitieteistä, kun se nähdään osana muiden
tieteiden ympäristötutkimusta. Ympäristösääntely sisältää tyypillisesti muihin
tieteenaloihin viittaavia käsitteitä ja tietoa, jolloin niiden tulkintaan tarvitaan
muiden ympäristötieteiden hyödyntämistä. Ympäristötutkimuksessa tieteellisten
näkökulmien yhdistäminen on ollut keskeinen lähtökohta, jolloin
ympäristöoikeuskin asemoituu oikeustieteen ja ympäristötieteiden sekä
yhteiskunnallisen
ympäristökeskustelun
välille.
Monitieteisen
ympäristöoikeudellisen tutkimuksen haasteet ovatkin enemmän käytännöllisiä kuin
teoreettisia. Erityisesti ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen tutkimuksessa on
nähty hyödylliseksi soveltaa toisiaan täydentäviä tieteellisiä näkökulmia.
Ympäristösääntelyn
ja
sääntelykeinojen
tutkimus
on
vahvistunut
ympäristöoikeudessa mm. kestävän kehityksen tavoitteiden myötä. (Määttä, T.,
2015, s. 52–55; Kokko, 2017, s. 8.) Yhteiskunta- ja luonnontieteelliseen
ympäristötutkimukseen sisältyy lukuisia eri tutkimussuuntauksia, jotka tuovat
mukanaan ympäristöoikeudelliseen tutkimukseen erilaisia sitoumuksia ja
traditioita. Toisaalta myös luonnon- ja ihmistieteiden yhteensovittaminen tuo
ympäristösääntelyyn haasteita. Vaikka ympäristömuutokset ovat tieteellisesti
havaittavissa ja määriteltävissä, niiden ratkaiseminen vaatii yhteiskunnallisia
toimia ja valintoja. Tieteensuuntien eriytymiskehitys johtaa myös
ympäristötutkimuksen suuntien moninaistumiseen. (Kumpula ym., 2014, s. 156–
159.)
Monitieteisyys ja sen tuottama ympäristötieto liittyvät ympäristösääntelyn
muotoutumisen ohella erityisesti tulkinnallisesti avoimien käsitteiden
tapauskohtaiseen tulkintaan ja perusteluihin. Ympäristöoikeudelliseen sääntelyyn
liittyy tekninen tai luonnontieteellinen ulottuvuus, joka edellyttää päätöksenteon ja

13

Ympäristön ja sääntelyn käsitteistä ympäristöoikeudessa ks. Kokko, 2017, s. 1–4.
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tulkinnan ulottamista usein monitieteiseen ja ei-oikeudelliseen aineistoon. 14
Teknisen ja luonnontieteellisen tiedon katsotaan liittyvän päätöksentekoon
erityisesti joustavan säännöksen soveltamisessa tapauskohtaisesti muotoutuvassa
ratkaisutoiminnassa. Mitä avoimempaa ja joustavampaa sääntely on, sitä enemmän
asiantuntemuksella on merkitystä ja sitä enemmän tiedon luotettavuus kompensoi
sääntelyn joustavuutta. Silti ympäristötieto on vain yksi päätöksentekoperuste
muiden joukossa. (Kumpula ym., 2014, s. 162–163; esim. Määttä, T., 2004, s.
1097–1098.) Ympäristösääntelyn taustalla vaikuttaa luonnontieteellisen ja teknisen
ympäristötiedon lisäksi monenlaista tutkimuksellista tietoa mm. politiikan,
talouden, kulttuurin ja oikeustieteen suhteen. Myös ympäristöoikeudelliset
sääntelytasot sekä sääntelyn läpäisevyys muiden oikeudenalojen kanssa vaikuttavat
ympäristösääntelyn muotoutumiseen. (Kokko, 2017, s. 5–6, 31, 56–57.) Tapio
Määttä (2015, s. 2, 57–59) onkin kuuluttanut ympäristöoikeudellisen tutkimuksen
avaamista ennakkoluulottomasti muiden tieteenalojen suuntaan monipuolistamalla
tutkimuksellisia näkökulmia, menetelmiä ja aineistoja sekä yhdistelemällä niitä
luovasti.
3.2

Sääntelyteoreettinen tutkimusote

Oikeudellisen sääntelyn lisääntyminen on osaltaan johtanut tarpeeseen arvioida
sääntelyä myös oikeuden ulkopuolisesta näkökulmasta (Similä, 2007b, s. 411).
Lainopillisessa
tarkastelutavassa
sääntelyä
tarkastellaan
teoreettisesti
oikeusjärjestelmän sisältäpäin, jolloin mm. pyritään muodostamaan säännösten
tulkintasuosituksia, pohditaan toimijoiden oikeusasemaa tai tutkitaan, mikä on
sallittua ja mikä kiellettyä. Sääntelyteoreettisessa tutkimusotteessa sääntelyä
tarkastellaan laajemmin myös oikeuden ulkopuolelta, jolloin tutkitaan mm.
sääntelyn tarpeellisuutta, vaikuttavuutta tai lakiin perustumattomia ohjauskeinoja.
(Similä & Kokko, 2009, s. 75–76, 79.) Sääntelyteoreettinen tutkimus lähestyy
sääntelyä yhteiskunnallisena ilmiönä tai ongelmana. Sääntelyteoria suuntautuu
vahvasti yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun erityisesti ympäristöpoliittisten
ohjauskeinojen osalta, jossa sääntelyä käytetään keinona tiettyjen

14

Monitieteisyyden avulla ympäristöoikeus voi toteuttaa paremmin yhteiskunnallisia tehtäviä (Määttä,
T., 2004, s. 1103). Ympäristöoikeuden tutkimuksen menetelmät, näkökulmat ja erilaiset yhdistelmät
ovatkin monipuolistuneet. Erilaisten lähestymistapojen, aineistojen ja menetelmien yhdistämistä voi
jopa pitää tasokkaan ympäristöoikeudellisen tutkimuksen ominaispiirteenä. (Kumpula ym., 2014, s. 137;
Kokko, 2017, s. 6–9.) Monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja poikkitieteellisyyden eroista
ympäristötieteissä ks. Kinnunen, 2001, s. 41–46.
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yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen tai reunaehtojen luomiseen eri
toimijoille sekä toiminnoille. Sääntelyteoreettisessa tutkimusperinteessä se on
tarkoittanut erilaisten sääntelyn vaihtoehtojen valintaan, käyttöönottoon,
kehitykseen ja vaikutusten arviointiin liittyviä tutkimusnäkökulmia. Se antaa myös
teoreettisen viitekehyksen monitieteiseen sääntelyn tutkimiseen sen kehittämisen
näkökulmasta. (Kumpula ym., 2014, s. 148–149; Määttä, K., 2002, s. 132; Similä,
2007b, s. 409–410.) Sääntelyteorian kehittämiselle luovat erityisesti tarvetta
yhteiskunnan jatkuvat muutokset ja näiden mukana muuttuva sääntelyn tarve,
jolloin pelkkä lainopillinen tarkastelu ei riitä tai ehdi vastata muutoksiin (Määttä,
K., 2002, s. 141).
Sääntelyteoria ei ole yhtenäinen teoria vaan tutkimussuuntaus, jonka pohjalta
sääntelyä pyritään kehittämään. Siihen ovat vaikuttaneet oikeustieteiden lisäksi
muutkin tieteenalat, mm. taloustieteet. Sääntelyteoria tarkoittaakin eri teorioita
sekä näkökulmia yhdistävää tutkimussuuntausta. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen yhteydessä sääntelyteoria liitetään usein ohjauskeinojen
tarkasteluun sekä ympäristöohjauksen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.
(Määttä, T., 2015, s. 21–22; Määttä, K., 2002, s. 137; Similä, 2007b, s. 409–411.)
Sääntelyteoreettisessa perinteessä sääntely ymmärretään lainsäädäntöä laajemmin
toimijan järjestelmällisenä pyrkimyksenä vaikuttaa muiden toimijoiden
käyttäytymiseen. Se voi edellyttää sääntelyn kohteelta reagoimista tai
hyväksymistä tai pelkästään vain informoida sääntelyn kohdetta. (Similä & Kokko,
2009, s. 76.) Sääntelyteoreettisen ympäristöoikeudellisen tutkimuksen avulla
pyritään löytämään tarkoituksenmukainen sääntelykeino johonkin tiettyyn
tarkoitukseen (Kokko, 2016, s. 38–39). Sääntelyteoria (regulation theory) ja
sääntely (regulation) liittyvät kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa
oikeustieteen lisäksi usein maapolitiikkaan tai talouspolitiikkaan enemmän kuin
maankäytön tilalliseen ja toiminnalliseen suunnitteluun (esim. Painter 1997; Taylor,
2003, s. 144–145).
Sääntelyteoria voidaan jakaa normatiiviseen ja positiiviseen sääntelyteoriaan15.
Normatiivisessa sääntelyteoriassa analysoidaan, millainen ohjauskeino tai

15
Sääntelyteoria palvelee yhteiskunnallista tiedonintressiä kahdella tavalla. Välitöntä hyötyä syntyy
tavoitteesta parantaa säännösten ja ohjausjärjestelmän laatua sekä välillistä hyötyä kehitettäessä
sääntelyteorian teoreettista pohjaa. Teoriankin on lopulta palveltava pragmaattista päämäärää. Tätä voi
pitää sääntelyteorian pragmaattisena ja teoreettisena jaotteluna. Normatiivisessa sääntelyteoriassa
korostuvat yhteiskunnan yleisen edun intressit, kun taas positiivisessa sääntelyteoriassa korostuvat
julkisen valinnan teorian mukaan myös yksityiset intressit. Normatiivisen ja positiivisen sääntelyteorian
funktioita ks. Määttä, K., 2002, s. 133–135. Yleinen etu on keskeinen käsite kaavoituksen ja
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sääntelyvaihtoehto on tarkoituksenmukainen tietyn yhteiskuntapoliittisen
tavoitteen suhteen. Positiivisessa lähestymistavassa taas analysoidaan, mitkä tekijät,
intressit ja toimijat vaikuttavat sääntelyn laadintaan ja sen sisältöön. Teoriat eivät
ole toisistaan irrallisia, sillä puhtaasti normatiiviset toimintasuositukset tarvitsevat
kuitenkin poliittisia ja muita edellytyksiä sääntelyn täytäntöönpanolle. 16 Näiden
lähestymistapojen avulla voidaan arvioida eri näkökulmista sääntelyn
tarpeellisuutta, vaihtoehtoja, valmistelua, vaikutuksia, valvontaa, täytäntöönpanoa
sekä tarkoituksenmukaisuutta. (Määttä, K., 2002, s. 132–135; Similä & Kokko,
2009, s. 76.) Sääntelyteoreettinen tarkastelu hyödyttää varsinkin sääntelyn
laadintaa, mutta se voi tuottaa empiirisiä havaintoja sääntelyn toiminnasta ja
vaikutusmekanismeista sekä käsitteellisiä apuvälineitä niiden vaikutusten
hahmottamiseen myös soveltamisen suhteen (Similä, 2007c, s. 6).
Ohjauskeinot
ovat
olleet
oikeusja
yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen sekä taloustieteellisen tutkimuksen keskiössä juuri
sääntelyteoreettisen tutkimusotteen osalta (Similä, 2007b, s. 410; Määttä, T., 2004,
s. 1098).17 Ohjauskeinotutkimuksen merkityksen lisääntymisen taustalla on tarve
tarkastella sääntelyä myös ei-lainopillisten keinojen näkökulmasta, mitä selittävät
osaltaan sääntelykohteiden moninaistuminen, perinteisten ohjauskeinojen
riittämättömyys sekä tarve uusille ohjauskeinoille ja niiden yhdistelmille.
Tutkimuksellista merkitystä lähestymistavalla voidaan katsoa olevan monitieteisen
yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen sekä -ongelmien ratkaisun kannalta.
(Kumpula ym., 2014, s. 149; Määttä, T., 2015, s. 25–26.) Tapio Määttä (2015, s. 5–
6, 21–25) on nimittänyt yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja
ympäristöoikeuden välillä ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja tutkivaa suuntausta
ympäristöoikeudelliseksi arviointi- ja ohjauskeinotutkimukseksi, joka on
sääntelyteoriaa väljempi käsite. Myös arviointi- ja ohjauskeinotutkimus hyödyttää
sääntelyn laatijaa hakemalla perusteita ohjauskeinojen vertailulle ja valinnoille,
käyttöönotolle ja kehitykselle sekä arvioimalla niiden vaikutuksia. Tutkimusote
palvelee sääntelyn suunnittelua yhteiskunnallisena ilmiönä laajemminkin kuin
pelkästään sääntelyn valmistelijoita. Kokko (2017, s. 9) puolestaan on nimittänyt
suuntausta sääntelyn arviointi- ja keinotutkimukseksi, joka yhdessä lainopin kanssa
yhdyskuntasuunnittelun yhteydessä, mutta myös intressien yhteensovittaminen on olennainen osa
kaavoitusta (mm. Syrjänen, 1999, s. 309–310; Puustinen, Mäntysalo & Jarenko, 2017).
16
Sääntelyteorian tehtävänä voidaan nähdä myös yhteyden rakentaminen oikeusjärjestelmän ja
yhteiskunnan välille (Määttä, K., 1999, s. 24).
17
Ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen valintaa ja niiden arviointia koskevat tutkimusperinteet ovat
päällekkäisiä, vaikka ensimmäinen keskittyykin sääntelyn laatimisvaiheeseen ja jälkimmäinen niiden
toteutumiseen (Similä, 2002, s. 181–183).

53

muodostaa
ympäristöoikeuden
sääntelytutkimuksen.
Arviointija
ohjauskeinotutkimuksen
käsitteen
ohella
käytetään
myös
ilmaisua
sääntelyteoreettinen ympäristöoikeustutkimus, mutta käsitteet eivät ole
vakiintuneita tai täysin yksiselitteisiä (Määttä, T., 2015, s. 6; Kumpula ym., 2014,
s. 148–149).
Lainsäädäntötutkimus avartaa tarkastelua lainopillisista lähtökodista, lakien
soveltamisesta, tulkinnasta ja systematisoinnista, laajemmin sääntelyn elinkaareen
ja sääntelyn laadinnan synty- ja toteutusvaiheeseen. Lainsäädäntötutkimus tutkii
lainsäädäntöä kokonaisuutena sekä yksittäisinä säädöshankkeina, ja se pyrkii
tarkastelemaan sääntelyn syitä; miten ja miksi säännökset muodostuvat, sekä
sääntelyn palautemekanismia; kuinka säännökset toteutuvat ja vaikuttavat.
Varsinkin laadintavaiheeseen liittyvät pohdinnat sääntelyn tarpeellisuudesta,
tavoitteista, vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Lainsäädäntötutkimus auttaa
hahmottamaan sääntelyn valmistelua, tietopohjaa, intressien yhteensovittamista,
päätöksentekoa ja valmistelun kehittämistä. Sen avulla voidaan kiinnittää huomiota
myös sääntelyn eri kohdetahoihin jo laadintavaiheessa. Keskeisenä perusteena
lainsäädäntötutkimukselle voi pitää pyrkimystä sääntelyn laadukkuuden ja
laadinnan parantamiseen. Myös tämä lähestymistapa tarvitsee tuekseen
monitieteisyyttä. (Tala, 2004, s. 378–395; 2005b, s. 1321–1322.)
Sääntelyteoreettinen
tutkimus
onkin
suuntautunut
vahvasti
lainsäädäntötutkimukseen, kun taas sääntelyteoria nojaa enemmän taloustieteeseen.
Käsitteitä käytetään kuitenkin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa päällekkäin.
(Määttä, K., 2009, s. 3–4.)
Empiirinen tutkimusote sekä aineistojen että menetelmien osalta on
vahvistunut ympäristöoikeudessa sääntelyteoreettisen painotuksen vuoksi
lainopillisten kysymysten ohessa. Laintulkintaan ja soveltamiseen keskittyvän
lainopin menetelmä ei ole lähtökohtaisesti empiirinen, joten sen rajoite
ohjauskeinojen
tarkastelun
osalta
on
ollut
havaintojen
irrallisuus
yhteiskunnallisesta kontekstista. Viranomaisten ja tuomioistuimien päätöksiin
kohdistuvaa empiiristä tutkimusta hyödynnetään usein määrällisessä tutkimuksessa,
mutta myös laadullisen lähestymistavan avulla voidaan tunnistaa mm. sääntelyn
ongelmia ja kehittämistarpeita. Sääntelyn käytännön merkityksen arvioiminen
toteutuu kuitenkin vahvasti empirian kautta tutkittaessa sääntelyn toimivuutta sekä
vaikuttavuutta. (Kumpula ym., 2014, s. 152–155.) Empiiristen menetelmien
käyttöä oikeudellisten ilmiöiden tutkimisessa voidaan hyödyntää erilaisista
käytännöllisistä ja teoreettisista lähtökohdista, usein muita tutkimuksellisia
lähestymistapoja täydentäen. Empiiriset aineistot voivat toimia taustana
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merkittävien tutkimuskysymysten tunnistamisessa esim. käytännön ongelmista,
sääntelyn epäkohdista ja kehittämistarpeista tai sääntelyn kohdealueista. Empiirisiä
menetelmiä hyödynnetään varsinkin ohjauskeinotutkimuksessa. Tällöin esim.
hallintopäätösten ja viranomaiskäytäntöjen, kuten kaavojen, analyysissa tarvitaan
monitieteistä lähestymistapaa, koska lakien soveltajina toimivat usein muut kuin
juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Empiirisen analyysin kautta tuotetaan tietoa
mm. sääntelyn valmistelun perusteeksi. (Määttä, T., 2004, s. 1099; 2015, s. 6, 39–
45, 55.)18
Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sääntelyteoreettista tutkimusotetta, joka
yhdistelee piirteitä lainsäädäntötutkimuksesta mm. kohdistamalla huomion
yleiskaavan laadintavaiheen valintoihin sekä ohjauskeinotutkimuksesta
tarkastelemalla yleiskaavaa (yhteis)kunnallisen ohjauksen välineenä muiden
ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen rinnalla. Kaikkien tutkimuksellisten
lähestymistapojen kautta voidaan kiinnittää huomiota yleiskaavallisen sääntelyn
tarpeellisuuteen, vaihtoehtoihin, laatimiseen, toimijoihin sekä vaikuttavuuteen,
jolloin tarkastelu palvelee tutkimuksen pragmaattista tiedonintressiä. Empiirinen
tutkimusote kiinnittää ilmiön yhteiskunnalliseen kontekstiin vertailemalla ja
arvioimalla tapauskohteiden yleiskaavalliseen sääntelyyn liittyviä valintoja ja
tekijöitä em. sääntelyn piirteiden suhteen. Havaintojen perusteella voidaan edelleen
pohtia yleiskaavalliseen sääntelyn kehittämiseen liittyviä normatiivisia painotuksia.
Kokon (2017, s. 6) mukaan ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa tiedonintressi
palautuu aina jollain tasolla sääntelyyn ja normatiivisuuteen. Monitieteellisen
lähestymistavan kautta voidaan kehittää myös kaavallisen sääntelyn teoreettista
taustaa.
Sääntelyteoreettista lähestymistapaa voidaan perustella tutkittavan ilmiön
poikkisektoraalisella hallinnan tarpeella, jota toteutetaan erilaisten sekä
lakisääteisten että vapaamuotoisten ohjauskeinojen ja -välineiden kautta, eikä
velvoittavaa ilmastotavoitetta ole kunnille asetettu. Aineistojen osittaisen eioikeudellisen luonteen sekä tutkijan koulutustaustan vuoksi sääntelyllisiä käsitteitä
on haluttu korostaa oikeudellisten sijaan, vaikka tutkimusasetelmassa onkin useita
ympäristöoikeudellisia piirteitä (ks. Similä, 2007b, s. 17; Määttä, T., 2015, s. 4).
Sääntelyteoreettinen tarkastelutapa hyödyttää erityisesti kaavoittajia, jotka
ympäristöoikeuden ulkopuolisina toimijoina laativat sääntelyä maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti. Tarkastelu keskittyy siten yleiskaavaratkaisun ja sen
18

Yhteiskuntatieteellisesti painottunut tapaustutkimus on ympäristöoikeudessa ollut vähäistä (Määttä,
T., 2015, s. 45).
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laadintavaiheen tarkasteluun, eikä sen soveltamiseen. Empiiristen aineistojen
analyysissa hyödynnetään laadullista menetelmää, mikä mahdollistaa
sääntelyteoreettisten käsitteiden käyttämisen yleiskaavallisen sääntelyn
kuvaukseen ja selittämiseen. Tarkemman sääntelyteoreettisen analyysikehyksen
muodostaa seuraavaksi esiteltävä sääntelytarkkuus.
3.3

Sääntelytarkkuus

Sääntelyyn kohdistuu odotuksia, jonka mukaisesti sen tulisi olla selkeää, jotta se
tuo kohdealalleen ennustettavuutta ja vakautta. Toisaalta siltä taas odotetaan
joustavuutta ja mukautumiskykyä erilaisiin tilanteisiin sekä olosuhteiden ja arvojen
muuttumiseen. Näiden sääntelyllisten tavoitteiden yhteensovittaminen liittyy
sääntelytarkkuuteen. (Tala, 2014, s. 85.) 19 Sääntelytarkkuudessa tarkastellaan
perinteisesti tarkkarajaisten normien (rules) ja joustavien normien (standards) sekä
niiden välimuotojen tarkoituksenmukaisuutta eri tilanteissa (Määttä, K., 2010, s. 1;
Ehrlich & Posner, 1974, s. 258). 20 Käytännössä sääntelytarkkuuden avulla
tarkastellaan, kuinka säännös asettuu yleispiirteisen ja joustavan sekä toisaalta
yksityiskohtaisen ja konkreettisen sääntelyn välille. Tarkkarajaista ja joustavaa
sääntelyä esiintyy samankin sääntelyalan sisällä, kuten esim. ympäristösääntelyssä.
(Tala, 2014, s. 83–84, 100.) Puurunen (2017, 344–345) on tuonut esille
sääntelytarkkuuden käsitteen liittyvän ajatukseen lainsäädännön tehtävästä ohjata
käyttäytymistä mahdollisimman tarkasti, ennemmin kuin väljästi. Joustava ja
tarkkarajainen sääntely eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan voivat olla
myös samanaikaisia ja toisiaan täydentäviä sääntelyn piirteitä (Tala, 2004, s. 384).
Joustavasta sääntelystä käytetään eri yhteyksissä käsitteitä väljä normi,
yleislauseke, punnintanormi tai tavoitenormi (Puurunen, 2017, s. 350).
Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa on useita sääntelyn joustavuuteen ja
tarkkuuteen liittyviä tekijöitä, sillä lakitasoisen sääntelyn yleispiirteisyys ja lakia

19

Sääntelytarkkuutta ovat kansainvälisesti käsitelleet oikeustaloustieteeseen liittyen mm. Isaac Ehrlich
ja Richard A. Posner, Colin S. Diver ja Louis Kaplow. Sääntelytarkkuuden teoriaa ovat kehitelleet mm.
Julia Black, H.L.A. Hart ja John Braithwaite. Kansallisesti sääntelytarkkuutta ovat tutkineet erityisesti
Kalle Määttä, Tapio Määttä ja Jyrki Tala. Tarkkarajaisten ja joustavien normien luonteesta ja
ominaisuuksista tarkemmin ks. Ehrlich & Posner, 1974; Diver, 1983 sekä Kaplow, 1992 ja 1999.
20
Oikeustutkimuksessa sääntelytarkkuutta voidaan tarkastella mm. lainsäädäntötutkimuksen, lainopin
ja oikeusteorian kannalta, mutta kokonaisuutena sitä on käsitelty varsin niukasti (Tala, 2010, s. 93; 2014,
s. 84). Kalle Määttä (2010, s. 42–43) on esittänyt, että tutkimuksen kohdistuessa esim. sääntelyn
uudistamiseen, sääntelytarkkuutta voitaisiin teoreettisten pohdintojen lisäksi tarkastella myös
empiirisesti.
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täsmentävä muu teknisempi aineisto täydentävät sääntelymallissa toisiaan.
Ympäristöön kohdistuva lainsäädäntö on jo lähtökohtaisesti muuta lainsäädäntöä
avoimempaa ja yleispiirteisempää sisältäen paljon ns. joustavia normeja.
Lakitasoista
sääntelyä
tarkennetaan
hierarkkisesti
tarkentuvan
alueidenkäytönsuunnittelu- ja lupajärjestelmän avulla, missä yksilön oikeudet ja
velvollisuudet määräytyvät tapauskohtaisessa päätöksenteossa. Kaavojen sisältö ja
tarkkuus määräytyvät joustavasti suunnittelutarpeen ja kaavaprosessin mukaisesti.
Myös yleiskaavallinen ohjaus voi olla joustavaa ja tarkkarajaista. (Määttä, T., 2012,
s. 19; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 47, 256.) Alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmässä tietyllä suunnittelutasolla sääntelytarkkuuteen liittyvät
valinnat
vaikuttavat
myös
muiden
suunnittelutasojen
tarkkuuteen
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 43). 21 Samalla kun arvoperusteiset tavoitteet,
tapauskohtaisuus, tulevaisuuteen suuntautuva ja tarkentuvan suunnittelun periaate
edellyttävät kaavoituksessa joustavaa sääntelyä, ennakoitavuuteen, rakentamisen
taloudellisuuteen sekä maanomistajien oikeuksiin kohdistuvat vaikutukset ovat
korostaneet täsmällisen sääntelyn tarvetta. Tällöin maankäytön sääntelyssä
tasapainoillaan molempien sääntelytekniikoiden välillä. (Jääskeläinen & Syrjänen,
2010, s. 48; Määttä, T., 2010, s. 56–57.)
Joustavalla ja yleispiirteisellä sekä tarkkarajaisella ja yksityiskohtaisella
sääntelyllä on sekä vahvuuksia että heikkouksia. Sääntelyllä haetaankin
optimaalista sääntelytarkkuutta kunkin säännön ja sen olosuhteiden osalta.
Sääntelytarkkuus ei koske vain oikeudellisia säännöksiä, vaan myös muita
sääntelyn tuloksena syntyneitä normeja. (Black, 1995, s. 98; Tala, 2010, s. 119;
Määttä, K., 2010, s. 2–5.) Sääntelytarkkuutta on tutkittu vähän, ja sen tutkimisen
tarpeellisuutta on korostettu mm. oikeusjärjestelmän toimivuuden sekä sääntelyn
laadun ja vaikutusten kannalta. Sääntelytarkkuus muotoutuu hieman eri tavoin eri
oikeudenaloilla. (Tala, 2010, s. 119–120; Määttä, T., 2010, s. 57.)
Sääntelytarkkuuden tutkimisen tarpeellisuutta on korostanut erityisesti Kalle
Määttä (2009, s. 153; 2012, s. 108). Tässä tutkimuksessa sitä tarkastellaan
kaavalliseen sääntelyyn liittyen.
Sääntelytarkkuudesta on tehty vain vähän kotimaista tai ulkomaista tutkimusta,
joka sekin on liittynyt pääasiassa oikeustaloustieteeseen, eikä juurikaan
ympäristösääntelyyn (esim. Määttä, K., 2010; Tala (toim.), 2010, 2014).
Sääntelytarkkuus on vahvasti sidoksissa kansalliseen sääntely-ympäristöön,
21
Sääntelyn tarkkuuteen liittyvät valinnat voivat vaikuttaa mm. myös kaavan selvitystarpeiden
tarkkuuteen (Ympäristöministeriö, 2014, s. 81).
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sääntelyn tavoitteisiin, laatimisprosessiin sekä sääntelyn kohdetahoihin. Sääntely
on paitsi yhteiskunnallista päätöksentekoa, myös tekniikkaa, mikä korostuu
erityisesti kaavoituksessa (Nurmi, 2010, s. 10–11). Joustava sääntelytekniikka on
ympäristösääntelyn ominaispiirre, johon vaikuttavat menettelytapojen ja
aineellisen
sisällön
lisäksi
myös
kansallisen
sääntelyn
perinne,
integroitumiskehitys, läpäisyperiaate muuhun lainsäädäntöön sekä erilaisten soft
law -aineistojen rooli. (Määttä, T., 2010, s. 53–54.) Kaavoituksessa siihen liittyy
myös tapauskohtaisuutta prosessien, sisältövaatimusten täyttymisen sekä
viranomaisharkinnan osalta. Tämän vuoksi tutkimuksen teoreettinen taustaaineisto
koostuu
pääasiassa
kotimaisesta
lähdekirjallisuudesta.
Sääntelyteoreettisella
ympäristöoikeustutkimuksella
tai
arviointija
ohjauskeinotutkimuksella ei ole vakiintunutta käsitettä, joten yhtymäkohtien
hakeminen kansainvälisestä kirjallisuudesta ja niiden siirtäminen kansalliseen
kaavoitusjärjestelmään ei olisi ongelmatonta (Määttä, T., 2015, s. 21–23).
Kansainvälinen sääntelyyn liittyvä tutkimuskirjallisuus sisältää myös sääntelyyn
liittyviä lainopillisia käsitteitä, joiden avaaminen on tutkijan koulutustaustan sekä
kielen, merkitysten, aihepiirin laajuuden ja kontekstisidonnaisuuden vuoksi
haastavaa. Keskeisimmät kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen vaikuttaneet
kansainväliset tutkimukset ja tutkijat ovat kuitenkin toimineet tutkimuksen lähteinä.
Sääntelytarkkuuden kehityspiirteet
Sääntelyn voisi olettaa muuttuvan tarkkarajaisesta joustavaksi, koska kokemusta,
asiantuntemusta ja informaatiota sääntelyn laadinnasta ja sen soveltamisesta kertyy
jatkuvasti enemmän (Määttä, K., 2010, s. 40). Erityisesti sääntelyn laadukkuutta
tavoiteltaessa on päädytty kuitenkin soveltamistilanteiden ja tulkintaongelmien
takia tarkempaan, eriytyneempään ja täsmällisempään sääntelyyn. Täsmällisen
sääntelyn kohdistuessa aloihin, joiden teknologinen tai yhteiskunnallinen kehitys
on nopeaa, sääntelyä joudutaan muuttamaan tiheästi. Tätä nimitetään
sääntelykierteeksi. Useat sääntelyn kohdetahot ja sidosryhmät myös toivovat
tarkempaa sääntelyä, jolloin sääntelyä tarkennetaan lisäämällä kunkin toimijan
omalta kannalta tärkeitä erityis- ja poikkeussääntöjä. Myös poliittinen ristiriita
saatetaan ratkaista tarjoamalla kaikille osapuolille toivottuja säädöksiä. Sääntelyä
korjattaessa sitä pyritään yleensä täydentämään lisäämällä sääntelyn tarkkuutta.
Määrältään kasvava ja sisällöltään tarkentuva sääntely muodostuu lopulta vaikeasti
hallittavaksi. Haasteena on myös samanaikaisesti usean sääntelyjärjestelmän samaa
kohdetta koskeva sääntely tai toisaalta sääntelyjärjestelmän puute. (Tala, 2014, s.
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105–107.) Maankäyttö- ja rakennuslakia on tarkennettu useaan kertaan mm.
yhteiskunnallisen kehityksen tuomien toiminnallisten haasteiden sekä uusien
ympäristöongelmien vuoksi. Muutosten määrän on arvioitu heikentäneen lain
selkeyttä ja sääntelyn kokonaisuuden hahmottamista. (Ympäristöministeriö, 2014,
s. 13–15.)
Erityisesti ympäristöoikeudelle on tyypillistä tavoite- ja suunnitteluohjaus,
jossa harkinnanvara ja intressien yhteensovittaminen jätetään pääasiassa
lainsoveltajalle – viranomaisille ja tuomioistuimille. Joustava sääntelytekniikka
mahdollistaa erilaisten olosuhteiden huomioimisen, yhteiskunnallisten arvojen
muutoksen sekä toimijoiden ennakoimattoman käyttäytymisen. Sen avulla voidaan
huomioida myös sääntelyalaan liittyvä nopea tekninen kehitys, tieteellisen tiedon
lisääntyminen tai taloudelliset muutokset. Ympäristöoikeudessa joustava
sääntelytekniikka on ns. klassinen malli. Ympäristöoikeuden laajentumisen myötä
joustavan sääntelyn määrä on lisääntynyt koko ajan. Tähän ovat syynä monet
ympäristöoikeuden erityispiirteet, kuten ohjelmien, suunnitelmien ja arviointien
merkityksen lisääntyminen ohjauksen muotoina, ympäristöoikeuden sisäinen
integroitumiskehitys sekä sääntelyn läpäisyperiaate muiden oikeudenalojen
suhteen. Joustavasta sääntelystä huolimatta ympäristöoikeudellinen lainsäädäntö
on myös muuttunut aiempaa yksityiskohtaisemmaksi ja täsmällisemmäksi. Osittain
tähän ovat syynä Euroopan unionin myötä lisääntyvä alemmanasteinen sääntely
sekä Suomen perustuslain (PeL 731/1999) edellyttämä sääntelytaso ja
täsmällisyysvaatimus. (Määttä, T., 2010, s. 52–57.) Tala (2010, s. 93) onkin
tunnistanut nykysääntelystä kaksi samanaikaista kehityspiirrettä. Toisaalta
turvaudutaan enemmän yleisluonteiseen sääntelyyn, mutta valtasuunta on kohti
täsmällisempää ja tarkempaa sääntelyä, jonka vuoksi sääntelyn määrä jatkuvasti
lisääntyy. Maankäyttö- ja rakennuslaki on luonteeltaan yleispiirteinen ja joustava,
vaikka sen sääntelyalue onkin pääasiassa teknistä. Myös maankäytön ohjauksessa
joustava sääntelymalli toteuttaa sääntelytarkkuuden vaatimuksia mahdollistaessaan
tapauskohtaisesti vaihtelevien olosuhteiden huomioonottamisen. Tekninen
sääntelymalli voi taas palvella sääntelytarkkuutta ennakoitavuuden suhteen
yritysten, maanomistajien ja kansalaisten näkökulmasta. (Määttä, T., 2012, s. 19–
20.)
Sääntelytarkkuuden ominaisuuksia
Koska kaikkia sääntelyn soveltamisen tilanteita ja tapauksia ei voida ennakoida,
sääntely on aina jossain määrin epätäydellistä. Tämän mukaan kaikki säännöt ovat
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siis enemmän tai vähemmän joustavia. (Määttä, K., 2010, s. 4.) Tarkkarajainen
sääntely pyrkii yleensä vähentämään tulkinnanvaraisia elementtejä (Puurunen,
2017, s. 350). Joustavuuden yhteydessä voidaan erotella joustavat
normiformulaatiot eli sanallisesti muotoillut säännökset ja joustavat normit eli
tulkitut säännökset. Joustavista normiformulaatioista ovat esimerkkeinä ”hyvä
tapa” -normit, joita käytetään useiden alojen sääntelyssä, kuten maankäyttö- ja
rakennuslain ”hyvä rakennustapa”.22 Normiformulaation avoimuudesta huolimatta
niillä voi olla alakohtainen normatiivinen sisältö, vakiintunut tulkintatapa tai
kirjoittamaton soveltamiskäytäntö sitä tulkitsevien toimijoiden keskuudessa, johon
sääntelyn laatija voi luottaa. Toisaalta kaikki sääntelyn kohteet eivät välttämättä
ymmärrä vakiintuneiden käsitteiden sisältöä tai tulkintaa, jolloin ne eivät lisää
sääntelyn ennakoitavuutta eikä niiden soveltaminen ole välttämättä yhdenmukaista.
Normien joustavuus ei siis johdu vain niiden kielellisestä muotoilusta. Joustavaksi
tarkoitetut normit voivat soveltamistilanteessa kiinteytyä täsmällisemmiksi mm.
oikeusperiaatteiden, muun sääntelyn, velvoittavuudeltaan erilaisten aineistojen,
ympäristötiedon tai vakiintuneiden tulkintakäytäntöjen kautta. Joustavan sääntelyn
laatiminen voi siten perustua tietoon täsmentävien tulkintamekanismien
ja -käytäntöjen sekä sääntelyjärjestelmien ja -aineistojen olemassaolosta tai niiden
tuottamisesta. (Määttä, T., 2010, s. 58–60; Belinskij ym., 2015, s. 619–625.)
Joustavien normien avulla pyritään sääntelyä laadittaessa varautumaan
soveltamistilanteeseen poistamalla epätäydellisestä tiedosta johtuvaa epävarmuutta,
mikä vastaavasti laajentaa soveltajan harkintavaltaa (Kokko, 2017, s. 421–422).
Arviota sääntelyn tarkkarajaisuudesta ei voikaan tehdä yksinomaan säännöstä tai
sen muotoilua tarkastelemalla (Määttä, K., 2010, s. 10). Erityisesti joustavan
säännöksen soveltamisen ja tulkinnan kannalta on tärkeä hahmottaa sen
merkityssisältö osana sääntely-ympäristöä, joka voi selkeyttää ja kiinteyttää
soveltamistilanteen merkityssisältöä (Tala, 2014, s. 88; 2010, s. 116).
Joustavien ja tarkkarajaisten säännösten kohdalla on huomioitava myös
aikatekijä, jossa joustava sääntely muuttuu lisääntyvän soveltamiskäytännön
vuoksi ennen pitkää myös tarkemmaksi. Tarkkarajaiset normit vastaavasti voivat
vanheta nopeasti. (Määttä, K., 2010, s. 49.) Sääntely-ympäristössä voi tapahtua
muutoksia muun sääntelyn, tieteellisen tiedon, poliittisen päätöksenteon,
yhteiskunnallisten arvostusten tai olosuhteiden muuttumisen vuoksi, jolloin
aiemmin
joustavana
laadittu
sääntely
muuttuukin
sovellettaessa
tarkkarajaisemmaksi. Sääntelytarkkuus liittyy myös sääntelyn ajoitukseen, sillä
22

Esim. MRL 117 §. Ks. Ekroos & Majamaa, 2015, s. 751.

60

tavoiteltava sääntelyn tarkkuus voidaan määritellä jo laadintavaiheessa tai siirtää
se joustavalla muotoilulla soveltamistilanteeseen (Määttä, K., 2010, s. 26–28).23
Sääntelytarkkuus hahmottuu siis eri tavoin sääntelyn elinkaaren mukaan.
Laadintavaiheessa tarkastellaan sääntelyn tavoitteita, sääntelyn vaihtoehtoja ja
sääntelykeinoja sekä sääntelyn muotoilua. Sääntelyn voimassaolon aikana taas
voidaan tarkastella sääntelyn soveltamista, toteutumista ja sen vaikutuksia
säänneltävään alaan. 24 Sääntelytarkkuus määräytyykin viime kädessä sääntelyä
sovellettaessa ja tulkittaessa. Sääntelytarkkuutta voidaan tarkastella myös
sääntelyjärjestelmän eri toimijoiden kannalta, joita ovat sääntelyn laatijat sekä
erilaiset sääntelyn kohderyhmät. (Tala, 2014, s. 83; 2010, s. 119–120.)25
Tarkkarajaisen ja joustavan sääntelyn edut sekä haitat
Tarkkarajaiselle sääntelylle voidaan löytää perusteluja sekä vasta-argumentteja
(esim. Sunstein, 1995, s. 971–996). Sääntelytarkkuuden suhteen ei voi esittää
jommankumman – joustavan tai tarkkarajaisen – sääntelytavan olevan yleisesti
toista parempi, vaan sääntelytarkkuus määräytyy tapauskohtaisesti etujen ja
haittojen suhteessa. Yksityiskohtaisen sääntelyn etuja ovat selkeys ja
ymmärrettävyys, ohjaustarkkuuden paraneminen, sääntelyn soveltaminen ja
valvonta on helppoa, sääntelijän ja sääntelyn kohteen roolit ovat selkeät ja
sääntelyn ennakoitavuus paranee. Haittoina sen sijaan ovat, että säännösten määrä
kasvaa, sääntelyyn jää helposti aukkoja ja katvealueita, olosuhteiden muuttuessa
sääntelyä on muutettava ja se voi johtaa erityistilanteissa kohtuuttomiin
ratkaisuihin. (Tala, 2010, s. 115–116.) Sääntelyn paikkaaminen uusilla säännöksillä
lisää sääntöjä. Tämä jättää myös mahdollisuuden niiden luovalle noudattamiselle,
jolloin säännös täyttyy, mutta sääntelyn tarkoitus ei. (Tala, 2010, s. 106; Määttä, K.,
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Kaplow (1992,s. 560) on todennut, että ainoa ero tarkkarajaisten ja joustavien normien välillä on se,
annetaanko säännökselle merkitys ennen vai jälkeen sääntelyn kohteen toimintaa. Sääntelyn ajoituksesta
ja informaatioedusta on tarkemmin tutkimuksen analyysikohdassa Toimijat.
24
Talan mukaan sääntelyn implementaatiovaihe on keskeinen sääntelytarkkuuden suhteen, sillä
sääntelyn kohteet, mm. viranomaiset, asiantuntijat ja muut sääntelyn kohteet, määrittävät lopulta, miten
säännöksiä tai periaatteita noudatetaan (Tala, 2010, s. 107; myös Black, 2008, s. 438).
25
Sääntelytarkkuudelle on tutkimuskirjallisuudessa asetettu erilaisia kriteerejä. Diverin (1983, s. 67–68)
mukaan niitä ovat selvyys ja ymmärrettävyys, helppo käytettävyys ja säännösten kyky edistää tavoitteita.
Black (2008, s. 436–438) taas on esittänyt sääntelyn kielelle asetettavia kriteereitä: ovatko säännöt
täsmällisiä vai epämääräisiä, asettavatko säännöt yksinkertaisia vai monimutkaisia vaatimuksia ja onko
kieli selkeää ja ymmärrettävää vai vaikeaselkoista. (Suom. Tala, 2010, s. 108–112.) Blackin mukaan
säännösten rakenne koostuu kolmesta elementistä: tarkkuudesta, yksinkertaisuudesta ja selkeydestä,
joista kaikki voivat saada liukuvasti erilaisia painotuksia.
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2009, s. 88.) Koska tarkkarajainen sääntely huomioi huonosti erityisolosuhteita,
saattaa tarkkarajainen sääntely johtaa kaavamaisesti tulkittuna sääntelyn
alikattavuuteen, jolloin sääntelyn ulkopuolelle jää ohjattavia toimintoja. Toisaalta
vaarana on myös ylikattavuus, jolloin sääntely käsittää sinne kuulumattomia
toimintoja. Tällöin joustava sääntely voi olla tarkoituksenmukaisempaa. Joustavat
normit tosin vain mahdollistavat osumatarkkuuden – eivät takaa sitä. 26
Puolijoustavalla sääntelyllä voidaan korjata yli- ja alikattavuusongelmaa, mutta
myös sääntelykeinojen yhdistelmien hyödyntämisellä pystytään sääntelyä
tasapainottamaan, kuten esim. kasvihuonekaasupäästöjen ohjauksessa, jota
säännellään päästökaupan ja hallinnollis-oikeudellisten ohjauskeinojen avulla.
(Määttä, K., 2010, s. 31–32, 35–37.)
Yleispiirteisen sääntelyn etuja ovat sen tapauskohtainen joustavuus,
mukautuminen paikallisiin olosuhteisiin ja yhteiskunnallisten arvojen muutokseen,
tiedollisen
epävarmuuden
sietäminen
sekä
poliittisen
konsensuksen
mahdollistaminen (Tala, 2010, s. 115). Joustavaa sääntelyä laadittaessa pystytään
usein hyödyntämään jo olemassa olevaa vastaavan sisältöistä joustavaa säännöstä,
jolloin aiempi tulkinta- tai soveltamiskäytäntö toimii sen mallina (Määttä, K., 2010,
s. 28). Yleispiirteisyyden haittoja taas ovat sääntelyn ohjauskyvyn ja tarkkuuden
aleneminen, soveltamiskäytäntöjen epäyhtenäisyys ja implementoinnin
passiivisuus, sääntelyn kohteiden vaikeus tunnistaa omaa oikeustilaansa sekä
sääntelijän ja soveltajan tehtäväjaon hämärtyminen (Tala, 2010, s. 115). Joustavuus
ympäristön- ja alueidenkäytön sääntelytekniikkana edellyttää sääntelytarkkuuden
suhteen varsinkin oikeusturva- ja ennakoitavuusnäkökulmien huomioimista, koska
oikeudet
ja
velvollisuudet
konkretisoituvat
vasta
tapauskohtaisessa
27
päätöksenteossa (Määttä, T., 2010, s. 57; 2012, s. 19). Braithwaite (2002, s. 52–
54, 75–76) on esittänyt, että kun säänneltävä toiminta on yksinkertaista eikä siihen
liity merkittäviä taloudellisia intressejä, tarkkarajainen sääntely on
tarkoituksenmukaista. Yleispiirteinen sääntely taas soveltuu monimutkaisen,
dynaamisen sekä taloudellisia intressejä sisältävän toiminnan ohjaamiseen.
Tarkkarajaisten periaatteiden ja yleispiirteisten sääntöjen yhdistelmä voi kuitenkin
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Sovellettaessa myös ne voivat johtaa yli- ja alikattavuusongelmaan (Määttä, K., 2010, s. 31–32).
Ympäristösääntelyn sääntelytekniikkaan kuuluvat mm. soft law -aineistojen hyödyntäminen,
vakiintuneen ja yhteisen käsitteistön käyttäminen, sisältöä ja menettelyä koskevan säännösten muotoilu
sekä linkkisäännösten tarpeen harkinta. Siihen vaikuttavat myös oikeusperiaatteet, joihin tässä
tutkimuksessa ei oteta kantaa. (Kokko, 2017, s. 275–276.)
27
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olla pelkkää yleispiirteistä sääntelyä parempi. Teorian mukaan sääntelyä ei siis
kannata tehdä aina niin tarkkarajaiseksi kuin mahdollista.28
Sääntelytarkkuus tarkastelutapana
Teoreettisesti sääntelytarkkuutta voidaan lähestyä eri näkökulmista. 29 Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan sääntelytarkkuuden eri ilmenemismuotoja kaavallisen
sääntelyn osalta. Sääntelytarkkuus on ympäristösääntelyn tarkastelun suhteen
hyödyllinen lähtökohta, sillä sen avulla voidaan tarkastella ja perustella sekä
joustavaa
että
yksityiskohtaista
sääntelytekniikkaa.
Sääntelytarkkuutta
tarkastelemalla voidaan avata näkökulmia ja arvioida erilaisten sääntelyn
muotojen tarkoituksenmukaisuutta 30 erilaisissa sääntelytilanteissa. (Määttä, K.,
2010, s. 1, 39; Määttä, T., 2010, s. 56; 2012, s. 20.) Sääntelytarkkuutta
analysoimalla voidaan kiinnittää huomiota sääntelyn laadintaa muovaaviin
ajattelu- ja perustelutapoihin, jotka selittävät sääntelyn valmisteluvaiheen
valintoja (Tala, 2010, s. 93–94). Sääntelyteoreettisesti tarkasteltuna tiedollisen
perustan vahvistumisen myötä luodaan edellytyksiä myös rationaaliselle
keskustelulle sääntelyn keinoista ja vaihtoehdoista. Sen avulla voidaan taas
parantaa sääntelyn laatua. (Ks. Määttä, K., 2002, s. 133; Tala, 2012, s. 11.)
Paremman sääntelyn tavoitteiden mukaisesti sääntelytarkkuuden kautta voidaan
kiinnittää huomiota yleisemminkin sääntelyn tarpeellisuuteen ja sääntelykeinon
voimakkuuteen (Nurmi, 2010, s. 2). Sääntelyn vaihtoehtojen ja keinojen tarkastelun
kautta voidaan kiinnittää huomiota myös sääntely-ympäristöön ja -järjestelmään
yksittäisen sääntelyinstrumentin sijaan, koska sääntelytarkkuutta arvioitaessa tulee
huomioida kokonaisuus, johon laadittu sääntely tai säännös asettuvat. Se tarjoaa
myös mahdollisuuden tarkastella sääntelytekniikan hyötyjä ja haittoja sekä
28

Ks. säännöt ja periaatteet alaviite 121.
Määttä, T. (2010, s. 51–74) on esittänyt sääntelytarkkuudelle neljä erilaista tarkastelukulmaa.
Lainsäädäntölähtöisesti sääntelytarkkuutta arvioidaan kirjoitettujen säännösten ominaisuutena.
Oikeuslähtöisesti tarkastelua laajennetaan huomioimalla säännösten lisäksi myös muut oikeuslähteet ja
niiden tulkinnat. Soveltamislähtöisessä tarkastelussa huomioidaan sääntelytarkkuuden edistämistä
erilaisten argumentaatio- ja tulkintaoppien avulla. Elävän oikeuden näkökulmassa tarkastellaan
sääntelytarkkuutta lainsoveltajan käytännöissä konkretisoituvana ilmiönä juridista tarkastelua
laajemmin, mm eri toimijoiden suhteen. Perusteluna viimeisimpään sääntelytarkkuuden näkökulmaan
on perinteisten juridisten ohjausjärjestelmien rajojen hämärtyminen mm. itsesääntelyn ja soft
law -aineistojen kasvaneen merkityksen vuoksi. Kaikki tarkastelutavat täydentävät toisiaan, vaikka
tuottavatkin sääntelytarkkuudesta erilaisen kuvan.
30
Sääntelyn tarkoituksenmukaisuudessa tarkastellaan vaikuttavuutta, eli onko sääntelyllä saavutettu
asetetut tavoitteet aikataulussa. Siihen kuuluvat myös sääntelyn välittömien ja välillisten sekä
myönteisten ja haitallisten vaikutusten arviointi. (Määttä, K., 2002, s. 134.)
29
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arvioida niiden merkitystä eri toimijoiden kannalta. (Tala, 2010, s. 115–117.)
Sääntelytarkkuuden kautta voidaan kiinnittää huomiota tavanomaisiin
rutiiniratkaisuihin, mikä hyödyttää varsinkin ei-juridisen koulutuksen saaneita
sääntelyn laatijoita, kuten kaavoittajia. Yleensäkin ympäristösääntelyssä korostuu
viranomaisharkinnan rooli sääntelyn perustyyppinä. (Määttä, T., 2010, s. 53, 65–
66.)
Sääntelytarkkuutta
tarkastellaan
tässä
tutkimuksessa
pääasiassa
sääntelytekniikkaan liittyvänä tekijänä. Sääntelytarkkuus syventää aiemmin
perusteltua
sääntelyteoreettista
tutkimusotetta
kohdistamalla
huomion
yleiskaavallisen sääntelyn tarkkuutta ja joustavuutta määrittäviin tekijöihin ja
pyrkii näin vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen. Sääntelyteoreettisten
käsitteiden avulla pyritään konkretisoimaan sääntelytarkkuuteen vaikuttavaa
tavoitteenasettelua, sääntelyjärjestelmää, kaavaprosessia, sääntelyä tukevia
järjestelyjä, kaavaratkaisua sekä vaikuttavuutta. Sääntelytarkkuutta on tarkasteltu
sääntelyn laadinnan suhteen, jolloin se hyödyttää erityisesti kaavoittajaa sekä muita
sääntelyn valmistelijoita, mutta myös kaavan tulkintaa soveltamistilanteessa (Tala,
2010, s. 91–92). Tarkastelun kautta voidaan tehdä huomioita myös eri toimijoiden
odotuksista sääntelytarkkuuden suhteen. Tarkasteluasetelma terävöittää siten
sääntelystä käytävää keskustelua ja päätöksentekoa, mitä voi pitää kaavaprosessin
laajan vuorovaikutustehtävän ja kaavoitukselle asetettavien lukuisten
ohjaustavoitteiden suhteen aiheellisena. Seuraavassa luvussa esiteltävistä
sääntelytarkkuuden ominaisuuksista ja käsitteistä lähes kaikki on
tutkimuskirjallisuudessa liitetty oikeustaloustieteen sekä ympäristöoikeuden
tieteenaloihin. Käsitteiden voi kuitenkin katsoa olevan sen verran yleisluontoisia,
jotta niille löytää yhtäläisyyksiä myös kaavallisen sääntelyn suhteen. Eskola ja
Suoranta (1999, s. 84) ovat tuoneet esille teoreettisten käsitteiden merkityksen,
jossa laadullinen tutkimus voi hyötyä käsitteistä jopa teoriaa enemmän. Myös
Friedmann (2011, s. 210–211) on pitänyt suunnitteluteorian yhtenä tehtävänä
muuntaa muiden alojen käsitteitä ja tietoa suunnittelussa hyödynnettäväksi. Tätä
tutkimusta voikin nimittää sääntelytarkkuuden näkökulmaksi yleiskaavalliseen
sääntelyyn lainsäädännön ja harkintavallan mahdollistamassa viitekehyksessä.
3.4

Analyysikehys

Sääntelytarkkuus muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla
pyritään löytämään vastauksia tutkimuskysymykseen yleiskaavallisen sääntelyn
luonteesta. Tapauskohteiden aineistoa analysoimalla pyritään löytämään niitä
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sääntelyjärjestelmän ja -instrumentin tekijöitä, joiden avulla ilmastotavoitteiden
ohjaukseen voidaan tuoda joustavuutta tai tarkkarajaisuutta lisääviä elementtejä.
Näiden lisäksi pyritään löytämään niitä sääntelyn edellytyksiä, joilla kaavan laatija
voi halutessaan päättää, kumpaa sääntelytekniikkaa on tarkoituksenmukaisempaa
käyttää.
Tässä tutkimuksessa sääntelytarkkuutta lähestytään siihen liittyvien käsitteiden
ja ominaisuuksien avulla. Aluksi tarkastellaan sääntelyn tavoitteiden tarkkuuden
merkitystä sääntelyn laadinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.
Sääntelyjärjestelmän hahmottamiseksi tutkitaan jaottelua sääntelystrategiaan ja
sääntelykeinoihin. Seuraavana hahmotellaan sääntelyinstrumentin – yleiskaavan –
ominaisuuksia ohjaustehtävän ja laadintaprosessin osalta. Sääntelytarkkuutta
lähestytään myös sääntelyn eri toimijoiden näkökulmista. Soft law -aineistojen
avulla tutkitaan ei-muodollisten aineistojen merkitystä sääntelytarkkuuden
edistäjänä. Näiden lisäksi pohditaan sääntelyinstrumentin mahdollisuuksia
tukeutua muuhun sääntelyyn. Sääntelyn sanallisen muotoilun ja graafisen
esittämistavan suhteen tarkastellaan normiformulaatioiden sekä kartografisen
esittämisen muotoja. Lopuksi tarkastellaan vielä sääntelyn vaikuttavuuden
arviointia.
Sääntelytarkkuus – varsinkin joustavan sääntelyn osalta – määräytyy lopulta
sen mukaan, kuinka sääntelyä sovelletaan ja tulkitaan, ei siten pelkästään sääntelyn
laadintavaiheen valintojen pohjalta. Tämän tutkimuksen analyysi kuitenkin
keskittyy sääntelyn laadintavaiheen valintoihin. Myös asiantuntijahaastattelut on
suunnattu sääntelyn laadintavaiheeseen, vaikka asemakaavatason osalta myös
tulkintaa on paikoin sivuttu. Yleiskaavallisen sääntelyn soveltamisen analysointi
olisi tutkimustehtävänä työmäärältään suuri ja haastava toteuttaa. Valitut
tapauskohteet ovat varsin tuoreita, joten soveltamiskäytäntöä jatkosuunnittelun
osalta ei ole ehtinyt vielä juurikaan karttua. Yleiskaavan tulkintaa tekeviä toimijoita
on lukuisia, eikä kattavaa tarkastelua toimijoiden suhteen olisi helppoa toteuttaa
usean tapauksen tutkimuksessa. Yleiskaava myöskään tuskin ehtii toteutua
fyysisenä ympäristönä siinä muodossa, laajuudessa tai ajassa, mihin sitä
laadittaessa on tähdätty.
Analyysirungossa käytettävät sääntelytarkkuuden eri käsitteet ja ominaisuudet
on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta, ja tässä tutkimuksessa ne perustuvat
tutkijan omiin valintoihin. Kirjallisuudessa sääntelytarkkuutta on lähestytty eri
tieteenalojen pohjalta, minkä vuoksi sääntelytarkkuuden käsitettä tai ominaisuutta
on kussakin analyysiluokassa tarkennettu eri luokitusyksiköillä. Tämä on voinut
edellyttää käsitteen tiukkaakin rajaamista. Käsitteiden avulla muodostettu jaottelu
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on tarkastelun analyyttinen apuväline, ja esitetyt analyysiluokat ovat osittain
toistensa kanssa päällekkäisiä eivätkä pyri sääntelytarkkuuden suhteen
kaikenkattavuuteen. Niiden avulla pyritään kuitenkin avaamaan yleiskaavan
sääntelytarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman monipuolisesti.
Seuraavaksi käsiteltävien käsitteiden yhteydessä analyysilla tarkoitetaan tämän
tapaustutkimuksen aineistoon kohdistettavaa analyysia.
3.4.1 Tavoitteet
Säännökset ovat välineitä tietyn tavoitteen suhteen. Sääntelyteoriassa korostuu
sääntelyn instrumentaalinen luonne, jolloin sääntelyä käytetään ohjaamisvälineenä
tiettyjen yhteiskuntapoliittisen tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteet voivat olla
kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia, koostua osatavoitteista tai olla kertaluonteisia.
(Tala, 2001, s. 79–80; Määttä, K., 2009, s. 17.) Tavoitteiden asettelua voi pitää
sääntelyn vaikutusten tarkastelun kannalta keskeisenä lähtökohtana, kun sääntely
ymmärretään tavoitteellisena toimintana tarkoitetun tuloksen suhteen (Tala, 2001,
s. 75–77). 31 Sääntelyn vaikuttavuus taas on arvioitavissa yksinkertaisimmillaan
sääntelyn tulosten vertaamisena sääntelylle asetettuihin tavoitteisiin. Tämä
edellyttää tavoitteiden määrittelemistä siten, että niitä voidaan verrata sääntelyn
tuloksiin. (Similä, 2002, s. 186; Määttä, K., 2011, s. 31.) Tavoitteet voivat olla
täsmällisiä ja konkreettisia, mutta myös yleispiirteisiä, epämääräisiä,
epäjohdonmukaisia tai jopa ristiriitaisia keskenään. Toisaalta sääntelyn laatijalla on
tietty epävarmuus tavoiteltavasta tulevaisuuden asiaintilasta, ja tavoitteenasettelun
väljyys voi antaa liikkumavaraa sääntelyn tapauskohtaiselle soveltamiselle. Myös
päätöksenteko sääntelyprosessissa on konsensuksen aikaansaamiseksi voinut
edellyttää tavoitteilta tiettyä avoimuutta. (Tala, 2001, s. 87, 117–118, 124–126.) 32

31

Tämä tavoite-keino erottelu liittyy rationaaliseen päätöksentekoon. Rationaalisen valinnan teorioiden
mukaan sääntelyn laadinta ja toimeenpano on suunnittelua, joka etenee vaiheittain sääntelyn tavoitteista
eri sääntelykeinoihin, niiden vaikutusten arviointiin ja parhaimman vaihtoehdon valintaan ja sen
seurantaan.
Rationaalisen
valinnan
teorioista
ja
siihen
kohdistuneesta
kritiikistä
lainsäädäntötutkimuksessa ks. Pakarinen, A., 2012, s. 38–42. Muita päätöksenteon malleja ks. Tala,
2001, s. 312–321. Rationaalisen suunnittelun prosessi ks. Taylor, 2003, s. 66–69.
32
Sääntelyn tavoitteet voivat olla yleispiirteisiä myös sen vuoksi, että niitä on konkreettisemmin
määritelty muissa epämuodollisissa aineistossa. Normatiivisesti tarkasteltuna epämuodollisen
poliittisen asiakirjan asettaman tavoitteen toteuttamista muodollisen ohjauskeinon kautta voi jopa pitää
ongelmallisena. (Similä & Kokko, 2009, s. 77; Similä, 2002, s. 186.) Lainsäädännön tavoitteen asettelua
on kuvannut eri näkökulmista Tala (2001, s. 113–136), jossa yleisluonteisuuden ja epämääräisyyden
lisäksi on tarkasteltu tavoitteenasettelun moniportaisuutta ja -tasoisuutta, yksi- ja moniulotteisuutta,
ristiriitaisia aineksia sekä sen retorisia piirteitä.
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Kaikkia sääntelyn tavoitteita ei ehkä haluta aina tuoda julki tai ne piilotetaan
muiden tavoitteiden taakse sääntelyn hyväksyttävyyden lisäämiseksi (Pakarinen,
A., 2012, s. 28; Määttä, K., 2009, s. 18). Tavoitteet voivat olla myös
tarkoituksellisesti avoimia esittäen vain menettelytapoja sääntelyn toteuttamiseksi
eivätkä niinkään sääntelyn päämääriä. Monet ympäristönhallinnan sääntelymuodot,
kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, ovat tyypillisesti menettelytavan tai systeemin
sääntelyä. (Similä, 2007a, s. 54–55.) 33 Toisaalta tavoitteiden tarkkarajaisuus
korostuu sääntelyn tulkinnassa varsinkin joustavassa sääntelytekniikassa (Belinskij
ym., 2015, s. 624–625).
Sääntelyn vaikuttavuuden arvioinnin tulos riippuu siten asetettujen
tavoitteiden tarkkuudesta – epämääräiset ja yleispiirteiset tavoitteet voi olla helppo
tulkita toteutetuiksi tai toisaalta mahdottomaksi arvioida. Sääntelyn
vaikuttavuuden tavoittelu voi toisaalta johtaa myös vaatimattomaan
tavoitteenasetteluun. (Määttä, K., 2011, s. 31; Similä, 2007a, s. 55.) Määrällisten
tavoitteiden toteutuminen on yleensä helppo todentaa. Laadulliset tavoitteet taas on
usein kuvattu yleispiirteisesti arvopitoisin ja normatiivisin käsittein, kuten esim.
vähähiilisyys, jolloin niiden todellinen sisältö hahmottuu vasta, kun tiedetään,
millaisia kriteerejä käsitteille asetetaan ja kuinka kriteerit toteutetaan.
Yleispiirteistä tavoitteenasettelua voidaan täsmentää kuvaamalla nykytila riittävän
tarkasti, jotta sääntelyllä korjattavat epäkohdat ja ongelmat käyvät ilmi. (Tala, 2001,
s. 117–122; Similä, 2002, s. 186–187.) Tavoitteenasettelua koskeva informaatio tuo
esiin sen asiantilan, jonka vuoksi sääntelyä tarvitaan. Informaatio ei ole koskaan
kuitenkaan täysin neutraalia vaan sen muotoutumiseen vaikuttavat usein eri
toimijoiden, sääntelyn laatijoiden sekä osallisten erilaiset näkemykset. Niiden
tunnistaminen on merkityksellistä mm. sääntelyn sisällön muotoutumiselle sekä
sääntelyn kohteiden reagoinnille. Tavoitteiden tarkastelun merkitystä sääntelyssä
voidaankin perustella valittujen päämäärien, intressien ja arvojen, esiintuomisella,
sääntelykeinojen valinnalla, sääntelyn implementoinnilla ja noudattamisella sekä
tulkinnan ohjaamisella. Se kerryttää myös tietoa sääntelyn tuloksellisuudesta, luo
arvioperusteita sääntelyn vaikutusten tarkastelulle ja mahdollistaa rationaalisen
keskustelun sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta sekä resurssien kohdentamisesta.
(Tala, 2001, s. 99–102, 138–142, 339–340; Määttä, K., 2009, s. 17–18.)
Ympäristösääntelyssä tavoitteiden asettamisen selkeyttä on perusteltu sillä,
että niiden toteutuminen pystytään todentamaan. Tavoitteet tulisi asettaa ensisijassa
33
MRL:ssa ohjataan keskeisesti kaavoitusprosessia, jonka pohjalta kaavaratkaisu muotoutuu. Kunta
asettaa kaavoille tavoitteet tapauskohtaisesti. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 47, 50.)
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ympäristön eikä toimijoiden velvollisuuksien suhteen. Sääntelykeinoyhdistelmien
osalta tavoitteet tulisi asettaa koko sääntely-yhdistelmälle. Sääntelyjärjestelmien
osalta on tarkasteltava eri politiikkatoimien tavoitteenasettelua, etteivät tavoitteet
tai niitä toteuttavat keinot vaikutuksineen ole ristiriidassa keskenään.
Refleksiivisen sääntelyn suhteen tavoitteiden tarkkuuden merkitys korostuu
entisestään, koska sääntely on epäsuoraa ja sen vaikuttavuuden ennakointi on siten
haasteellisempaa. (Hildén & Similä, 2007, s. 120–121, 133.) Tavoitteenasettelun
moniportaisuudesta juohtuen hierarkkisessa järjestelmässä tietyn tason tavoitteet
voidaan nähdä ylemmän tason keinona (Tala, 2001, s. 117). Tavoitesääntelyn tai
lopputulosperustaisen sääntelyn (performance-based regulation) periaatteena on
määrittää toiminnan lopputulos – tavoite, jolloin kukin toimija ratkaisee itse keinot,
miten lopputulos saavutetaan (Tala, 2007, s. 3; Coglianese, Nash & Olmstedt, 2003,
s. 706–711).34 Lakien tavoitesäännösten osalta Tala (2001, s. 103–104) on arvioinut
tällaisen sääntelyn toimivan korostetusti informaation lähteenä sääntelijän
tavoitteista sääntelyn kohteille. Tavoitesääntely on refleksiivistä siirtäessään
vastuuta sääntelyn kohteille (Hildén & Similä, 2007, s. 122–124). Tieteellisen
tiedon lisääntyminen, uudet ympäristöongelmat tai yhteiskunnalliset muutokset
voivat luoda sääntelytavoitteita, joiden ohjaamiseen käytettyä ohjauskeinoa ei ole
alun perin tarkoitettu; kuten esimerkiksi ilmastotavoitteiden ohjaamiseen
kaavoituksen avulla (Ympäristöministeriö, 2014, s. 8).
Tavoitteiden asettaminen on keskeistä sääntelytarkkuuden muotoutumisen
suhteen. Yleiskaavan tavoitteisiin vaikuttavat maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi
valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet sekä kunnan omat
tavoitteet. Ilmastotavoitteiden ohjaukseen voivat kansallisten tavoitteiden lisäksi
vaikuttaa erilaiset maakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset strategiat,
34

Lopputulosperustaisen sääntelyn hyödyistä ja haitoista ks. Coglianese ym. 2003. Säädöksessä voidaan
esittää sääntelytavoitteita, eli ns. tavoitepykäliä, kuten MRL 1 § ja 5 §, joita tarkennetaan muilla
säännöksillä, kuten kaavojen sisältövaatimuksilla (Kokko, 2017, s. 14). Myös performance based
planning -tyyppisessä maankäytön suunnittelussa määritellään haluttu maankäytön lopputulos sekä
kriteerit, joilla lopputuloksen saavuttaminen voidaan varmistaa. Päämääränä on sovittaa maankäyttöä
paikallisiin olosuhteisiin. Ohjaustapa mahdollistaa laajan harkinnan maankäytön muotojen valinnassa
esittämällä toimintaa koskevia kriteerejä, kuten esim. huomioitavia meluarvoja, kun perinteinen
maankäyttö (zoning) taas erittelee maankäyttömuotoja. Ohjaustavan on sanottu olevan perinteistä
kaavoitusta joustavampaa, vaativan vähemmän sääntelyä, nopeuttavan suunnitteluprosessia ja lisäävän
osallisten välistä vuorovaikutusta. Heikkoutena taas ovat olleet ohjaustavan joustavuuden ja
reaktiivisuuden
seurauksena
ennakoimattomuus,
epäjohdonmukaisuus
laajempien
kehittämistavoitteiden suhteen sekä kriteerien määrittelemisen monimutkaisuus ja niiden toteutumisen
varmistamisen. Tämä ohjaustapa on käytännössä vaatinut toimiakseen raskasta hallintoa ja tuekseen
myös perinteistä kaavoitusta. Sääntelytapaa on kokeiltu pääasiassa anglo-amerikkalaisissa maissa.
(Baker, Sipe & Gleeson, 2006, s. 396–409.)
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toimenpideohjelmat, sopimukset sekä hankkeet. Tapausten osalta analysoidaan
ilmastotavoitteille asetettua tarkkarajaisuutta ja niiden johdonmukaisuutta
sääntelyjärjestelmän sekä yleiskaavan suhteen. Samalla tarkastellaan
tavoitteenasettelun tietopohjaa ja sääntelyn vaikuttavuuden arvioitavuutta.
3.4.2 Sääntelyn strategia ja keinot
Sääntelytarkkuuden avulla voidaan tarkastella erilaisia sääntelyn vaihtoehtoja.
Vaihtoehtojen tutkimisen merkitystä on korostettu erityisesti ns. paremman
sääntelyn pyrkimyksenä. (Tala, 2010, s. 119–120.) Vaihtoehtojen tarkastelun avulla
voidaan tavoitella mm. parempaa sääntelyn tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta,
joustavuutta, hyväksyttävyyttä tai pienempää sääntelyn kokonaismäärää.
Merkittävää on myös sääntelyyn liittyvän tiedollisen perustan vahventuminen,
mikä auttaa varsinkin sääntelyn laadinnassa ja laadun parantamisessa. Sääntelyn
vaihtoehtoja voidaan tarkastella niiden mekanismin aiheuttaman vaikutuksen tai
niillä tavoitellun lopputuloksen kautta. (Tala, 2001, s. 180; 2007, s. 5; 2012, s. 11–
12.)35
Sääntelyn vaihtoehtoihin liittyvässä tarkastelussa voidaan hyödyntää erottelua
sääntelystrategiaan ja sääntelykeinoihin 36 . Sääntelystrategia kuvaa
lähestymistapaa ja sääntelykeinojen kokonaisuutta, millä julkiset ja yksityiset
toimijat suhtautuvat sekä reagoivat kyseessä olevaan sääntelyongelmaan, kuten
esim. ilmastonmuutoksen hillintään. Sääntelystrategian avulla tarkennetaan
poliittisia sääntelytavoitteita sekä päätetään keskeisistä sääntelyn keinoista
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin voidaan päätyä myös ei-oikeudellisten
sääntelykeinojen käyttöön, sääntely-yhdistelmiin tai sääntelystä pidättäytymiseen.
Ympäristöpoliittisia sääntelystrategioita ovat mm. ilmastostrategiat. (Tala, 2007, s.
6; 2012, s. 69–70; Kokko, 2017, s. 245–251.) Sääntelystrategian valinnan tulisi
pohjautua riittäviin taustaselvityksiin ja se tulisi tehdä ennen varsinaista sääntelyn
laadintaa. Poliittisen ja virkamiesjohdon sekä sidosryhmien osallistuminen
strategian laadintaan parantaa siihen sitoutumista. Sääntelystrategian tarkennettua
voidaan keskittyä tarvittavien sääntelykeinojen tarkasteluun, jolloin tarkastelu

35

Tala (2012, s. 6) on määritellyt yleistäen vaikutusmekanismeja sääntelyn ja sääntelyn kohteen välillä
tiukasti ohjaavaan, eri vaihtoehtoja avaavaan ja uusia mahdollisuuksia luovaan sääntelyyn. Kokko (2017,
s. 261–263) on nimennyt ohjausmekanismeiksi strategian ja keinojen ohella myös niitä täsmentävät ja
tukevat standardit.
36
Sääntelystrategioiden ja -keinojen luokittelua, ks. Tala, 2001, s. 342. Ero sääntelystrategian
ja -keinojen välillä ei ole kuitenkaan yksiselitteisen tarkka (Tala 2012, s. 7).
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kohdistuu selvärajaisempaan ongelmaan. Strategisen tarkastelun tarve ja laajuus
riippuvat sääntelyongelmasta. Tarve strategiselle tarkastelulle syntyy erityisesti,
kun valmistellaan sääntelyn kokonaisuudistusta, pyritään laadullisesti parempiin
tuloksiin tai kun uudenlainen ilmiö tulee sääntelyn kohteeksi. (Tala, 2012, s. 70–
71.)37
Sääntelystrategioita voidaan tarkastella sääntelyn laadinnan osalta mm.
sääntelyjärjestelmän, -tekniikan tai sääntelykohteiden suhteen. Tässä
tutkimuksessa jaottelua käytetään sääntelyjärjestelmän tunnistamiseen.
Sääntelyjärjestelmä -käsitteen avulla voidaan jäsentää sääntelykokonaisuutta
sääntelystrategian
toteuttamiseksi
erilaisten
sääntelykeinojen
avulla.
Sääntelyjärjestelmät voivat olla rinnakkaisia ja liittyä toisiinsa tai olla toisistaan
erillisiä. Sääntelyjärjestelmän tunnistaminen on tärkeää sääntelykokonaisuuden
kehittämisen suhteen, jotta huomio ei kiinnity vain yhden sääntelyinstrumentin
tarkasteluun tai takerru aiempaan sääntelyyn eli polkuriippuvuuteen.
Sääntelyjärjestelmän muodostamisen tavoitteena on sen sisäinen yhdenmukaisuus
(koherenttius) ja ristiriidattomuus (konsistenssi) sekä sen soveltuminen muihin
sääntelyjärjestelmiin. Johdonmukaisuus käsittää sääntelyn tavoitteenasettelun ja
muodostaa
siten
pohjan
myös
vaikuttavuuden
arvioimiselle. 38
Sääntelyjärjestelmien yhteensovittaminen ei välttämättä tarkoita sääntelyn
muuttamista, vaan se voidaan toteuttaa esim. käytänteitä muuttamalla. (Similä &
Kokko, 2009, s. 78, 80; Kokko, 2017, s. 247–253.) Sääntelyjärjestelmät ovat usein
moniportaisia ja jäykkiä, minkä vuoksi niitä tulisi kehittää sopeutuviksi
muuttuvaan tietoon tai olosuhteisiin sekä oppiviksi sääntelyn toimeenpanosta
(Hildén & Similä, 2007, s. 122).
Sääntelykeinojen tarkastelu kohdistuu jo rajatumpaan sääntelyongelmaan,
jolloin mm. arvioidaan tarkemmin yksittäisiä sääntelyinstrumentteja tai
säännösratkaisuja. Niiden pohjalta voidaan määritellä täsmällisemmin sääntelyn
soveltamisen laajuus, sääntelyn tarkkuus, sääntelyn sisällölliset vaatimukset ja
rajoitukset sääntelyn kohdetahoille sekä mahdolliset kannustimet ja sanktiot. (Tala,
2007, s. 6; 2012, s. 70.) Tämän sääntelyvaiheen valinnat ja niiden perustelut ovat
yleensä ammattivalmistelijoiden tehtäviä. Valtaosa sääntelyn uudistuksista käsittää
37

Sääntelystrategioita voidaan tarkastella ympäristöpoliittisena tavoitteenasetteluna sekä sääntelyn
laadinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan välineenä (Kokko, 2017, s. 246–250). Sääntelyn
vaihtoehtojen selvittämisestä hyötyviä toimijoita ks. Tala, 2007, s. 5–6.
38
Sääntelyjärjestelmän johdonmukaisuus ei tosin välttämättä takaa sääntelyn vaikuttavuutta, sillä
sääntelyn toteutumiseen vaikuttavat myös muut tekijät (Similä & Kokko, 2009, s. 80–81).
Monimutkaiset ympäristöongelmat sekä monipuolistuva sääntely-ympäristö tekee sääntelyjärjestelmien
luomisesta yhä haastavampaa (Hildén & Similä, 2007, s. 121–122).
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kuitenkin vain pieniä muutoksia olemassa olevaan sääntelyyn, jolloin
lähestymistapaa kuvataan inkrementalistiseksi. Inkrementalismia ja vaihtoehtojen
harkinnan rajoittuneisuutta selittävät usein erilaiset taloudelliset, poliittiset ja
oikeudelliset reunaehdot. (Tala, 2007, s. 7; 2012, s. 75–76; vrt. Lindblom, 1959.)
Sääntelykeinoyhdistelmissä
hallinnollis-oikeudellista
sääntelyä
yleensä
täydennetään muiden sääntelykeinojen velvoittavilla tai ei-velvoittavilla
ohjaustyökaluilla (Gunningham & Sinclair, 1999; Tala, 2007, s. 3–4; Määttä, K.,
2009, s. 173–176). 39 Sääntely-yhdistelmissä pyritään vahvistamaan toisten
ohjauskeinojen
vahvuuksia
ja
kompensoimaan
niiden
heikkouksia.
Sääntelyteoreettisessa tutkimuksessa keinoyhdistelmien käyttämistä kutsutaan
sääntelypluralismiksi. (Gunningham & Grabosky, 1998, s. 418–419; Gunningham,
2009, s. 200–202.) Sääntely-yhdistelmillä voidaan tavoitella sääntelyn joustavuutta
(OECD, 2007, s. 17; Gunningham & Sinclair, 1999, s. 57–58). Sääntelykeinojen ja
-yhdistelmien määrä ei välttämättä takaa niiden vaikuttavuutta, ja niiden valintaa
sekä vaikutuksia tulisikin tarkastella kriittisesti (Määttä, K., 2009, s. 173–176; Tala,
2012, s. 11–14). Tavoitteiden ja keinojen kiinteää yhteyttä sääntelyssä voidaan
tarkastella ns. Tinbergenin säännön kautta. Sen mukaan tavoitteiden realistisen
saavuttamisen edellytys on, että keinoja on oltava vähintään yhtä paljon kuin
tavoitteitakin. (Tinbergen, 1952, s. 37; Määttä, K., 1999, s. 32–33.)
Ilmastotavoitteiden sääntelyn vaihtoehdot lähtevät kansallisten ja
maakunnallisten strategioiden sekä keinojen pohjalta. Kuntia koskeva sääntely ei
ole kuitenkaan velvoittavaa, eikä erityistyökaluja ilmastotavoitteiden ohjaukseen
ole, minkä vuoksi kunnat voivat ohjata ja toteuttaa ilmastotavoitteita omalla
keinovalikoimallaan. Poikkeuksena tästä ovat kunnan toiminnot, jotka kuuluvat
päästökauppasääntelyn piiriin. Sääntelyn strategiaa ja keinoja tarkastellaan tässä
tutkimuksessa seudullisten ja kunnallisten kaupunki- ja ilmastostrategioiden,
toimenpideohjelmien, sopimusten sekä yleiskaava-aineistojen muodostaman
kokonaisuuden kautta. Analyysin avulla tarkastellaan ilmastotavoitteiden sääntelyn
strategisia valintoja, niiden mukaisia sääntelykeinoja ja -instrumentteja sekä
mahdollisia keinoyhdistelmiä. Jaottelun avulla pyritään hahmottamaan
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmiä sekä selvittämään kaavoituksen – ja
erityisesti yleiskaavan – roolia niissä.

39
Sääntely-yhdistelmiä kutsutaan myös sekajärjestelmäksi, kun yhteiskuntapoliittista päämäärää, kuten
ilmastotavoitteita, tavoitellaan useammalla sääntelykeinolla tai -instrumentilla (Määttä, K., 2009, s.
173–176). Ympäristöongelmien integroidussa sääntelyn kehittämisessä sääntelykeinoja kehitetään yhtä
aikaa (Hildén & Similä, 2007, s. 119–120).
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3.4.3 Sääntelyinstrumentti
Sääntelykeinon mukaista sääntelyä toteutetaan erilaisilla sääntelyinstrumenteilla40.
Tutkimuksen systematisoinnin mukaisesti kaavoja tarkastellaan tässä yhteydessä
hallinnollis-oikeudellisen ohjauskeinon sääntelyinstrumentteina. Yleiskaava
voidaan
toteuttaa
joustavasti
suunnittelutarpeen,
ohjaustehtävän,
kaavoitusprosessin tai ohjattavan sisällön osalta (ks. kappale 4.5 Joustavuus).
Sääntelytarkkuutta voidaan lisätä valitun sääntelyinstrumentin – yleiskaavan –
mahdollistamien ohjausmuotojen avulla. Seuraavaksi tarkastellaan yleiskaavan
ominaisuuksien vaikutusta yleiskaavalliseen ohjaustapaan ja -tarkkuuteen.
Kaavan tehtävä ja tarkoitus
Yleiskaavan keskeisenä tehtävänä on ohjata yleispiirteisesti maankäyttöä ja
yhteensovittaa toimintoja sekä esittää kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet,
jotka ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta, maankäyttöä ja rakentamista
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 222). Sen avulla edistetään tavoiteltua kehitystä,
mahdollistetaan ja ohjataan ympäristömuutoksia, ehkäistään haitallista kehitystä,
säilytetään nykytilannetta, suojellaan rakennettua ja luonnon ympäristöä sekä
sovitetaan yhteen erilaisia arvoja ja sisällöllisiä tavoitteita. Ääripäissään
ohjaustehtävä voi käsittää yleispiirteisiä kehittämisperiaatteita, kun taas suojeluun
liittyvät kysymykset vaativat tarkempaa ohjausta. (Salmi, 2006, s. 12, 21, 47.)
Yleiskaavan laatiminen riippuu alueidenkäytön erilaisista ohjaus- ja
suunnittelutarpeista. Yleiskaavan laatimistarve on tapauskohtaista ja se voi johtua
mm. valtakunnallisista, maakunnallisista tai seudullisista alueidenkäytön tarpeista,
kunnan strategisen suunnittelun tarpeista, yleispiirteistä suunnittelua edellyttävästä
yhdyskuntakehityksestä,
ympäristöarvojen
säilyttämisestä,
rakentamisen
ohjaamisesta tai muusta maankäytön ohjaustarpeesta, kuten esim. maa-ainesten
otosta. (Salmi, 2006, s. 19–20; Ekroos & Majamaa, 2015, s. 224.) Yleiskaavan
tehtävä ja tarkoitus vaikuttavat kaavan sisältöön, ohjaus- ja esittämistapaan sekä
niiden kautta muodostuvaan ohjausvaikutukseen (Haapanala ym., 2003, s. 10).41
40
Kunnan erilaisten alueidenkäytön suunnittelutarpeiden mukaisesti maankäytön ohjausinstrumentti
voi vaihdella laaja-alaisesta yleiskaavasta osayleis- tai vaiheyleiskaavaan, asemakaavaan tai
rakennusjärjestykseen. Niiden tulee muodostaa kuitenkin ohjauksen suhteen johdonmukainen
kokonaisuus, ja niiden keskinäisten suhteiden sekä oikeusvaikutusten tulee olla selkeät. (Salmi, 2006, s.
22–23.)
41
Maakuntakaavan kautta yleiskaavaan välittyvät valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset
tavoitteet. Mikäli maakuntakaavaa ei ole tai siinä ei ole ratkaistu kaikkia alueidenkäyttökysymyksiä,
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Tapaustutkimuskohteena ovat laaja-alaiset kokonais- ja osayleiskaavat sekä
kuntien yhteinen yleiskaava, jotka kaikki toteuttavat useampaa em. ohjaustehtävää.
Tapausten analyysissa ei ole kuitenkaan mahdollista eritellä kattavasti kaikkia
yleiskaavan ohjaustehtävien vaikutusta ilmastotavoitteiden ohjaukseen, sillä
yhdyskuntarakenteen eri osatekijöihin voi kohdistua useita ohjaustavoitteita tai
ohjauksen vaikutus ilmastotavoitteisiin on välillistä. Yleiskaavan ohjaustehtävät
edellyttävät kuitenkin tarkkuudeltaan erilaista sääntelyä, ja yleiskaavan
ohjaustapaa käsitellään analyysissa yleisemmin seuraavan analyysikohdan
yleiskaavatyyppien jaottelun mukaisesti.
Yleiskaavatyypit
Erilaisia yleiskaavatyyppejä on pääpiirteissään neljä, vaikka käytännössä
yleiskaavat ovat näiden yhdistelmiä. Yleiskaavatyypin ohjaustavalla on vaikutusta
kaavan esittämistapaan ja sen tarkkuuteen. (Salmi, 2006, s. 21.) 42 Strateginen
yleiskaava keskittyy yleensä pitkän aikavälin laaja-alaisiin alueidenkäytön
periaatteisiin tai kehitystavoitteisiin, joten sen esittämistapa on yleispiirteinen ja
jopa symbolinen. Sen laatimistarve voi liittyä kaavatasojen tarkennettuun
tehtävänjakoon tai kaavoitusprosessin alkuvaiheeseen. Se voi toimia osana
seudullista yhteistyötä, osana kunnan kehittämisstrategiaa tai palvella pelkästään
osa-alueiden ja teemojen suunnittelua. (Salmi, 2006, s. 27–28, 52.)43
Strategista yleiskaavaa tarkempaa yleispiirteistä aluevarauskaavaa käytetään
eri toimintojen ja alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamiseen, ja se painottuu
yleensä kaikkien maankäyttömuotojen esittämiseen koko kunnan alueelle tai osaalueelle. Kaavassa esitetään yleensä koko yhdyskuntarakenne eri
pääkäyttötarkoitusten, aluevarausten, toimintojen sijaintien ja yhteystarpeiden
osalta. Aluevarauskaava voi ohjata myös tietyntyyppistä käyttötarkoitusta tai
maankäyttömuotoa, kun kaava-alueen osilla on erilaisia ominaispiirteitä tai niihin
kohdistuu erilaisia ohjaustavoitteita. Teema- tai vaiheyleiskaavan ohjaus voi olla
kuten esim. vaihekaavassa, se vaikuttaa myös yleiskaavan ohjaus- ja esittämistapaan. Samoin vaikuttaa
myös se, aiotaanko alueelle laatia myöhemmin asemakaavaa. (Salmi, 2006, s. 16, 21.)
42
Yleiskaavatyyppien perusominaisuuksia ks. Salmi, 2006, s. 50.
43
Strategisen yleiskaavan esittämistavan on kuitenkin konkretisoitava ratkaistavat sisällölliset asiat ja
tuettava osallisten vuorovaikutusta. Erityisesti päättäjien on voitava hahmottaa kaavaprosessin aikana
tehtävien valintojen merkitys kunnan kehityksen ja tarkemman suunnittelun osalta. Kuntalaisten
kannalta strategisen yleiskaavan merkityksen hahmottaminen voi olla haastavaa, eikä se saisi olla esim.
aluevarausten suhteen liian tarkkaa. Kaavakartan mittakaavan tulee olla riittävän pieni ja merkintöjen
riittävän yleispiirteisiä. (Salmi, 2006, s. 52.)
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kokonaisyleiskaavaa tarkempaa. (Salmi, 2006, s. 29, 54–55; Ekroos & Majamaa,
2015, s. 223.)
Yksityiskohtainen aluevarauskaava laaditaan osa-alueittain, ja sen ohjaus voi
olla tarkkaa, vaikka ohjausvaikutus asemakaavan ja toteutuksen suhteen olisikin
joustavaa. Tätä kaavamuotoa voidaan käyttää osayleiskaavana, jos alueen
maankäyttö on liian laaja ratkaistavaksi asemakaavalla ja suunnittelu edellyttää
esim. muuttuvan käyttötarkoituksen, liikennejärjestelyjen, vaiheittaisuuden tai
maanomistusolosuhteiden vuoksi kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ennen
asemakaavaa. Tällöin kaavamerkinnät ja -määräykset voivat olla yksityiskohtaisia
tarkemman ohjausvaikutuksen vuoksi. Yleiskaavassa voi jopa käyttää
asemakaavamerkintöjä yleispiirteisen ohjausvaikutuksen mukaisesti. (Salmi, 2006,
s. 29, 58.) Yksityiskohtainen aluevarauskaava, joka ohjaa rakentamista ja muuta
maankäyttöä, on tyypillisesti maaseutu-, ranta- tai kyläalueiden yleiskaava, kun
asemakaavan laatimista alueille ei katsota tarpeelliseksi. Maankäytön ja
rakentamisen periaatteet määritellään tarkasti aluerajausten, rakennuspaikkojen ja
rakennusoikeuden sekä kunnallistekniikan toteuttamisen suhteen. Rakentamisen
ohjaaminen edellyttää yleiskaavamuodolta jo huomattavaa tarkkuutta, mutta ohjaus
on kuitenkin asemakaavaa yleispiirteisempää ja joustavampaa. (Salmi, 2006, s. 30,
61; Ekroos & Majamaa, 2015, s. 223.)
Näiden lisäksi kuntien yhteisellä yleiskaavalla voi olla erilaisia rooleja
maankäytön
kehittämisessä
erityisesti
kaupunkiseutujen
alueja
yhdyskuntarakenteen suhteen. Niiden avulla voidaan edistää ylikunnallisia
tavoitteita, kuntien raja-alueiden maankäyttöä, tunnistaa kuntien yhteisiä
alueidenkäyttökysymyksiä sekä suunnitella teemakohtaista maankäyttöä, esim.
viheraluejärjestelmän osalta. Sillä ei ole kuitenkaan kunnan yleiskaavoitusta
ohjaavaa oikeudellista merkitystä, vaan se toimii kunnallisen yleiskaavoituksen
apuna. Se voi myös korvata kunnan yleiskaavan tai tulla voimaan vain osalla
yleiskaava-alueesta. Ohjaustavaltaan yhteinen yleiskaava on kuntien omia
yleiskaavoja yleispiirteisempi. (Salmi, 2006, s. 17–18.) Pääkaupunkiseudun
yhteisen yleiskaavan tehtävänä on pääkaupunkiseudun kuntien, Espoo, Helsinki,
Kauniainen ja Vantaa, maankäytön yhteensovittaminen. Sen laatimista koskevat
samat säännökset kuin kuntien yhteistä yleiskaavaa. Kaavaa ei ole koskaan laadittu.
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 293.)
Erilaiset
yleiskaavatyypit
edellyttävät
lähtökohtaisesti
erilaista
sääntelytarkkuutta strategisen, yleispiirteisen tai yksityiskohtaisen ohjaustavan
mukaisesti, vaikka ohjaustapa voikin vaihdella saman kaavatyypin sisällä.
Tutkimuksen tapauskohteet ovat laajoja koko kunnan hallinnollista aluetta,
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keskeistä kaupunkialuetta tai kaupunginosaa koskevia kokonaisyleiskaavoja, joilla
on useita ohjaustehtäviä. Analyysin avulla tarkastellaan, millaisia painotuksia
yleiskaavalliselle ohjaustavalle on annettu ja kuinka ne mahdollisesti vaikuttavat
ilmastotavoitteita edistävien osatekijöiden ohjaukseen. Ohjaustavan jaotteluna
analyysissa on käytetty strategista, yleispiirteistä sekä yksityiskohtaista
ohjaavuutta.
Oikeusvaikutukset
Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana.
Pääsääntöisesti yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Yleiskaavan aiotuilla
oikeusvaikutuksilla on vaikutusta sisältövaatimusten, aluerajausten ja
kaavamääräysten tarkkuuteen. Oikeusvaikutukset määräytyvät pääasiassa
yleiskaavan kaavamerkintöjen ja -määräysten mukaisesti. Oikeusvaikutukseton
yleiskaava ei ohjaa asemakaavoitusta, muuta maankäyttöä tai rakentamista.
Tällaisen yleiskaavan määräyksissä ei voida käyttää myöskään oikeudellisesti
velvoittavia sanamuotoja, joten kaavalla ei saa antaa väärää kuvaa kaavan
vaikutusmahdollisuuksista. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 265, 292; Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 286; Haapanala ym. 2003, 11, 34.) 44 Päätös kaavan
oikeusvaikutuksettomuudesta tulisi tehdä jo ennen kaavoituksen aloittamista, jotta
kaavan oikeudellisesta luonteesta syntyy osallisille selkeä käsitys. Yleiskaava on
mahdollista laatia myös osittain ilman oikeusvaikutuksia tai erilaisilla
oikeusvaikutuksilla kaavan ohjaustarpeen mukaisesti. Tällöin oikeusvaikutukset on
ilmaistava selkeästi ja niitä koskevat alueet on määriteltävä riittävän tarkasti.
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 286–287; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 292;
Salmi, 2006, s. 25.) Yleiskaavan ohjatessa suoraan rakentamista, esim. ranta- tai
kyläalueilla, sen tarkkuus lähestyy asemakaavaa, jolloin kaavasta on käytävä ilmi
määräystä koskevat alueet, rakennuspaikkojen lukumäärä, rakennusoikeus ja
niiden likimääräinen sijainti (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 283–284; Jääskeläinen
& Syrjänen, 2010, s. 256). Osaan oikeusvaikutuksista liittyy myös alueeseen tai
aikaan sidottu sääntelyllinen ulottuvuus, kuten esim. määräaikainen
rakentamisrajoitus tai suunnittelutarvealue, joiden avulla voidaan mm. ajoittaa
kaavan toteuttamisjärjestystä. Myös ohjausvaikutus kohdistuu tarkemmin, jos
44
Oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa voitaisiin käyttää esim. kunnan strategisena suunnitelmana.
Oikeusvaikutuksettomalle yleiskaavalle ei muodostu sitovaa ohjausvaikutusta asemakaavan suhteen,
jolloin asemakaavaa ohjaa maakuntakaava ja asemakaava joutuu sääntelyssään paikkaamaan
yleiskaavallisen ohjauksen puutteita. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 292; Salmi, 2006, s. 13.)
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kaavassa on esitetty aluevarauksia. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 94, 275;
Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 284.)
Oikeusvaikutusten sitovuus on liukuva, joten samassa kaavassa voi olla
ehdollisia rakentamisrajoituksia, erityisiä rakentamisrajoituksia tai ehdottomia
suojelumääräyksiä (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 256). Kaikkia
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja koskevat ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun ja
yleinen viranomaisvaikutus (MRL 42 §) sekä ehdollinen rakentamis- ja
toimenpiderajoitus (MRL 43 §). Yleiskaava voi olla myös perusteena maan
lunastamiselle (MRL 99 §). Tarpeen mukaan voidaan yleiskaavassa antaa ehdoton
tai määräaikainen rakentamisrajoitus (MRL 43 §), kielto rakennuksen purkamisesta
ilman lupaa (MRL 127 §) tai suojelumääräyksiä (MRL 41 §), määrätä tietty alue
suunnittelutarvealueeksi (MRL 16 §) tai kehittämisalueeksi (MRL 111 §), ohjata
rakentamista ranta-alueella (72 §), kylä- tai maaseutualueella (MRL 137 §) sekä
tuulivoiman rakentamista (MRL 77a §) ja ohjata vähittäiskaupan suuryksikön
kokoa ja sijoittumista (MRL 71 §). Oikeusvaikutukset voidaan liittää
kaavamääräykseen viittauksella kyseiseen lain kohtaan (Salmi, 2006, s. 25).
Yleiskaavassa syntyvät oikeusvaikutukset vaikuttavat eri tavoilla kaavan
ohjauksen tarkkuuteen kohdistuessaan ajoitukseen, tiettyyn käyttötarkoitukseen,
rajattuun alueeseen, sijaintiin, rakennus- ja luontokohteeseen tai rakentamisen
rajoittamiseen, määrään tai sen tapaan. Maankäytön ohjauksen osalta ne voivat
myös johtaa tarkempaan suunnittelutarpeeseen, viranomaisohjaukseen sekä
erilaisiin menettelytapoihin. 45 Oikeusvaikutusten pohjalta osallisten tulee voida
arvioida, mitä oikeuksia tai velvollisuuksia kaava synnyttää, muuttaa tai kumoaa.46
Oikeusvaikutuksetonkin yleiskaava voi toimia epävirallisena maankäytön
yksityiskohtaisempaa suunnittelua tai maankäyttöä ohjaavana asiakirjana,
eräänlaisena soft law -aineistona. Tapauskohteiden analyysissa tarkastellaan,
millaisia oikeusvaikutuksia yleiskaava nimeää ja synnyttää, ja mitä vaikutusta niillä
mahdollisesti on ilmastotavoitteiden ohjaukseen.

45
Rajoituksilla, kielloilla ja suunnittelutarvealueilla kontrolloidaan yleensä ei-toivottua
yhteiskuntakehitystä, ympäristömuutosta sekä haitallisia ympäristövaikutuksia.
46
Oikeusvaikutus eli oikeusseuraamus muodostuu oikeudellisen ratkaisun lopputuloksen pohjalta
(Kekkonen ym., 1999, s. 762, 788). Käytännössä kaavoituksessa oikeusvaikutukset kohdistuvat mm.
viranomaisiin, kuntaan, rakennushankkeeseen ryhtyvään, maanomistajiin ja kiinteistöjen haltijoihin
sekä tiettyihin toimialoihin, kuten esim. kaupallisiin toimijoihin.
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3.4.4 Sääntelyn aineellinen sisältö
Yleiskaavan aineellisen sisällön muotoutumiseen vaikuttavat valtakunnalliset ja
maakunnalliset tavoitteet, muut suunnitelmat, kunnan omat tavoitteet, alueen
erityispiirteet, MRL:n tavoitteet ja sisältövaatimukset, vuorovaikutuksen kautta
syntyneet osallisten tarpeet sekä kaavan aiheuttamat vaikutukset (Salmi, 2006, s.
13). Yleiskaavan sisällön ohjaustarkkuuden muodostumiseen vaikuttavat
yleiskaavan tehtävän ja ohjaustavoitteen lisäksi myös sen suhde valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin,
maakuntakaavaan,
asemakaavoihin,
muihin
yleiskaavoihin sekä kunnan käytössä oleviin muihin maankäytön suunnittelu- ja
ohjausvälineisiin (Salmi, 2006, s. 14–24; Haapanala ym., 2003b, s. 25–27). 47
Yleiskaavan sisältö määritellään aineellisten sisältövaatimusten kautta, jotka
tarkentavat lain yleisiä ja suunnittelulle asetettavia tavoitteita.48 Sisältövaatimukset
käsittävät alueidenkäytön kehittämistavoitteita liittyen yleiskaavan tarkoitukseen,
tavoitteisiin ja suunnitteluperiaatteisiin. Ne myös määrittelevät kaavoituksen
nykytilan reunaehtoja, joiden täyttyminen tulee varmistaa selvitysten ja
vaikutusten arvioinnin kautta. Sisältövaatimukset painottuvat eri tavalla erilaisissa
yleiskaavoissa, mikä näkyy mm. sisällöllisten tavoitteiden muotoilussa, selvitysten
laadinnassa sekä vaikutusten arvioinneissa. Sisällölle asetettua tarkkuutta määrittää
myös tavoiteltu ohjausvaikutus, joka voi olla ehdoton, kuten kaavamääräys
tai -merkintä, tai pelkästään ohjeellinen, kuten suositus. (Salmi 2006, s. 32, 47;
Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 265.)
Yleiskaavan sisältövaatimukset esittävät vähimmäisvaatimuksia kaavan
hyväksymiselle, ja ne ovat luonteeltaan joustavia normeja. Sisältövaatimukset ovat
keskenään samanarvoisia, mutta voivat olla myös osittain ristiriitaisia. Tästä seuraa
kaavoituksen keskeinen tehtävä yhteensovittaa erilaisia vaatimuksia
kokonaisuudeksi ja luoda optimaalinen ratkaisu niiden suhteen. Sisältövaatimusten
tulee täyttyä samanaikaisesti, mikä tarkoittaa erilaisten arvojen ja niiden
painotusten punnintaa kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti sekä niiden
yhteensovittamista kokonaisuutena. Kaikki sisältövaatimukset eivät siis toteudu
saman laajuisina, vaan yleiskaavan ohjaustavoitteen ja tarkkuuden mukaisesti.
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 233–236.)

47

Myös voimassa olevien kaavojen ja suunnitelmien toteutuneisuus voi vaikuttaa uuden yleiskaavan
sisällön muotoutumiseen (Salmi, 2006, s. 33).
48
Aineellisten sisältövaatimusten ohella yleiskaavan sisältöön ja tarkkuuteen vaikuttaa myös kaavan
kohtuullisuusvaatimus maanomistajan suhteen (Ekroos ym., 2012, s. 175).
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Aineellinen sisältö määrittää sääntelyn kohdealan – sen, mitä säännellään.
Sisällölle annetut ohjaustavoitteet ja haluttu ohjausvaikutus taas määrittävät
yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Analyysissa tarkastellaan tapauskohteena olevien
yleiskaavojen sisältöä ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta. Ilmastotavoitteet
jakautuvat tässä tutkimuksessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen,
energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvan energian lisäämiseen
tähtääviin ohjauksen muotoihin. Nämä voivat käsittää yhdyskuntarakenteen ja sen
eri osatekijöiden, esim. maankäyttömuotojen, liikenteen tai yhdyskuntateknisen
huollon ohjaukseen liittyvää sääntelyä. Maankäytön suunnittelukeinoin ohjattavia
yhdyskuntarakenteen osatekijöitä ja niiden liittymistä ilmastotavoitteiden
ohjaukseen on kuvattu tarkemmin luvussa 4.6 Ilmastotavoitteiden osatekijät.
3.4.5 Sääntelyprosessi
Sääntelyn tarkkuuden arviointi tapahtuu sääntelyn valmisteluprosessin aikana,
mikä edellyttää sääntelyprosessin mahdollistamia kuulemismenettelyjä (Nurmi,
2010, s. 10–11). Valmisteluprosessin osalta tämä tarkoittaa sääntelyn vaihtoehtojen,
ehdotusten, taustaselvitysten sekä vaikutusten ennakoinnin tuottamista sääntelyn
kohteiden arvioitavaksi (Tala, 2013, s. 31–33). 49 Kaavaprosessiin liittyvistä
vuorovaikutusmenettelyistä osa on velvoittavia, mutta siihen voidaan sisällyttää
myös vapaamuotoisia menettelyitä. Kaavoituksessa osallistumisella tarjotaan
erilaisia mahdollisuuksia ja kanavia vaikuttaa kaavan sisältöön ja kaavaprosessiin.
(Roininen, Horelli & Wallin, 2003, s. 17–19; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s.
407–408; Tulkki & Vehmas, 2007, s. 17–19.) 50 Kaavoitusmenettelyn
vuorovaikutteisuuden tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan turvata jokaisen
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja
lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi viranomaisen on tiedotettava
kaavoitusmenettelystä osallisille. Vuorovaikutteinen kaavoitusmenettely voidaan
49

Sääntelyn valmisteluprosessin avoimuutta on perusteltu prosessien läpinäkyvyyden sekä osallistumisja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä. Osallisten kuulemisella on merkitystä sääntelyn
hyväksyttävyyden muodostumisessa. Lainvalmistelua on usein arvosteltu kuulemisen myöhäisestä
ajoituksesta, jolloin keskeisiin sisältökysymyksiin ei enää voida vaikuttaa. Sääntelyprosessin
avoimuuden lisäämiseen liittyy myös erityispiirteitä, jotka tulisi huomioida. (Tala, 2013, s. 31–33.)
Vastineen laatimisen uskotaan motivoivan palautteen antamista (Paremman sääntelyn neuvottelukunta,
2011,
s.
15–16).
Ympäristöoikeudellisesti
osallistumista
voidaan
tarkastella
ennen
päätöksentekomenettelyä ja sen jälkeen (Kokko, 2017, s. 175).
50
Kaavoituksessa osallistaminen voi toteutua eri tavoin osallisille tiedottamalla, heitä kuulemalla tai
aktiivisena kumppanuutena. Vuorovaikutuksella taas tarkoitetaan kaavoitusprosessin toimijoiden
välistä informaation ja merkityksen vaihtoa. (Roininen ym., 2003, s. 17.)
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järjestää kaavoitustehtävän ja kaavamuodon mukaisesti tarkoituksenmukaisella
tavalla. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 389–390.) 51 Valmisteluprosessin
avoimuuden voi katsoa edistävän myös kaavaratkaisun hyväksyttävyyttä ja siihen
sitoutumista (ks. Kokko, 2017, s. 198). Osana sääntelyn laadukkuutta voidaan
nähdä myös sääntelyprosessin laadukkuus ja sen kehittäminen (Määttä, K., 2011, s.
84; Tala, 2013). Similä (2002, s. 181) onkin esittänyt, että myös sääntelyprosessin
vaikutusta sääntelyn muotoutumiseen tulisi arvioida.
Prosessin kannalta erityisesti aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistolla on
merkitystä kaavan tarkoituksen ja merkityksen välittämisessä sekä tarvittavan
vuorovaikutuksen toteutumisessa, koska sen avulla voidaan korostaa kussakin
suunnitteluvaiheessa keskeisiä kysymyksiä ja valintojen perusteluita.
Aloitusvaiheessa käsitellään suunnittelu- ja selvitystarvetta, alustavia tavoitteita,
vuorovaikutuksen järjestämistä ja vaikutusten arviointia. Aineiston tulee luoda
osallisille selkeä käsitys siitä, mitä yleiskaavalla on tarkoitus ratkaista.
Tavoitevaiheessa tarkennetaan kaavan tavoitteita ja täydennetään perusselvityksiä.
Valmisteluvaiheen aineisto voidaan muodostaa vapaamuotoisesti kaavan
tarkoituksen ja sen mukaisen vuorovaikutuksen mukaan. Valmistelun aikana
tarkennetaan tavoitteita, laaditaan alustavia suunnitelmia, vaihtoehtoja ja niiden
vertailuja, vaikutusten arviointeja sekä lopulta kaavaluonnos tai -luonnokset.
Koska osallistumisen pääpaino on kaavan valmisteluvaiheessa, havainnollisten
suunnitteluaineistojen avulla tulee voida välittää tietoa osallisille sekä
päätöksentekijöille, auttaa heitä arvioimaan kaavan vaikutuksia sekä koota yhteen
vuorovaikutustyön tuloksia. 52 Ehdotusvaiheessa tarkennetaan kaavan keskeinen
sisältö, arvioidaan vaikutuksia sekä päätetään kaavan toteuttamistapa, mitkä
määrittävät osaltaan jatkosuunnittelun ja toteuttamisen edellytyksiä.
Hyväksymisvaiheessa kaavaehdotusta vielä tarvittaessa tarkennetaan. (Salmi, 2006,
s. 61–71; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 408.)

51

Kaavoituksen osallistumisjärjestelmät ovat kehittyneempiä kuin monilla kunnallisen hallinnon
alueilla, ja kaavoitusprosessiin liittyvä tiedottaminen, osallistuminen ja yhteistyö ovat lisääntyneet.
Laajan vuorovaikutuksen on nähty toisaalta johtavan myös kaavaprosessin kuormittumiseen kaavaan
kuulumattomilla sisällöillä. (Salmi, 2006, s. 8.) Ekroosin ja Majamaan (2015, s. 395) mukaan MRL:n
mukainen kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus ovat edelleenkin liian yleispiirteisiä kansalaisten
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta.
52
Nyman on esittänyt epäilynsä yleiskaavan juridisen muodon mahdollisuudesta välittää osallisille
kaavan aiheuttaman ympäristömuutoksen merkitystä havainnollistamisesta huolimatta (Nyman, 2000,
s. 10).
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Yleiskaavoitus voi olla myös jatkuva prosessi, joka muodostuu peräkkäisistä
tai päällekkäisistä yleiskaavoitusprojekteista (Salmi, 2006, s. 65). 53 Jatkuva
kaavaprosessi mahdollistaa seuranta-, selvitys- ja arviointitiedon jatkuvan
päivittämisen ja sitä kautta sujuvoittaa sekä nopeuttaa kaavaprosessia, pitää
yleiskaavan ajantasaisena sekä parantaa samalla kaavan reagointiherkkyyttä.
Prosessimaisuus voi vaikuttaa kaavalla ohjattavien sisällöllisten asioiden erilaiseen
painottumiseen tai rajaamiseen tarkastelukausittain, millä on vaikutusta myös
vuorovaikutuksen muotoihin ja painotuksiin. Toisaalta vuorovaikutus on myös
nopeampaa, jolloin osallistumisen muodot voidaan tehdä säännölliseksi ja
vakiinnuttaa osaksi muuta toimintaa. Prosessimaisuus mahdollistaa strategisten
tavoitteiden, yleiskaavan ja ohjelmien yhteensovittamisen eri sektoreiden välillä
sekä kaavoituksen työmenetelmien kehittämisen, jolloin myös prosessin vaikutus
tulee arvioitavaksi. Erityisesti sen katsotaan parantavan yleiskaavan strategista
ohjaavuutta. (Tuomisaari, 2015, s. 40–57; Koivu ym., 2013, s. 16.)
Sääntelyprosessin vaiheilla ja muodolla on vaikutusta sääntelyn sisällön ja sen
tarkkuuden määräytymiseen. Tutkimuksessa analysoidaan tapauskohteiden
yleiskaavaprosessia ja sen eri vaiheiden aikana järjestettyjä vuorovaikutuksen
muotoja sekä materiaaleja. Tarkastelussa kiinnitetään erityisesti huomiota
ilmastotavoitteiden ohjaukseen vaikuttaviin valintoihin kaavaprosessin eri
vaiheissa. Jatkuvan kaavaprosessin osalta tarkastellaan sen mahdollista vaikutusta
sääntelytarkkuuden muotoutumiseen. Vuorovaikutuksen ja palautteen merkitystä
sääntelyn kohteiden osalta käsitellään tarkemmin analyysirungon kohdassa
Toimijat. Kaavaprosessin aikana laadittuja selvityksiä ja valmisteluaineistoja
tarkastellaan kohdassa Soft law -aineistot ja arviointeja kohdassa Vaikuttavuus.
3.4.6 Soft law -aineistot
Sääntelyteoreettisessa lähestymistavassa korostuu usein pehmeän sääntelyn (soft
regulation, soft law) merkitys osana yhteiskunnallisen ohjauksen muotojen
vertailua ja niiden vaikutusten arviointia. Tällöin arvioidaan soft law:n tarvetta ja
hyötyjä suhteessa velvoittavaan sääntelyyn sekä sen hyödyntämistä velvoittavan
sääntelyn vaihtoehtona mm. ympäristöongelmien hallinnassa. (Määttä, T., 2005a,
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Esimerkiksi valtuustokausiin kytkeytyvää prosessinomaista toimintaa, jossa yksittäiset
yleiskaavaprojektit ja yleiskaavan muutokset voidaan nähdä välituotteina (Salmi, 2006, s. 9).
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s. 346–347.) 54 Soft law -aineistot ovat laajasti käytetty tapa sääntelytarkkuuden
edistäjänä erityisesti joustavien normien yhteydessä ja kuuluvat siten
ympäristösääntelyn sääntelytekniikkaan (Määttä, T., 2010, s. 68, 71; Kokko, 2017,
s. 276).
Soft law -oikeuslähteitä ovat kirjallisessa muodossa esitetyt erilaiset
suunnitelmat, ohjelmat, inventoinnit ja selvitykset, hallinnolliset ohjeet, suositukset
sekä oppaat.55 Soft law -aineistosta on muodostunut väljä käsite instrumenteille,
joiden oikeudellinen luonne tai velvoittavuus on epämääräinen tai epäselvä.
Joustavien normien käytön on arvioitu olevan seurausta soft law -aineiston
merkityksen
lisääntymiselle
erityisesti
ympäristöoikeudellisessa
56
lainsoveltamisessa.
Sääntelytarkkuuden osalta soft law -aineiston merkitys
ilmenee niiden sisältämien tarkkuudeltaan erilaisten viitearvojen, teknisten
mallinnusten sekä yksityiskohtaisen inventointitiedon muodossa. Niiden avulla
voidaan kiinteyttää ja täsmentää joustavaa sääntelyä sekä yhtenäistää
soveltamiskäytäntöjä ja parantaa siten sääntelyn ennustettavuutta. Viranomaisten
soveltamiskäytännössä tällaiselle aineistolle voidaan antaa vakiintuvalla tavalla
merkitystä, jolloin myös tulevissa päätöksentekotilanteissa turvaudutaan samaan
tai samankaltaiseen aineistoon. Sääntelyn laatija voi tietoisesti tukeutua soft
law -aineiston olemassaoloon tai niitä tuottaviin menettelytapoihin sääntelyä
laadittaessa, kuten esim. kaavaselostukseen tai vaikutusten arviointeihin. (Määttä,
T., 2010, s. 68–71; 2005a, s. 439–440, 444–445; 2005b, s. 275.)
Soft law -aineiston liian kaavamainen hyödyntäminen joustavan sääntelyn
tarkentajana voi muodostua myös ongelmalliseksi, jos aineistoissa esitetyt
ohjearvot tai hallinnollinen ohjaus, esim. ministeriön oppaat57, saavat liian vahvan
roolin menettelytavan, sääntelyn muotoilun tai ympäristötiedon suhteen. Tällöin on
vaarana, ettei päätöksenteossa noudateta joustavan sääntelyn mahdollistamaa
tapauskohtaista harkintaa, vaan ratkaisut toistuvat samankaltaisina. Alakohtaiset
ammatilliset käytännöt saattavat johtaa tällöin suljettuihin soveltamisdiskursseihin,
jotka avautuvat vain alan ammattilaisille. Joustavina laaditut säännökset saattavat
54

Merkittävä osa ns. paremman sääntelyn keskustelua kulminoituu pohdintaan, kuinka kovaa ja
pehmeää sääntelyä tulisi kehittää (Similä, 2007a, s. 17). Pehmeä sääntely osana lainsäädäntöä,
oikeusjärjestystä sekä tutkimusta ks. Korkea-Aho, 2005, s. 69–83.
55
Esimerkkejä soft law -aineistoista ympäristöpäätöksenteossa ks. Määttä, T. 2005a, s. 348–381.
Ympäristöoikeuden soft law -oikeuslähteiden ominaispiirteitä ks. s. 447.
56
Joustavat normit ympäristösääntelyssä mahdollistavat soft law -aineistojen käytön ja toisaalta
edellyttävät sitä. Niiden merkityksen lisääntyminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita
ympäristösääntelyn joustavuuden lisääntymistä. (Määttä, T., 2005a, s. 440, 444.)
57
Vrt. Määttä, T., 2012, s. 24.
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myös soveltamistilanteessa olla tarkentavien aineistojen vuoksi hyvinkin
tarkkarajaisia. Lisäksi soft law -aineistoja voidaan laatia joustavasti ilman
muodollisia menettelytapoja ja vuorovaikutusta, minkä vuoksi niiden legitimiteetti
ja hyväksyttävyys ohjauksen muotona voi olla ongelmallista. (Määttä, T., 2010, s.
71–74; 2005a, s. 430, 445.) Ympäristöohjauksen välineenä toimivilla
suunnitelmilla ja ohjelmilla on erilaisia oikeudellisia velvoittavuuksia ja niiden
mahdolliset oikeusvaikutukset määräytyvätkin tilannekohtaisesti (Määttä, T., s.
351–353). 58
Yleiskaavaprosessin ulkopuolella tuotettuja soft law -aineistoja ovat mm.
kansalliset strategiat ja inventoinnit, ministeriöiden oppaat sekä tietojärjestelmät.
Maakunnallinen suunnittelu ja kaavoitus tuottavat myös yleiskaavaa palvelevaa
tausta-aineistoa. Kunta voi hyödyntää alueidenkäytön yleispiirteiseen ohjaukseen
liittyen erilaisia seudullisia tai kunnallisia strategioita ja rakennemalleja. Myös
erilaiset toimenpideohjelmat, sopimukset sekä asiantuntijatieto tuottavat
yleiskaavallista suunnittelua ohjaavia normatiivisia aineistoja. Vaikka nämä
aineistot ovat epämuodollisia, niihin voi liittyä merkittäviä yleiskaavaa ohjaavia
lähtötietoja, selvitysaineistoja sekä toimintaohjeita Myös yleiskaavaprosessin
aikana tuotetaan huomattava määrä soft law -aineistoja. Yleiskaavan
valmisteluvaiheen suunnitelma-aineiston ohella tarvitaan suunnittelun lähtökohtien
määrittämiseksi perusselvityksiä, vaihtoehtoratkaisuja sekä kaavan toteuttamisesta
aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi vaikutusselvityksiä. Kaavoituksessa soft
law -aineistoja voi pitää luontevana osana joustavaa ja teknistä sääntelyä
yhdistävää sääntelymallia. (Kokko 2017, s. 250; Salmi, 2006, s. 37; Määttä, T.,
2012, s. 24.) 59 Ilmastotavoitteisiin liittyviä vaikutusten arviointeja ovat usein
erilliset asiantuntijatyönä laaditut ilmastovaikutusten arvioinnit.
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Suunnitelmista kaavojen oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslailla (Määttä, T.,
2015, s. 352–353).
59
Soft law:n normatiivinen merkitys korostuu MRL:ssa erilaisina vaatimuksina, mm. kaavoituksen
perustumisesta riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Kun soft law -aineistoon viitataan
suoraan laissa, kyseessä on ns. normatiivinen reitti, jonka kautta aineisto välittyy osaksi päätöksentekoa.
Soft law -aineisto ei kuitenkaan muutu välillisten tai välittömien normatiivisten reittien myötä
oikeudellisesti velvoittavaksi. (Määttä, T., 2005a, s. 393–396; 2012, s. 24.) Selvitysten tarkkuus
puolestaan riippuu yleiskaavan ohjauksen yksityiskohtaisuudesta ja sen aiotusta ohjausvaikutuksesta;
vaikuttaako se myös asemakaavaan vai muuhun maankäyttöön (Salmi, 2006, s. 37).
Yhteensovittamistehtävä asettaa yleiskaavan laadinnan tietopohjalle jo lähtökohtaisesti korkeat
vaatimukset (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 263). Kaavan ympäristövaikutusten arvioinnin
yhteydessä edellytetään myös vaihtoehtojen selvittämistä kaavan ohjaustehtävä huomioiden (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 53).
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Yleiskaavan kaavaselostuksessa kuvataan kootusti kaavaprosessin tavoitteet,
suunnittelun lähtötiedot, eri vaihtoehdot sekä niiden vaikutusten arvioinnit,
kaavaprosessin vaiheet, vuorovaikutus sekä suunnitteluratkaisujen perusteet.
Selostuksen tarkkuus ja laajuus määräytyvät yleiskaavan tarkoituksen mukaan, ja
selostuksen tulee luoda edellytykset vuorovaikutusten toteutumiselle ja
päätöksenteolle kaavan valmisteluprosessin aikana. (MRL 40 §; Salmi, 2006, s. 63–
64.) 60 Kaavakartalla voidaan viitata kaavaselostukseen, ja sitä pidetään jopa
suositeltavana. Kaavaselostus auttaa kaavakartalla esitettyjen merkintöjen sekä
määräysten tulkinnassa ja täydentää muutenkin kaavakartan informaatiota mm.
suunnittelusuosituksista sekä oikeusvaikutuksista osallisten kannalta. (Haapanala
ym., 2003, s. 36; Salmi, 2006, s. 47–49.) Vaikka selostus ei ole osa yleiskaavaa,
voidaan siihen kuitenkin kohdistaa muutoksenhakumenettelyjä (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 254).
Soft law -aineistoilla voi katsoa olevan merkitystä yleiskaavallisen sääntelyn
laadinnassa ja sen soveltamisessa. Laadintavaiheen aineistoilla on kaavan sisällön
muotoutumisen, valittavan ohjaustavan ja -tarkkuuden sekä vaikutusten
ennakollisen selvittämisen osalta keskeinen rooli. Sovellettaessa sääntelyä aineistot
auttavat vastaavasti tulkitsemaan ja siten tarkentamaan yleiskaavaratkaisua.
Selvitysten, suunnitelmien ja arviointien avulla voidaan tarkastella myös
yleiskaavallisen sääntelyn perusteluja, vaihtoehtoja sekä selvitys- ja arviointitiedon
hyödyntämistä myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 61 Analyysissa tarkastellaan
pääasiassa yleiskaavaprosessia edeltävän seudullisen suunnitteluvaiheen
merkitystä sekä kaavaprosessin tuottamien soft law -aineistojen mahdollisuuksia
sääntelytarkkuuden edistäjänä ilmastotavoitteiden osalta. Vaikutusten arviointien
merkitystä on tarkasteltu kohdassa Vaikuttavuus.
3.4.7 Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Maankäyttöä voidaan ohjata kaavojen ohella muilla MRL:n mukaisilla sekä siihen
kuulumattomilla ohjauskeinoilla (Haapanala ym., 2003b, s. 25–27).
Sääntelyinstrumentin suhteen sääntelytarkkuutta voidaan lisätä tukeutumalla
yleispiirteisen sääntelyn yhteydessä muuhun hallinnollis-oikeudelliseen sääntelyyn
60

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 1999/895, 17 §) määrittelee kaavaselostuksen sisällön.
Osayleiskaavan selostus on tarkempi, ja siitä tulee ilmetä sen suhde muihin osayleiskaavoihin ja koko
kunnan yleiskaavaan. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 281.)
61
Vaikutusten arvioinnin hyödyntämisestä yksityiskohtaisessa kaavoituksessa ks. Ekroos & Majamaa,
2015, s. 54.
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tai ei-oikeudelliseen ohjausmuotoon (ks. Tala, 2014, s. 95–99). 62 Yleiskaavassa
näitä ratkaisuja voivat olla tukeutuminen mm. muihin kaavamuotoihin, muuhun
suunnitteluun, menettelytapoihin, hallinnollisiin päätöksiin tai lainsäädäntöön.
Viittaamalla muuhun sääntelyyn voidaan varsinainen sääntely vastaavasti
muotoilla joustavammin. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä lähtee
kaavatasoittain täsmentyvästä sisällöstä ja ohjauksesta. Yleiskaavallinen ohjaus
pääsääntöisesti siten tarkentaa maakuntakaavan ratkaisua, mutta voi myös tukeutua
sääntelyssään maakuntakaavaan tiettyjen suunnitteluratkaisujen osalta. (Syrjänen
& Jääskeläinen, 2010, s. 19; Haapanala ym., 2003, s. 26; Salmi, 2006, s. 16, 18.)
Myös erityyppiset yleiskaavat, esim. osa- ja vaiheyleiskaavat, voivat täydentää
toisiaan. Päällekkäisten yleiskaavojen osalta on ilmaistava selkeästi suhde muihin
yleiskaavoihin, eivätkä ne saa olla keskenään ristiriidassa. Niiden keskinäinen
tehtävänjako, ohjausvaikutus sekä oikeusvaikutukset tulee määritellä selkeästi,
jotta niistä muodostuu johdonmukainen ja toisiaan täydentävä kokonaisuus
jatkosuunnittelulle. Päällekkäisyydellä on merkitystä valittavan yleiskaavan
sisältöön sekä esittämistapaan. Yksityiskohtaisempi aikaisempi osayleiskaava voi
myös jäädä voimaan kokonaisyleiskaavassa. (Salmi, 2006, s. 23–24.)
Yleiskaavassa voidaan kuitenkin edellyttää laadittavaksi myös osayleiskaavaa tai
muuta
yksityiskohtaisempaa
jatkotai
toteutussuunnittelua
suunnitteluinstrumenttia tarkemmin nimeämättä (Salmi, 2006, s. 23; esim.
Haapanala ym., 2003, s. 42, 65). Yleiskaavassa voidaan edellyttää myös tiettyä
hallinnollista menettelytapaa, esim. rakennuslupaa, tai viitata muuhun soft
law -aineistoon. Viittaus muuhun sääntelyyn voi olla myös pelkästään
informatiivinen. (Haapanala ym., 2003, s. 35, esim. 59, 90; Ekroos & Majamaa,
2015, s. 260.) Myös rakennusjärjestys voi täydentää yleiskaavaa niiltä osin, kun
kaava ei asiasta toisin määrää (Salmi, 2006, s. 18–19). Muuhun sääntelyyn
tukeutuminen voi siten olla tietoinen päätös, vaikka sitä ei yleiskaavassa
mainittaisikaan, kuten esim. rakennusjärjestyksen kautta muodostuva ohjaus.
Yleiskaavassa voidaan viitata myös lakiin tai asetukseen, joka tällöin tarkentaa
esitetyn sääntelyn, esim. kaavamerkinnän, sisältöä. Alueidenkäyttöön liittyen
muissa laeissa on säännöksiä, jotka koskevat yleiskaavan huomioimista näiden
lakien63 mukaisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Yleiskaavaa laadittaessa on

Yleispiirteisen sääntelyn tarkentamismekanismeja lainsäädännön suhteen ks. Tala, 2014, s. 95–99.
Maantie-, maa-aines-, maastoliikenne-, kaivos-, lunastus-, vesi-, metsä-, jäte-, ulkoilu-,
sähkömarkkina-, kemikaali-, ilmailu-, rakennussuojelu- ja ympäristönsuojelulaki (Salmi, 2006, s. 25–
26).
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huomioitava vastaavasti muita lakeja 64. (Haapanala ym., 2003, s. 20, esim. 63.)
Yleiskaavassa voidaan myös viitata maankäyttö- ja rakennuslakiin, esim.
oikeusvaikutusten osalta (Salmi, 2006, s. 25). 65 Muussa sääntelyssä, kuten
rakentamismääräyskokoelmassa tai rakennusjärjestyksessä, esiintyviä asioita, ei
ole tarpeen toistaa kaavassa kuin merkittävässä informaatiotarkoituksessa
(Haapanala ym., 2003b, s. 21).
Muuhun sääntelyyn tukeutuminen voi olla yleiskaavan laatijan kannalta
sääntelyteknisesti tarkoituksenmukaista, mikäli muu sääntelymuoto on yleiskaavan
ohjaustapaa täsmällisempi tai sen avulla sääntelyä voidaan siirtää tarkempaan
suunnitteluvaiheeseen. Jatkosuunnittelu voi tukeutua maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisiin tai epämuodollisiin instrumentteihin. Tukeutuminen muuhun
lainsäädäntöön tai soft law -aineistoon edellyttää viittauksen kohteena olevan
sääntelytyökalun ajantasaisuutta, eikä sen sisällön muuttuminen myöhemmin saisi
johtaa ristiriitaan yleiskaavaratkaisun kanssa. Tämä sääntelytekniikka voi siis olla
sääntelyhuollon kannalta ongelmallista. Jos sääntely tukeutuu laajasti muuhun
sääntelyyn, esim. sektorilainsäädäntöön, osallisten voi olla myös haastavaa
arvioida kaavaratkaisua, sen mahdollistamia ympäristömuutoksia sekä muita
vaikutuksia. Ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta analyysissa tarkastellaan
tapauskohteiden yleiskaavoissa esitettyihin muihin velvoittaviin sekä eivelvoittaviin sääntelymuotoihin tukeutumista. Analyysissa on oletettu yleiskaavan
ohjauksen kohdistuvan kaavahierarkian mukaisesti ensisijaisesti asemakaavaan,
eikä sitä ole analyysissa pidetty tukeutumisena muuhun sääntelyyn.
3.4.8 Normiformulaatio
Sanallisessa muodossa olevan säännöksen käyttäytymistä, toimintaa tai olosuhteita
koskeva muotoilu sisältää usein yleisluonteisia käsitteitä sekä kielellisiä ilmaisuja,
koska se on laadittu sopimaan kaikkiin samankaltaisiin tilanteisiin ja tapauksiin.
Sääntelytarkkuuden suhteen on keskeistä, miten yksiselitteistä säännösten
sisältämien ilmaisujen ja käsitteiden sekä käyttäytymismuotojen ja olosuhteiden
välinen suhde on. Kaikkia mahdollisia tapauksia, tilanteita tai niiden muutoksia ei
64

Näitä ovat ympäristösuojelu-, luonnonsuojelu-, vesi-, muinaismuisto-, jäte- ja metsälaki.
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen
ympäristövaikutusten arviointi tehdään MRL:n mukaan. (Salmi, 2006, s. 26–27.)
65
Maankäyttö- ja rakennuslaissa suhde muuhun lainsäädäntöön on esitetty kohdassa 197 §. Se koskee
luonnonsuojelulakia ja muinaismuistolakia. Syrjänen on pitänyt ongelmallisena kaavan toteuttamisen
suhteen laadun tarkentumista muiden ympäristölakien mukaisessa ratkaisutoiminnassa (Jääskeläinen &
Syrjänen, 1999, s. 107–108).
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voida ennakoida, joten säännökset joudutaan kirjoittamaan käsitteellisesti. Tämän
vuoksi säännökset ovat aina yleistyksiä ja yksinkertaistuksia seikoista, joita
säännellään. Säännöksen ilmaisun tulisi kattaa juuri ne tilanteet, joita varten se on
laadittu, eli se ei saisi olla sääntelyn suhteen yli- tai alikattava. Jo kielen
perusluonteeseen liittyy kuitenkin epätarkkuutta. (Tala, 2014, s. 100–101.) Hart
(1961, s. 123, 128) puhuukin sääntöjen yleisten ilmaisujen osalta niiden selkeästä
ydinsisällöstä ja epämääräisestä reuna-alueesta. Hänen mukaansa tyhjentävästi
muotoiltua sääntöä ei tulisi edes laatia sen tulevien soveltamisongelmien takia.
Kielenkäytön täsmällisyyspyrkimys ja suuri informaatiosisältö voivat johtaa
kaavamaiseen ja vaikeaselkoiseen ilmaisuun, jolloin sääntely ei olekaan tarkkaa tai
ymmärrettävää (Puurunen, 2017, s. 349; Mattila, 2008, s. 1150; Black, 1995, s. 114).
Sääntelyn laadinnan yhteydessä muotoiltuja lauseita, joiden tulkinta perustuu
sanamuotoon tai kieliopilliseen tulkintaan, kutsutaan oikeustieteessä
normiformulaatioksi. Jokainen säännös tulee lisäksi ymmärtää osana
sääntelyjärjestelmän
kokonaisuutta,
mikä
on
merkityksellistä
juuri
sääntelytarkkuuden tarkastelun kannalta. (Määttä, T., 2010, s. 58; Tala, 2010, s. 96;
Oikeusministeriö, 2013, s. 439–441; ks. Aarnio, 1989, s. 160–162.)66
Säännökset voivat olla yleisluonteisia ja abstrakteja tai konkreettisia ja
täsmällisesti muotoiltuja sekä jotain näiden väliltä (Tala, 2010, s. 91–93). 67
Tarkkarajaiset säännökset voidaan määritellä kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti
rajatuiksi. Määrällisesti rajatulle säännökselle voidaan asettaa lisäksi vaihteluväli.
Kvalitatiivista säännöstä voidaan täydentää joustavalla tai tarkkarajaisella
poikkeusnormilla. Esimerkkinormissa säännökseen taas on lisätty joustavasti tai

66

Lainkirjoittajan oppaassa säännöskielelle esitetään hyvän kielenkäytön vaatimuksia, joista osa liittyy
myös sääntelytarkkuuteen: virheettömyys, yksitulkintaisuus, täsmällisyys ja johdonmukaisuus
(Oikeusministeriö, 2013, s. 440; Tala, 2010, s. 96). Kielen asemaan tai siihen liittyviin ongelmiin ei
lainlaadinnan yhteydessä juurikaan kiinnitetä huomiota, vaikka sillä on merkitystä ymmärrettävyyden,
sääntelyn johdonmukaisuuden ja yhtenäisen tulkinnan kannalta. Sääntelyn kieleen liittyen ei kuitenkaan
ole realistista olettaa, että kaikki ymmärtäisivät kaikkia säädöksiä. Tavoitteena tulisi olla, että säädökset
ovat sääntelyn tulkitsijalle ymmärrettäviä. (Paremman sääntelyn neuvottelukunta, 2011, s. 23.)
67
Normiformulaatio voi mahdollistaa useita eri tulkintavaihtoehtoja, jolloin laintulkinnassa käytetään
argumentaatio- ja tulkintaoppeja. Niitä voivat olla kielellinen tulkinta, systemaattinen tulkinta ja
tavoitteellinen tulkinta. Kielellisessä tulkinnassa voidaan käyttää supistavaa tai laajentavaa tulkintaa.
Supistava tulkinta pitäytyy tiukasti kiinni sanamuodon mukaisessa tulkinnassa, mutta laajentavassa
tulkinnassa haetaan merkitykseltään samankaltaista arvoa tai tavoitetta. Tulkinnan ratkaisee siten
lähestymistapojen välillä tehtävä valinta. Muita kielellisen tulkinnan muotoja ovat analogia ja
vastakohtapäättely. Systemaattisessa tulkinnassa sovellettavaa säännöstä tarkastellaan osana laajempaa
kokonaisuutta ja tavoitteellisessa tulkinnassa painotetaan sääntelyn päämäärää ja tarkoitusta. Näiden
lisäksi käytetään myös muita argumentaation muotoja. (Aarnio, 1989, s. 256–259; Kumpula ym., 2014,
s. 100–105.)
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tarkkarajaisesti määriteltyjä esimerkkejä. Näin joustavien ja tarkkarajaisten
säännösten väliin sijoittuu velvoittavuudeltaan erilaisia muotoiluja. Joustavia ja
tarkkarajaisia säännöksiä ei tulekaan tarkastella liian kategorisesti toistensa
vaihtoehtoina. (Määttä, K., 2010, s. 8–9; ks. MRL 41§.) 68 Kalle Määtän (2010, s.
28–29) mukaan säännökset voivat sisältää sekä joustavia että tarkkarajaisia osia,
jolloin voitaisiin puhua ennemminkin normielementeistä. Suuri osa normeista
sisältää nimittäin molempia elementtejä, jolloin kyseessä on sekatyyppinen normi.
Sääntelytarkkuuden näkökulmasta säännöksiä voidaan muotoilla erityistilanteisiin
tapauskohtaisesti, tyyppitilanteisiin sekä yleisluonteisesti (Tala, 2010, s. 117–118).
Tutkimuksessa näitä elementtejä haetaan yleiskaavamääräyksien sanallisesta
muotoilusta.
Yleiskaavamääräykset ovat kaavan tavoitteita, kaavakarttaa sekä
kaavamerkintöjä tarkentavia sanallisia muotoiluja, jotka ohjaavat suunnittelua ja
rakentamista tai ehkäisevät haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaavamääräykset
voidaan kohdistaa koko kaava-alueeseen, osa-alueeseen tai tiettyyn
kaavamerkintään. Määräysten tulisi olla lyhyitä, yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä,
jotta muutkin kuin kaavoituksen asiantuntijat ymmärtävät niitä. Määräykset ovat
olennaisia ohjausvaikutuksen välittämisessä, mutta niihin voi sisältyä myös
informatiivisia osia. Määräykset eivät kuitenkaan ole pakollisia. (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 257, 357; Haapanala ym., 2003, s. 30–31, 35.)
Yleiskaavamääräykset on suhteutettava kaavan yleispiirteisyyteen, tarkoitukseen
sekä sisältöön, mutta niiden tulee olla mahdollisimman selkeitä, jotta niiden kautta
muodostuvat oikeusvaikutukset, velvoitteet ja rajoitukset ovat arvioitavissa.
Määräykset voidaan jakaa suunnittelua, maankäyttöä ja rakentamista sekä
suojelua koskeviin määräyksiin, vaikka jaottelu ei olekaan aina yksiselitteinen.69
Kaavamääräysten tavoitteita voidaan selventää lisäksi suosituksilla, jotka eivät
kuitenkaan ole oikeusvaikutteisia. Kaavaselostus auttaa kaavakartalla esitettyjen
määräysten tulkinnassa, ja siihen voidaan viitata kaavakartassa. Kaavamääräyksiä

68
Kun säännöstä on täydennetty poikkeuksella tai esimerkillä, kyseessä on puolijoustava säännös
(Määttä, K., 2010,s. 9).
69
Suunnittelua koskevat määräykset ohjaavat yleensä asemakaavavaiheen suunnittelua, muuta
suunnittelua ja maankäyttöä, kuten tiesuunnittelua ja suunnittelutarvealueita. Suunnittelumääräykset
kohdistuvat pääasiassa viranomaisiin. Suunnittelumääräyksillä on merkitystä mm. rakentamisen
lupamenettelyissä asemakaava-alueiden ulkopuolelle. Maankäyttö- ja rakentamismääräykset ohjaavat
suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä ja suojelumääräykset taas ympäristöarvojen säilyttämistä.
Niiden tulee olla riittävän tarkkoja, jotta voidaan arvioida kaavan perustumista riittäviin selvityksiin tai
kaavaratkaisun kohtuullisuutta. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 257–261; Ekroos ym., 2012, s. 177;
Haapanala ym., 2003, s. 30–31.)
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laadittaessa tulee huomioida myös muut rakentamisen ohjauskeinot, eivätkä
määräykset saa myöskään olla ristiriidassa ylemmän asteisen sääntelyn kanssa.
(MRL 41 §; Ekroos & Majamaa, 2015, s. 257–258; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 282–283; Haapanala ym., 2003, s. 34–36; Haapanala ym., 2003b, s. 25.)
Kaavamääräysten muotoilulla on kaavan sääntelytarkkuuden suhteen
keskeinen rooli. Suunnittelumääräykset kohdistuvat jatkosuunnittelussa pääasiassa
sääntelyn ammattikäyttäjiin, jotka ovat tottuneet tulkitsemaan yleispiirteisempää
sääntelyä. Rakentamista ja suojelua koskevat määräykset sen sijaan edellyttävät
usein tarkempaa sääntelyn muotoilua aiheuttaessaan suorempia vaikutuksia myös
muille toimijoille; mm. suojelumääräykset ovat yleensä ehdottomia (Ekroos ym.,
2012, s. 177; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 283). Kaavamääräykset soveltuvat
lähtökohtaisesti erityis- ja tyyppitilanteisiin sekä yleispiirteiseen sääntelyyn.
Tapauskohteiden
analyysissa
tarkasteltavaksi
tulevat
yleiskaavakartan
ilmastotavoitteita koskevien kaavamääräysten sisältö ja muotoilu sekä määräyksiä
mahdollisesti tarkentavat suositukset ja tulkintaohjeet.
3.4.9 Kartografinen esittäminen
Yleiskaava esitetään kaavakartalla, johon liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset
muodostavat yleiskaavan oikeusvaikutteisen osan (MRL 40 §; MRA 16§; Ekroos
& Majamaa, 2015, s. 249). Yleiskaavan sisältö on esitettävä tavalla, joka kertoo,
millaisia ympäristömuutoksia suunnitelmalla mahdollistetaan, edistetään ja
ohjataan sekä mitkä asiat säilytetään tai suojellaan. Kaavamerkintöjen käyttötapa
riippuu kaavamääräysten tavoin yleiskaavan ohjaustarpeesta ja tavoitteista
(Haapanala ym., 2003, s. 34). Yleiskaavan suunnittelu- ja ohjaustarpeen mukaan
sanallisen ja visuaalisen esittämistavan osuus yleiskaavassa vaihtelee. Strategisten
ja yleispiirteisten kaavojen osalta painottuu sanallinen kuvailu, kun taas tarkemmin
maankäyttöratkaisuja esittävä ja toimintoja ohjaava esittämistapa perustuu
enemmän karttoihin ja visuaaliseen esittämiseen. Kaavan esittämistavan,
merkintöjen ja määräyksien laadinnassa on huomioitava kuitenkin kaavan
sisältövaatimukset. (Salmi, 2006, s. 46. Haapanala ym., 2003, s. 26.) 70
Kaavakartan yleiskaavamerkinnät ovat ohjeellisia, ja niihin liittyy merkinnän
selitys. Ympäristöministeriön antaman asetuksen (asetus maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä 31.3.2000) liitteessä
70

Asemakaavassa painottuu visuaalinen esittämistapa, kun taas valtakunnalliset alueidenkäytön
tavoitteet on esitetty sanallisesti (Salmi, 2006, s. 46).
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esitetään esimerkkejä käytettävistä merkintätyypeistä sekä kaavamerkinnöistä,
mutta kaavassa voidaan käyttää myös muita merkintöjä, eikä mitään ehdotonta
luokittelua käytettävistä merkinnöistä tietyn yleiskaavatyypin suhteen ole. (Ekroos
ym., 2012, s. 176–177; Haapanala ym., 2000; 2003, s. 10, 35.) 71 Kaavakartalla
esitettävät graafiset merkinnät ja niiden yhdistelmät ovat toisiaan täydentäviä, eikä
niillä ole tärkeysjärjestystä, ellei niitä tarkentava kaavamääräys näin määritä.
Päällekkäiset merkinnät tulee ottaa huomioon samanaikaisesti. Kaavamerkinnän
selitteeseen voidaan liittää kuvaus avaamaan merkinnän tarkoitusta. Kuvaus ei ole
kuitenkaan oikeusvaikutteinen vaan pelkästään merkinnän tulkintaohje.
Kaavamerkintöihin voi liittyä ohjeellisten ja vaihtoehtoisten linjausten sijainteja,
joskin vaihtoehtojen määrä tulisi rajoittaa kahteen, ja käyttää sen jälkeen
yhteystarpeen merkintää. (Syrjänen & Jääskeläinen, 2010, s. 19; Haapanala ym.,
2003, s. 26, 35, 43.) 72 Kaavamerkinnät voidaan jaotella aluevarauksiin sekä
alueiden erityisominaisuuksien mukaisiin viiva-, rasteri- ja kohdemerkintöihin.
Kehittämistavoitteet ja ympäristönmuutokset voidaan lisäksi ilmaista
merkkisymbolein. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 250–254.) Aluevarausmerkintöjä
voidaan korvata muilla esittämistavoilla mittakaavan tai tavoitellun suunnitelman
yleispiirteisyyden vuoksi. Kaavamerkinnät voivat olla myös luonteeltaan
pelkästään informatiivisia, jolloin niitä on mahdollisesti tarkennettu
yksityiskohtaisemmilla selvityksillä, päätöksillä tai erityislainsäädännöllä.
Alueiden pääkäyttötarkoitusmerkinnöille on esitetty ohjeellinen ryhmittely.
Pääkäyttötarkoituksen ohella tulisi kaavamerkinnän selityksessä ilmaista sitä
mahdollisesti tukevat muut toiminnot. (Haapanala ym., 2003, s. 26–28, 52, 74–75.)
Yleiskaavassa voidaan käyttää yhtä kaavakarttaa tai useita karttoja. Niiden
tarkkuuden ja mittakaavan tulee vastata maankäytön ja rakentamisen ohjaustarvetta
sekä yleiskaavan tarkoitusta. Kaupunkikeskustojen osalta mittakaava voi olla 1:
10 000–20 000 ja koko kuntaa koskevassa yleiskaavassa 1: 50 000. Kaavakartasta
on merkintöjen kautta käytävä ilmi tarkoituksenmukaisella tavalla alueidenkäytön
periaatteet, tarpeelliset aluevaraukset, kaavan sisältö sekä rakentamista ohjatessaan
myös rakennuspaikkojen sijoittuminen riittävällä tarkkuudella. Aluevarausten
ohella on mahdollista esittää strategisempia kehittämisperiaatteita sekä alueiden
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Yleiskaavassa voidaan käyttää myös maakunta- tai asemakaavan merkintöjä, jos kaavalla ohjataan
strategisempaa maankäyttöä tai yksityiskohtaisempaa rakentamisen ohjausta (Haapanala ym., 2003, s.
26).
72
Syrjänen on pitänyt vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja selkeyden ja tarkkuuden suhteen ongelmallisena.
Kaksitasoisen kaavamääräyksen, joista toinen säilyttää nykytilanteen, voisi pitää hyväksyttävänä
(Syrjänen, 1999, s. 296).
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erityisominaisuuksista johtuvia mahdollisuuksia ja reunaehtoja. (MRA 16 §;
Ekroos & Majamaa, 2015, s. 249; Haapanala ym., 2003, s. 10–11.) Yleiskaavan
pohjakartan tarkkuus valitaan kaavan ohjaustarpeen mukaisesti, mutta
yleispiirteisyyden vuoksi siinä ei ole tarpeen esittää mm. kiinteistön rajoja.
Kartografiselta esittämistavalta edellytetään kuitenkin havainnollisuutta, selkeyttä
ja yhtenäistä esittämistapaa, jotta se mahdollistaa vuorovaikutuksen toteutumisen.
(Haapanala ym., 2003, s. 11; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 281, 284.)
Kartografisen esittämistavan avulla voidaan kuvata monipuolisesti ympäristön
muutosta ja säilyttämistä kaavan ohjaustavan mukaisella tarkkuudella.
Kaavakartan ja -merkintöjen avulla voidaan sanallista muotoilua tarkemmin
määritellä aluevarausten laajuuksia, laajenemissuuntia, toimintojen ja kohteiden
sijainteja, yhdyskuntateknisiä yhteystarpeita, tilanvarauksia, erityisominaisuuksia
ja muutostarpeita sekä säilyttää rakennettuja ja luonnon ympäristöjä. Merkintöjen
avulla voidaan ilmaista myös sääntelyn tarkentamisesta jatkosuunnittelun tai
toteutuksen yhteydessä, kuten esim. kehittämistavoitteita tai suunnittelutarvetta
ilmaisevat merkinnät tekevät (Haapanala ym., 2003, s. 17–18, 26–27). Kaavakartan
ja -merkintöjen sisältö ja muotoilu riippuvat myös muiden kaavahierarkian
mukaisten suunnittelutasojen ohjaustarpeesta, tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta
(Salmi ym., 2006, s. 16–19). Kartografisen esittämisen osalta tapauskohteiden
analyysissa tulevat tarkasteluun kaavakarttojen lukumäärä, mittakaava sekä
graafinen esittämistapa ja se, kuinka niiden avulla voidaan vaikuttaa kaavan
sääntelytarkkuuteen.
Kaavamerkintöjen
osalta
tarkastellaan
erityisesti
ilmastotavoitteiden ohjausta tukevia graafisia merkintä- ja esittämistapoja.
3.4.10

Toimijat

Sääntelytarkkuutta ja sen merkitystä voidaan tarkastella myös yleiskaavan eri
toimijoiden kannalta, sillä eri ryhmillä on erilaisia tavoitteita ja odotuksia
sääntelytarkkuuden suhteen. Toimijoiden tunnistaminen on tärkeää sääntelyn
laadinnan, informaatiosisällön, sääntelykeinojen valinnan ja kehittämisen sekä
varsinkin yksityisen sääntelyn kannalta. Sääntelyn valmistelua varten voidaan jopa
laatia luokittelua sääntelyn kohteena olevista tahoista. Osallisten määrittely koskee
myös kaavoitusta. (Tala, 2010, s. 92–93; 2014, s. 83; Kokko, 2017, s. 268–271;
Ekroos & Majamaa, 2015, s. 390–391.) Sääntelyn valmistelijat, kuten kaavoittajat,
ovat sääntelytarkkuuden suhteen keskeisessä roolissa. Laadintavaiheessa
sääntelytarkkuuteen voivat vaikuttaa aiempi sääntelytapa ja -tekniikka, sillä
valmistelua ohjaavat usein vakiintuneet toimintatavat ja käytännöt. Valmisteluun
90

vaikuttaa myös se, tavoitellaanko merkittävää sääntelyn muutosta vai pelkästään
olemassa olevan sääntelyn tarkentamista. Sääntelyn ammattikäyttäjiä
kaavoitukseen liittyen ovat mm. valtion ja kunnan viranomaiset, asemakaavoittajat,
kaavan laatijat ja muut suunnittelijat, jotka osallistuvat sekä sääntelyn laatimiseen
että usein myös sen soveltamiseen. Säännökset voidaan ammattikäyttäjien kesken
laatia joustaviksi, koska soveltamistilanteita voidaan tarkemmin ennakoida jo
laadintavaiheessa. Toisaalta sääntelyn ammattikäyttäjiä voivat koskea erilaiset lait
ja hallinnolliset käytännöt. Heidän ammattitaitonsa ja toimenkuvansa voivat
sisältää pääasiallisesti muuta kuin sääntelyn laatimista, tai heille saattaa olla
merkityksellistä vain erityinen osa sääntelystä, kuten usein on esim.
kaavaprosessiin osallistuvilla sektoriviranomaisilla. Tällöin sääntelyltä voidaan
haluta myös täsmällisiä ja yksiselitteisiä vastauksia sekä toimintaohjeita. (Tala,
2007, s. 6; 2012, s. 82; 2014, s. 85–91.)
Sääntelytarkkuuteen vaikuttaa olennaisesti se, haluaako sääntelyn valmistelija
pitää sääntelyvallan itsellään tai siirtää sen tietoisesti sääntelyn soveltajalle.
Sääntelijällä on todennäköisesti soveltajaa enemmän harkintavaltaa ja
erityisasiantuntemusta
käytettävissään
sekä
mahdollisuus
huomioida
kokonaisvaltaisemmin sääntely-ympäristöä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Toisaalta
sääntelyn soveltajat ovat lähempänä käytäntöä ja voivat huomioida tulkinnoissaan
erityisolosuhteita
ja
tapauskohtaisuutta
sekä
täydentää
sääntelyn
tulkinnanvaraisuuksia. (Määttä, K., 2002, s. 138–139; 2010, s. 6.) 73 Koska
sääntelytarkkuus
määräytyy
lopulta
soveltamistilanteessa,
säännösten
hahmottaminen osana sääntely-ympäristöä tai -järjestelmää voi olla sääntelyn
ammattilaisillekin haastavaa (Tala, 2014, s. 88). Kaavoitus on muodoltaan ja
sisällöltään pitkälti olevan sääntelyn tarkentamista, johon osaltaan vaikuttavat
laissa määritellyt menettelytavat, sisältövaatimukset sekä kaavan esittämistapa,
mutta myös aikaisemmat kaavoituskäytännöt sekä viranomaisohjaus.
Julkista sääntelyä tehdään edustuksellisessa demokratiassa, jossa päättäjät
hyväksyvät sääntelyn lopullisen sisällön ja ottavat siitä muodollisesti vastuun.
Toisaalta valmistelussa tehdään paljon sääntelyn laatijan ammattitaitoon,
harkintaan ja kokemukseen perustuvia valintoja, joille kaikille ei ole mahdollista
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Tarkkarajaisessa sääntelyssä sääntelyvalta ja informaatioetu ovat sääntelyn laatijalla. Jos sääntelijällä
ei ole sääntelyn sisällön suhteen riittävää informaatiota, hän voi joustavan sääntelyn avulla siirtää
sääntelyvaltaa soveltamistilanteeseen, jolloin se saa tapauskohtaisen tulkinnan. Informaatioetu kuvastaa
myös sitä, kuinka soveltajan toiminta on järjestetty ja onko sääntelyn valmistelua tehty riittävän
huolellisesti. Joustavassa sääntelyssä soveltajat saavat enemmän valtaa. (Määttä, K., 2010, s. 26–27,
33–34.)
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tai järkevää hakea aina poliittista hyväksyntää. Sääntelyn valinnat muotoutuvat
valmisteluprosessin myötä, ja jälkeenpäin sääntelyn muuttaminen edellyttäisi koko
prosessin avaamista uudelleen. Toisaalta päätöksenteossa on jo voitu rajata
sääntelyn sisältöä tai keinoja ennen sääntelyn laadintaa. Poliittisen päätöksenteon
vahvuutena on kyky tehdä kompromisseja ja päätöksiä puutteellisen tiedon varassa.
Sääntelijän vahvuutena taas ovat ammattitaito, virka-aseman tuoma jatkuvuus ja
yhteistoimintasuhteet organisaation sisällä sekä ulkopuolisiin asiantuntija- ja
sidosryhmiin. (Tala, 2007, s. 5; 2012, s. 77–79, 90.) Poliittisessa ohjauksessa
korostuvat sääntelyn poliittiset painotukset ja yhteiskunnalliset arvovalinnat, kun
taas kaavoittajalla korostuvat suunnittelun, valmistelutyön tai tieteellisen tiedon
mukanaan tuomat asiantuntijapainotukset.
Sääntelyn kohderyhmän huomioiminen laajentaa tarkastelua myös niiden
toimijoiden suuntaan, jotka eivät ole osallistuneet sääntelyn laadintaan. Keskeisiä
ulkopuolisia kohderyhmiä kaavoituksen suhteen ovat sääntelyä työkseen
hyödyntävät tahot: asemakaavoittajat, suunnittelukonsultit sekä viranomaiset,
joiden on huomioitava yleiskaavan ohjausvaikutus toiminnassaan. Muita
kohderyhmiä ovat yritykset, järjestöt, erityisryhmät sekä yksityiset henkilöt.
Sääntelyn parissa työskentelevien toimijoiden oletetaan ymmärtävän
yleispiirteisempää sääntelyä, kun taas yritykset sekä yksityiset toimijat tarvitsevat
usein konkreettisempaa sääntelyä. (Tala, 2010, s. 116–117; 2014, s. 90–92, 109.)
Toiminnanharjoittajien tai yritysten tulisi pystyä hahmottamaan sääntelyn vaikutus
omaan toimialaansa ja toimintaedellytyksiin.74 Suurilla yrityksillä tai toimialoilla
voi olla enemmän resursseja mukauttaa toimintaansa sääntelyn vaatimuksiin kuin
pienillä. (Tala, 2014, 92–93.) Yritykset ovat yleensä pitäneet sääntelyn niukkuutta
joustavuutena, mutta sekin voi vähentää sääntelyn ennakoitavuutta, johtaa
sääntelyn kohteiden eriarvoisuuteen sekä lisätä viranomaisten neuvonnan ja
valvonnan tarvetta (Tala, 2007, s. 16). Joustava sääntely voi myös johtaa
sääntelyloukun syntymiseen, jos sääntelyn laatijat tai soveltajat alkavat suosia
yksityisiä tai yritysten intressejä yleisen edun edelle (Määttä, K., 2010, s. 14).
Yksityishenkilöiden suhteen voidaan tarkastelu jakaa sääntelyyn, joka koskee
kaikkia tai jotain erityistä väestöryhmää. Kaavoituksen osalta näitä voivat olla esim.
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Yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen liittyy oletus sääntelyn tasapuolisuudesta ja
ennakoitavuudesta, jota tavoitellaan mm. kaavoitushierakialla ja tarkkarajaisemmalla kaavoituksella.
Sääntelyn hitauden, sääntelytasojen lukumäärän sekä yksityiskohtaisuuden on toisaalta todettu
jäykistävän yritysten toimintaympäristöä. (Ahonen, 2017, s. 53, 100–105.) Yritysten toimialaan voi
kohdistua kaavoituksen lisäksi muuta sääntelyä, jolla myös on vaikutusta yritysten toimintaedellytyksiin
(ks. Tala, 2014, s. 92).
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maanomistajat, erityisryhmät tai tietyn alueen asukkaat. Yksityishenkilöt odottavat
usein sääntelyn olevan yksiselitteistä ja täsmällistä, mutta käytännössä sääntely
välittyy usein viranomaisten informaatio-ohjauksen muodoissa, esim. tiedotuksena,
neuvontana tai jonkin menettelytavan, kuten esim. rakennusluvan kautta. (Tala,
2010, s. 117; 2014, s. 93–94.) Näin tarkasteltuna myös sääntelyn kohderyhmille
sääntelytarkkuudella on erilaisia merkityksiä.
Yksityiskohtainen sääntely voi osoittautua jäykäksi, jos sääntelyn kohdetahot
ovat erilaisia tai olosuhteet toimialalla muuttuvat. Joustavan sääntelyn sisältö taas
saattaa hahmottua toimijoille epäselvänä. (Tala, 2012, s. 82.) Sääntelytarkkuuden
suhteen eri toimijoiden kesken käytävällä vuorovaikutuksella on merkittävä rooli
yhteisten käsitysten muodostamisessa ja käsitteiden määrittelemisessä, jotta
sääntelytarkkuus on laadittaessa riittävä ja hahmottuu toimijoille tulkintatilanteessa
yksiselitteisemmin. Tala on kutsunut tätä sääntelykeskusteluksi sääntely- ja
tulkintayhteisöjen välillä. (Tala, 2010, s. 107; ks. Black, 2002.) Varsinkin
sääntelystrategiaan ja -keinoihin liittyvissä valinnoissa tarvitaan eri toimijoiden
välistä vuorovaikutusta ja päätöksentekoa (Tala, 2012, s. 84, 88–89). Osalliset on
määritelty MRL:ssa laajasti, ja niihin voi kuulua yksityisiä henkilöitä,
väestöryhmiä, viranomaisia, yrityksiä sekä yhteisöjä (Roininen ym., 2003, s. 15;
Ekroos & Majamaa, 2015, s. 390–391). Kaavoituksen osalta sääntelyn laatijoiden
ja ammattilaisten, poliittisten päättäjien sekä sääntelyn kohteiden vuorovaikutus
toteutuu pääasiassa kaavaprosessin mukaisen virallisen sekä vapaamuotoisen
vuorovaikutuksen sekä päätöksenteon kautta kuten analyysikohdassa
Sääntelyprosessi on tuotu esille.
Tapauskohteiden analyysia ei voida kattavasti ulottaa kaikkiin sääntelyyn
vaikuttaneisiin toimijoihin ja vuorovaikutustilanteisiin jo tutkimusaineiston
rajallisuuden vuoksi. Varsinkin sääntelyn laadintaan liittyvä epämuodollinen ja
kirjaamaton vuorovaikutus jää analyysin ulottumattomiin (ks. Tala, 2007, s. 6).
Sääntelyn toimijoiden osalta tarkastelu keskittyy pääosin analysoimaan
kaavaprosessin aikaista sääntelyn kohteiden ilmastotavoitteita koskevaa
kommentointia kirjallisen osallispalautteen pohjalta. Myös asiantuntijahaastattelut
voivat tuottaa huomioita toimijoiden rooleista. Toisaalta tämän aineiston tyhjentävä
läpikäyminen olisi laajentanut tutkimuksen analyysia huomattavasti, joten
tutkimuksessa tuodaan esille erityisiä tai tyypillisiä toimijaryhmiä ja -palautteita, ja
niiden liittymistä yleiskaavan sääntelytarkkuuteen.
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3.4.11

Vaikuttavuus

Sääntelytarkkuudella on merkitystä sääntelyn aiheuttamiin vaikutuksiin (Tala,
2010, s. 119). Vaikuttavuus on keskeinen kriteeri arvioitaessa sääntelyn
tarkoituksenmukaisuutta ja laadukkuutta. 75 Sääntelyn vaikuttavuutta
tarkasteltaessa tutkitaan, saavutetaanko halutut tavoitteet toivotussa aikataulussa.
Vaikuttavuudella tarkoitetaan sääntelyteoreettisessa tutkimuksessa siten sääntelyn
sisällöllistä ja ajallista ulottuvuutta. (Määttä, K., 2011, s. 31; Määttä, K. &
Keinänen, 2007, s. 21.) 76 Sääntelyn vaikuttavuus riippuu useasta tekijästä, mm.
toimintaympäristön muutoksista, sääntelykeinojen toimintalogiikasta, sääntelyn
muotoilusta, viranomaisten tulkinnasta ja toimeenpanosta sekä sääntelyn kohteiden
reaktioista. Eri tekijöiden, sääntelykeinojen tai -järjestelmien vaikutusta voi olla
vaikea erottaa toisistaan. (Similä & Kokko, 2009, s. 78–79.) Tätä vaikutusketjujen
tunnistamisen haasteellisuutta tutkimuksessa kutsutaan vaikutusongelmaksi.
Sääntelylle asetettujen tavoitteiden tarkkuus osaltaan vaikuttaa myös
vaikuttavuuden arvioinnin tarkkuuteen, ja myös sääntelyn välilliset sekä kielteiset
vaikutukset tulisi arvioida. Vaikuttavuudesta on vaikea tehdä johtopäätöksiä myös
ilman kunnollista sääntelyn vaikutusten jälkiseurantaa, mikä on yleensä sääntelyn,
ja kaavoituksenkin, osalta melko muodollista. Seurannan mittareiden tulisi kuvata
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Vaikutus on toteutunut muutos tiettynä ajankohtana lähtötilanteeseen verrattuna, vaikuttavuus
tavoitteisiin verrattuna (Keinänen, 2010, s. 11–12). Vaikuttavuus ei ole ainoa kriteeri, millä sääntelyn
laadukkuutta voidaan arvioida. Usein puhutaan myös sääntelyn toimivuudesta, jolla ei kuitenkaan ole
vakiintunutta määritelmää (Similä, 2012, s. 14). Sääntelyn toimivuustarkastelussa tunnistetaan yleensä
ympäristösääntelyn piirteitä tai mekanismeja, jotka vaikuttavat sääntelyn kautta saavutettaviin
vaikutuksiin (Kokko, 2017, s. 284). Kalle Määttä (2011, s. 29, 35–45) on eritellyt sääntelystandardien
avulla muita arviointikriteerejä, joita ovat mm. ulkoinen, operatiivinen ja normatiivinen joustavuus,
dynaaminen ja hallinnollinen tehokkuus, kustannustehokkuus sekä tasapuolisuus. Kriteerit eivät
kuitenkaan ole välttämättä tyhjentäviä, yhteismitallisia tai mitattavissa olevia. Ympäristösääntelyn
vaikutusten arviointikriteereitä on esittänyt Similä (2002, s. 185–199), joita ovat dynaamisen
tehokkuuden ja kustannustehokkuuden ohella ympäristöllinen vaikuttavuus, oikeudenmukaisuus,
demokraattinen päätöksenteko, merkityksellisyys, ennakoitavuus ja joustavuus. Vaikuttavuus voidaan
ymmärtää yhdistyneenä myös muihin sääntelykriteereihin, kuten kustannustehokkuuteen tai
joustavuuteen (ks. Kokko, 2014, s. 300–301). Dahler-Larsen (2005, s. 18–20) on tarkastellut
vaikuttavuuden ja tavoiteperusteisen arvioinnin eroa teoreettisesti. Tavoiteperusteisessa arvioinnissa
tutkitaan sitä, ovatko tavoitteet saavutettu ja onko se sääntelyn ansiota. Tarkastelussa sääntely on yksi
interventio ja sillä on yksi vaikutus. Vaikuttavuuden arviointi taas keskittyy kokonaisvaikutuksen sijasta
tutkimaan, mikä vaikuttaa mihin, milloin, miten ja millä edellytyksillä. Vaikuttavuuden arvioinnin
avulla voidaan muodostaa normatiivisia tavoitteita sääntelyn kehittämiselle.
76
Vaikuttavuutta on lähestytty sääntelyteoreettisessa tutkimuksessa positiivisesta ja normatiivisesta
näkökulmasta (Määttä, K. & Keinänen, 2007, s. 21–22). Sääntelyn yhteiskunnallisia vaikutuksia
tutkivaa tutkimusta kutsutaan eri lähestymistavoista riippuen joko implementaatio- tai
arviointitutkimukseksi, jotka molemmat ovat epäyhtenäisiä tutkimusalueita. Arviointitutkimusta
käytetään laajemmin eri tieteenaloilla. (Pakarinen, A., 2012, s. 53–55; ks. Roininen, 2012.)
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sääntelyn vaikutuksia riittävän tarkasti. Seuranta auttaa myös kehittämään
vaikutusten arvioinnin menettelytapoja. (Similä, 2002, s. 186–187; Määttä, K.,
2011, s. 18, 31, 82–83; Staffans ym., 2012, s. 23.) 77 Varsinkin refleksiivisen
sääntelyn suhteen systemaattisen ja säännöllisen jälkiseurannan merkitys korostuu.
Sääntely-yhdistelmien vaikuttavuuden arviointi taas edellyttää monipuolista
analyysia. Myös sääntelyn muotoutumisprosessin merkitystä sääntelylle tulisi
arvioida. (Hildén & Similä, 2007, s. 125–126; Similä, 2002, s. 181.)
Politiikkatoimien suhteen vaikutusarvioinnilla tarkoitetaan yleensä
vaikutusten ennakollista arviointia. Vaikuttavuusarvioinnilla taas tarkoitetaan
politiikkatoimien toteutumisen jälkikäteistä arviointia. Ennakollinen arviointi
tuottaa tietoa erilaisista politiikkavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ja palvelee
siten politiikkatoimien valmistelijoita, sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä.
Vaikuttavuusarviointi taas tarkastelee, ovatko ennakoidut vaikutukset toteutuneet,
onko tavoitteet saavutettu ja onko esiintynyt ennakoimattomia vaikutuksia. Se
palvelee politiikkatoimien kehittämistä ja valvontaa eli päätöksentekijöitä ja
kansalaisia. Molempien arviointitapojen hyödyntämiseen liittyy haasteita, sillä
arviointietoa ei välttämättä systemaattisesti hyödynnetä, arviointitoimintaa ei ole
organisoitu järjestelmän tai menettelytavan suhteen ja poikkisektoraalisten
ilmiöiden eri ulottuvuuksien arviointi voi jäädä puutteelliseksi. (Valtioneuvoston
kanslia, 2009a, s. 10–11.) Ympäristöoikeudessa vaikuttavuuden arvioinnin on
todettu olevan vaikeaa, vaikka sääntelyä tarkistettaisiinkin takautuvasti. Sääntelyn
laadinnan yhteydessä tehty vaikutusten ennakointi on vielä haasteellisempaa,
varsinkin jos sääntely on joustavaa. Vaikutusten ennakollisessa selvittämisessä olisi
tärkeää tunnistaa ne muuttujat, joiden avulla vaikutus voidaan myöhemmin
todentaa. (Kumpula ym., 2014, s. 151; Hildén & Similä, 2007, s. 126.) 78
Myös yleiskaavallisen sääntelyn vaikuttavuuden arviointi, tai vaikutusten
ennakointi, on toteutuneen rakennetun ympäristön – sääntelyn päämäärän – suhteen
haasteellista. Yleiskaava ei todennäköisesti koskaan sellaisenaan toteudu tai ehdi
toteutua ennen seuraavaa yleiskaavan laadintaa. Yleiskaavallinen sääntely
pääasiassa ohjaa muuta sääntelyä, mm. asemakaavaa, joka vuorostaan ohjaa
seuraavaa sääntelymuotoa, rakennuslupamenettelyä. Myös yleiskaavasta

77
Vaikuttavuuden arviointi liittyy vaikutusten arviointiin siten, että vaikuttavuus on eräs sääntelyn
tuottamista vaikutuksista. Kaikki vaikutukset eivät ole tavoitteiden mukaisia. Vaikuttavuudessa tulisi
myös tarkastella, että muutos on sääntelyn ansiota. (Similä, 2002, s. 186–187.) Lainsäädännön
vaikuttavuuskritiikki ks. Kokko, 2009b, s. 61–62.
78
Sääntelyn vaikutusten arviointi on myös usein refleksiivinen prosessi, jossa tunnistetaan tekijöitä ja
arvioidaan niiden vaikutuksia (Kumpula ym., 2014, s. 151).
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riippumattomat tekijät ja päätökset, kuten hallinnolliset, yhteiskunnalliset tai
teknologiset muutokset, voivat vaikuttaa rakennetun ympäristön muodostumiseen
pitkän ajan kuluessa. Yleiskaava ei myöskään yksin ohjaa kunnallisten
ilmastotavoitteiden toteuttamista, jolloin vaikuttavuuden arvioinnissa yleiskaavan
osuus tulisi pystyä suhteuttamaan muiden ilmastotavoitteiden sääntelystrategian
mukaisten keinojen vaikuttavuuteen. Yleiskaavalle ei välttämättä ole edes asetettu
ilmastotavoitteita tai sellaisia tavoitteita, joiden vaikuttavuus olisi arvioitavissa.
Monet yhdyskuntarakenteen osatekijät, kuten liikenne, ovat lisäksi toiminnallisia,
jolloin ilmastovaikutusten tarkastelu yleiskaavan hallinnollisen alueen suhteen ei
edes tuota realistista kuvaa sääntelyn vaikuttavuudesta (ks. Tuomaala, 2012, s. 26).
Vaikuttavuuden arvioiminen sääntelyn tarkastelun yhteydessä on kuitenkin
keskeistä. Tässä tutkimuksessa sääntelyn vaikuttavuutta tarkastellaan kunnan
strategisen ilmastotavoitteen (tavoite) sekä yleiskaavan (tuotos) arvioidun
ennakollisen ilmastovaikutuksen välisenä arviointina ilmoitetun tavoitevuoden
suhteen. Analyysi perustuu yleiskaavaprosessin yhteydessä tai sen jälkeen
tuotettuun
ilmastovaikutusten
arviointiin.
Yleiskaavallisen
sääntelyn
vaikuttavuuden jälkikäteinen arviointi edellyttäisi sääntelyn toteutumisen
tarkastelua, eikä se ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista. Vaikuttavuuden
osalta analyysissa tarkastellaan myös tapauskohteiden ilmastotavoitteiden
toteutumisen jälkiseurantaa, jonka pohjalta sääntelyn vaikutuksia arvioidaan.
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4

Ohjauskeinot ja -instrumentit

Tutkimuksen
4.
luvussa
tarkastellaan
ilmastotavoitteiden
ohjausta
ympäristösääntelyn sekä ilmastotavoitteiden ja maankäytön suunnittelun
sääntelyjärjestelmien luoman viitekehyksen suhteen. Aluksi kuvataan
ympäristösääntelyn yleisiä piirteitä, ympäristöhallinnon ja -hallinnan välistä
suhdetta sekä niiden kytkeytymistä suunnitteluun. Sen jälkeen luodaan katsaus
ympäristöpolitiikan erilaisiin ohjauskeinoihin ja niiden kehittämispyrkimyksiin.
Sääntelyjärjestelmien
hahmottamiseksi
tarkastellaan
ilmastotavoitteiden
toteuttamiseen liittyviä kansallisia ja kunnallisia ohjauskeinoja sekä niiden
mukaisia ohjausinstrumentteja ja -työkaluja. Vastaavasti tarkastellaan myös
maankäyttöön liittyviä ohjauskeinoja sekä -instrumentteja. Yleiskaavan osalta
tutkitaan kaavallisen ohjauksen luonnetta ja siihen liittyviä ominaispiirteitä.
Lopuksi tarkastellaan yleispiirteisessä ohjauksessa huomioitavia ilmastotavoitteita
toteuttavia yhdyskuntarakenteen osatekijöitä varsinaisena sääntelyn aineellisena
sisältönä. Nämä kontekstit osaltaan luovat taustaa tutkimuksen 5. luvussa olevien
tapausten kuvauksille sekä tarkasteltavalle ilmiölle.
4.1

Ympäristösääntely

Ympäristösääntely käsitteenä viittaa sääntelyn muotoon, jossa julkinen toimija
yrittää vaikuttaa muihin suojellakseen ympäristöä. Sääntelyn tarve nähdään
sääntelyteoreettisessa tutkimusperinteessä muodostuvan yleensä markkinoiden
aiheuttamien ongelmien korjaamisesta, mutta sillä on myös muita yleisiä päämääriä.
(Similä, 2007a, s. 21.) Ympäristösääntelyn tarpeellisuutta voidaan yleisesti
perustella markkinavoimilla, kuluttajan suojelulla tai ulkoisvaikutuksilla
(Ahvenharju, 2011, s. 9). Kestävää kehitystä voidaan pitää ympäristöoikeuden
keskeisenä sääntelyperiaatteena. Ympäristösääntelyn lähtökohtana on ymmärtää
ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön, joka tunnistetaan yleensä
luonnontieteellisen tiedon avulla. Ympäristötieto on kuitenkin riittämätön
toimimaan yksin sääntelyn perusteena, vaan sääntelyn muotoutumiseen vaikuttavat
erilaiset, usein jopa ristiriitaiset ekologiset, eettiset, taloudelliset sekä poliittiset
ajattelutavat ja arvot. Moniarvoisuutta pidetäänkin ympäristösääntelyn
ominaispiirteenä. (Kumpula ym., 2014, s. 7; Kokko, 2017, s. 10–12.)
Ympäristösääntelyn määrä lisääntyy koko ajan. Vanhaa sääntelyä on korvattu
uudella, sääntelyn alaiseksi on tullut uusia toimintoja ja toisaalta jo säänneltyjen
toimintojen sääntelyä on syvennetty. Ympäristösääntely on muuttunut paitsi
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sisällöllisesti myös laadullisesti. Syynä tähän ovat olleet mm. kansainvälistyminen,
uudet ohjauskeinot, globalisaation vaikutukset eri toimijoihin, markkinoiden
vapautuminen,
maailmanlaajuiset
ympäristöongelmat
sekä
kasvaneet
ihmisoikeudet. Näiden muutosten aiheuttamat sääntelyn laadulliset ongelmat
johtuvat lisääntyvän ympäristösääntelyn määrän ohella monimutkaisista
ympäristöongelmista, sääntelyn vaikutus- ja vaikuttavuusongelmista sekä
teknisluonteisesta sääntelystä. Monimutkaistuvan sääntelyn on nähty myös
heikentävän kilpailukykyä ja lisäävän kustannuksia. Laadullisen kehittämisen
tavoitteena onkin pidetty ympäristöpolitiikan integrointia eri sektoreiden
sääntelyyn, sääntelykeinoyhdistelmiä sekä refleksiivisempää sääntelyä. (Similä,
2007a, s. 9–11; Hildén & Similä, 2007, s. 113–116.) Ilmastonmuutosta koskevan
sääntelyn on katsottu lisänneen sääntelyn määrää (Kulovesi, 2010, s. 425).
Ympäristösääntelyssä on kaksi toisiaan täydentävää kehityspiirrettä. Toisaalta
sääntely on tietyillä osa-alueilla fragmentoitunut, jolloin ongelmana on usein
ympäristösääntelyn irrallisuus muuhun sääntelyyn, alikattavuus sekä heikko
vaikuttavuus. Toisaalta integroitumiskehitys taas kytkee ympäristösääntelyn eri
osa-alueita muihin politiikka-alueisiin, mitä kutsutaan läpäisyperiaatteeksi.
Globaalit ympäristöhaasteet, kuten ilmastonmuutos, vahvistavat sääntelyn
integroitumiskehitystä. Myös integroitumiseen liittyy ongelmia, sillä lait saattavat
olla päällekkäisiä tai toisiaan täydentäviä, mikä asettaa haasteita lain soveltamiselle.
Ympäristöongelmien kokonaisvaltainen, holistinen tarkastelutapa pyrkii vielä
integroitumistakin pidemmälle. (Kumpula ym., 2014, s. 34–38.) 79
Ympäristösääntelystä voidaan tunnistaa kerrostumia oikeus-, sosiaali- ja
kilpailuvaltiollisen sääntelyn normityypeistä. Siirtyminen hyvinvointivaltiosta
kilpailuvaltiolliseen sääntelyyn on johtanut mm. hallinnollisen sääntelyn purkuun
ja toimijoiden itsesääntelyn vahvistamiseen. (Kokko, 2017, s. 15–24, 255.)
Ympäristöoikeus voidaan jakaa viiteen sääntelytasoon: kansainväliseen
oikeuteen, EU-oikeuteen, kansalliseen, kuntien ja aluehallinnon sääntelyyn sekä
erilaisten yhteisöjen tuottamaan itsesääntelyyn (Kokko, 2017, s. 31).
Ympäristösääntelyn lisääntyminen on laajalti seurausta EU-tason ja kansainvälisen
sääntelyn lisääntymisestä, sillä kansallisen sääntelyn tehtävänä on tukea, saattaa
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Holistista lähestymistapaa ympäristökysymyksiin kuvaa mm. ekosysteemipalveluiden käsite, jossa
toiminnot jaetaan sääntelypalveluihin, tukipalveluihin, tuotantopalveluihin sekä kulttuuripalveluihin
(Kumpula ym., 2014, s. 37–38). Myös ympäristön suunnittelun taustana toimivan tieteellisen
ympäristötiedon sektoroitumisen, pilkkoontumisen ja epätäydellisyyden sekä toimijoiden erilaisten
näkökulmien on nähty edellyttävän ympäristöilmiöiden ja -käsitteiden holistisempaa sekä
integroivampaa tarkastelua (Kinnunen, 2001, s. 149–151).
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voimaan ja valvoa näiden toteutumista. Osa sääntelystä, kuten kaavoitus, on
kuitenkin pitkälti kansallista, mikä toisaalta korostaa myös kansallisen
ympäristösääntelyn ja -politiikan merkitystä. Ympäristöpolitiikka80 ei olekaan vain
sektoripolitiikkaa,
sillä
ympäristökysymysten
läpileikkaavuus
näkyy
ympäristöongelmissa. Osa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä voi jopa sijoittua
ympäristöpolitiikan sektorin ulkopuolelle, kuten esim. energia- ja
liikennepolitiikkaan, mikä edellyttää ympäristöpolitiikan integrointia myös eri
politiikkasektoreiden sääntelyyn. Harvaa ympäristöongelmaa enää säädellään
yhdellä ohjauskeinolla, vaan siihen käytetään sääntelykeinojen yhdistelmiä.
Varsinkin laajojen ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, on nähty
edellyttävän uusia sääntelyn keinoja. Poikkisektoraalinen ongelma on harvoin
sääntelyreformin pääasiallisena tavoitteena, jos uudistus kohdistuu perinteisiin
sääntelykeinoihin. Sääntely-yhdistelmät voivat myös heikentää toistensa
vaikuttavuutta tai kustannustehokkuutta. Niitä tulisikin tarkastella kokonaisuutena,
jotta sääntelykeinojen väliset yhteydet voidaan tunnistaa. Sääntelyjärjestelmän
läpileikkaavuus eri politiikkasektoreiden osalta edellyttää samalla sääntelyyn
liittyvien hallinnollisten menettelyiden ja instituutioiden kehittämistä. Toisaalta
kokonaisvaltainen ympäristöpolitiikka voi johtaa sektorikohtaisen sääntelyn
merkityksen vähentymiseen. (Hildén & Similä, 2007, s. 113–121.)
Laajemmassa kontekstissa ympäristönsääntelyn keinojen ja muotojen
kehittyminen liittyy yhteiskunnalliseen muutokseen, jota on kuvattu osaksi
ekologista modernisaatiota 81 . Ekologisen modernisaation teoria esittää
optimistisen näkemyksen, jossa yhteiskunnan taloudellinen sekä teknologinen
kehitys ja ympäristönsuojelu voidaan yhdistää molempia päämääriä hyödyttävällä
tavalla. Merkittävänä seurauksena tästä kehityksestä on nähty siirtyminen
perinteisestä ympäristön sääntelystä kohti taloudellisia ja proseduraalisia

80

Ympäristöpolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa, joka muotoutuu erilaisten toimijoiden välisessä
vuorovaikutuksessa (Laine ja Jokinen, 2001, s. 49). Ilmastopolitiikka on esimerkki, jossa alun perin
ympäristöpoliittisesta kysymyksestä on muodostunut mm. talous- ja energiapoliittinen kysymys
(Tirkkonen & Jokinen, 2001, s. 71–75). Ympäristöpolitiikka osana ympäristöongelmien
yhteiskunnallista ymmärtämistä ja hallintaa ks. Haila ja Jokinen (toim.) 2001.
81
Ekologinen modernisaatio käsitteenä viittaa ihmisen ja ympäristön välisen suhteen yhteiskunnalliseen
muutokseen. Käsitettä on käytetty monessa merkityksessä yhteiskunnan ympäristöongelmia
tarkastelevien teorioiden, ympäristöpolitiikan sekä suunnittelun muutosten suhteen, esim. Massa, 2009,
s. 30–35; Sairinen, 2000, s. 76–81 sekä Kortelainen & Vartiainen, 2000, s. 9–28. Pakarinen T. (2000, s.
225) pitää MRL:n osalta kestävän kehityksen läpäisyperiaatetta ja vuorovaikutteisen suunnittelun
korostumista merkkeinä ekologisesta modernisaatiosta. Kehittäminen ja suunnittelu perustuvat
kansallisesti ja kansainvälisesti edelleen kasvun ideologiaan, vaikka kasvulle on annettu Jauhiaisen
(2012, s. 40) mukaan pehmentäviä määritelmiä kuten kestävyys ja sopeutuvuus.
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ohjauskeinoja sekä mm. itsesääntelyyn, pehmeään sääntelyyn ja tuottajavastuuseen.
(Similä, 2007a, s. 77–83.) Ekomodernin politiikan osana mm.
yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä, myöhemmin eheyttämisestä, on tullut
keskeinen maankäytön suunnittelun tavoite, josta uskotaan seuraavan pelkästään
ympäristöllisiä sekä taloudellisia hyötyjä (Kortelainen & Vartiainen, 2000, s. 16–
17).
Ympäristöhallinta
Ympäristösääntelystä huomattava osa perustuu julkisen vallan säädösohjaukseen,
mitä selittää sääntelyn instrumentaalinen luonne yhteiskuntapoliittisten
ympäristötavoitteiden toteuttamisen välineenä (Kokko, 2017, s. 3; Ekroos ym.,
2012, s. 6). Tämä on kuitenkin suppea näkökulma sääntelyyn.
Ympäristöhallinnassa 82 pyritään löytämään kuhunkin ympäristöongelmaan ja
tilanteeseen sopivia hallinnan muotoja (Sairinen, 2009, s. 140). Ympäristöhallinnan
haasteiden taustalla vaikuttavat yhteiskuntien ja niiden ympäristösuhteiden
muutokset. Niissä on sovitettava yhteen useiden toimijoiden paikallisesti ja
ajallisesti toisistaan poikkeavia intressejä ja arvoja. Ympäristönhallinnassa
sääntelyn sekä konfliktien käsittelyn ohella merkittäväksi muodostuvat eri
toimijoiden väliset yhteistyösuhteet ja -verkostot. Ympäristönhallinta onkin yhä
enemmän
vuorovaikutusta
julkisen
vallan,
yksityisen
sektorin
ja
kansalaisyhteiskunnan välillä. (Sairinen, 2009, s. 130–133, 149.) 83
Ympäristöhallinnan lähestymistapana ongelmakeskeisyys on yleistä, mutta
ympäristöongelmien määrittely, sektorointi ja analyyttinen käsittely eivät
useinkaan pysty huomioimaan dynaamista ja kompleksista kokonaisuutta sekä
toimintaympäristöä. Vaihtoehtona on esitetty myös tavoitekeskeisyyttä, mutta sen
82

Ympäristöhallinnassa on kyse ympäristöongelmien ja niiden ratkaisujen yhteiskunnallisesta
hallinnasta. Sen tavoitteena ei ole parhaan ratkaisun tai oikeiden toimijoiden löytäminen, vaan
tilanteiden ymmärtäminen eri toimijoiden kannalta. (Sairinen, 2009, s. 139–140.) Ympäristönsuojelusta
lähtenyt ympäristöhallinta on laajentunut eri poliitikoiksi, periaatteiksi sekä käsitteiksi, kuten
ekotehokkuudeksi, tuotteiden ja palvelujen elinkaaritarkasteluiksi, kestäväksi luonnonvarojen käytöksi
jne. Hallinnan muuttuvat muodot eivät liity pelkästään ympäristöpolitiikkaan vaan laajemmin koko
yhteiskunnan kehitykseen. Ympäristöhallinnan erilaisista lähestymistavoista ks. Sairinen, 2009, s. 140–
148.
83
Hallintatavalla tarkoitetaan vakiintuneiden toimintatapojen mukaisia päätöksenteon ja sääntelyn
käytäntöjä. Ympäristö ja sen elementit merkitsevät toimijoille erilaisia resursseja, jolloin merkitykset
johtavat helposti ristiriitoihin toimijoiden välillä. Näiden hallitsemiseksi on muodostettu virallisia
normeja ja järjestelmiä, jotka ovat käytäntöjen kautta muotoutuneet ympäristöä säänteleviksi
paikallisiksi käytännöiksi usein liittyneinä johonkin sektoritoimeen. (Kortelainen & Vartiainen, 2000, s.
37.)
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suhteen haasteeksi on noussut yksimielisyyden löytäminen merkittävien
yhteiskunnallisten tavoitteiden muodostamisessa. (Kinnunen, 2001, s. 70; Haila,
2001, s. 17–18; myös Kokko, 2017, s. 12–13; ks. Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 42–43.) Toimintaa ohjaavassa ja tavoitekeskeisessä sääntelyssä on usein
määritelty ympäristölle asetettavia vähimmäistavoitteita, eikä sääntely rohkaise
toimijoita juurikaan ylittämään vähimmäistavoitteita (Gunningham, 2012, s. 89).
Samaa on kaavoituksen laatutason osalta pohtinut myös Syrjänen (1999, s. 327).
Ohjauskeinojen valinta on ympäristöhallinnan keskeisimpiä kysymyksiä.
Ympäristöohjauksen avulla julkinen valta joko yksin tai yhdessä muiden
toimijoiden kanssa pyrkii ohjaamaan yhteiskunnan toimintoja ympäristön kannalta
parempaan suuntaan. Perinteisten ympäristöohjauskeinojen rinnalle on tullut uusia
mm. vapaaehtoisuuteen sekä toimijoiden itsesääntelyyn liittyviä keinoja ja
instrumentteja.
Myös
kansalaisyhteiskunnan
toimijat
pyrkivät
mielipidevaikuttamaan yrityksiin, kuluttajiin ja markkinoihin. Uusien
ympäristöohjauskeinojen käyttöä on kutsuttu kansainvälisesti ohjausreformiksi84.
Uudet ohjausmuodot palvelevat useita eri tavoitteita mm. kannustavuuden,
sääntelyn vähentämisen, kustannustehokkuuden, innovaatioiden tukemisen,
osallistumisen keinojen sekä ohjauksen hyväksyttävyyden suhteen. Tavoitteet
voivat olla toisistaan riippumattomia ja jopa ristiriitaisia. Sääntelyohjauksen
merkitys ei ole kuitenkaan vähentynyt, koska osa uusista keinoistakin vaatii
tuekseen sääntelyä. (Sairinen, 2009, s. 140–142.)
Myös kunnallishallinto on siirtynyt byrokraattisista ja hierarkkisista
hallintojärjestelmistä itseohjautuvien toimintayksiköiden kuntakonserniksi ja ns.
uuteen hallinta-ajatteluun, jonka perustana ovat tapauskohtaisesti muodostuvat
yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteet eri toimijoiden välillä. Tästä
muutoksesta on erotettavissa kolme pääsuuntaa, joita ovat sääntelyn purkaminen,
hallinnon hajauttaminen sekä markkinaohjautuvuus. Julkinen hallinto on
edelleenkin keskeinen instituutio ja edellytys tasa-arvon toteutumiselle,
hyvinvoinnin jakautumiselle, julkishyödykkeiden tuottamiselle ja jopa kansallisen
kilpailukyvyn vahvistamiselle. Muutoksen kohteena on siten julkisyhteisön
hallintatapa, jota hallinta käsitteenä kuvaa. (Anttiroiko & Haveri, 2007, s. 164, 169.)
Kuntien kehitys ja toimintaedellytykset ovat aiempaa enemmän riippuvaisia
kansainvälisestä kehityksestä, ulkopuolisista tekijöistä sekä niiden omista
resursseista, mikä korostaa kuntien omista tarpeista lähtevien visioiden,
84
Suomalaisen ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen käyttämisestä ks.
Ympäristösääntelyn uusia kansainvälisiä viitekehyksiä ks. Gunningham, 2012.

Sairinen,

2000.
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strategioiden ja niitä toteuttavien keinojen merkitystä. Toisaalta kunnat ovat
edelleen riippuvaisia myös valtiosta. (Sotarauta, 1996, s. 82; Jauhiainen, 2012, s.
41.) Myös sektorikohtainen osaoptimointi on edelleen osa julkista päätöksentekoa,
koska se on välttämätön seuraus tehokkaasta työnjaosta sektoreiden välillä
(Vakkuri, Karppi & Sankala, 2016, s. 52 ).
Ympäristöpolitiikan sisältö ei siten muodostu pelkästään poliittishallinnollisten toimijoiden kautta. Sääntelyteoreettisessa tutkimuskirjallisuudessa
uuden ympäristöasioiden hallinnan (new environmental governance, NEG)
käsitteeseen liitetään julkisen, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden
erilainen
yhteistoiminta
yhteisten
ympäristötavoitteiden
saavuttamiseksi. Valtiojohtoisesta sääntelystä on tietoisesti pyritty kohti
monitoimijaista monitasohallintaa (multi-level governance), ja se saanut erilaisia
painotuksia osallisten ja yhteistyömuotojen suhteen erityisesti anglosaksisissa
maissa ja myös EU:ssa. Varsinkin smart regulation -ajattelussa eri toimijoiden
tarjoamilla ohjauskeinoyhdistelmillä pyritään räätälöimään ohjausta eri
ympäristöongelmille ja toimijoille. (Gunningham, 2009, s. 200–207; Holley ja
Gunningham, 2011, s. 309–311.) Myös maankäytön suunnittelussa on nähty
tärkeänä monitasoisen politiikka- ja suunnitteluintegroinnin, vuorovaikutuksen,
muiden ohjauskeinojen ja markkinamekanismin huomioimista, jotta maankäytön
suunnittelu ja hallinnan keinot tukevat myös muiden yhteiskunnallisten
tavoitteiden ja arvojen saavuttamista. OECD:n mukaan kaavoituksen
joustamattomuus on osin jopa seurausta muiden ohjauskeinojen puutteesta, jolloin
se helposti rajoittaa enemmän kuin mahdollistaa. (OECD, 2017, s. 9–11.) Toisaalta
pyrkimys hyödyntää joustavia, epämuodollisia maankäytön suunnittelun
menetelmiä ja työkaluja eri toimijoiden välillä voi aiheuttaa ongelmia niiden
legitimaation, valvottavuuden ja avoimuuden suhteen. Kaavoituksen tehtäväksi voi
jäädä ”virallistaa” tällainen vapaa muotoinen menettely, jolloin sääntelyä käytetään
tarkoitushakuisesti. (Mäntysalo & Jarenko, 2012, s. 46–48.)
Ympäristön eri osa-alueet ovat suunnittelussa olleet perinteisesti irrallisia, ja
vain kaavoitus on nähty keinona laajemman kokonaisuuden hallintaan.
Maankäytön suunnittelussa ympäristön ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus
konkretisoituukin selvimmin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ongelmat ovat
kuitenkin moniulotteisia, laajoja, toisiinsa limittyviä ja sisältävät useita
ratkaisumahdollisuuksia. Ympäristökysymykset eivät ole pelkästään ekologisia
ongelmia, eikä suunnittelu myöskään rajoitu vain fyysisen ympäristön hallintaan,
vaan tarkastelua on tehtävä laajemmin aina ihmisen elämäntapaa ja kulttuuria
myöten.
Holistisen
ympäristönäkemyksen
korostumisen
seurauksena
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ympäristöhallinnassa on lisätty suunnittelua tukevia menettelytapoja, kuten
vaikutusten arviointia, vuorovaikutteisuutta ja ympäristön hallintajärjestelmiä.
Suunnittelun, päätöksenteon ja toteuttamisen vaiheiden sekoittuessa yhä enemmän
toisiinsa huomiota on alettu kiinnittää enemmän prosessien laatuun ja toimijoiden
väliseen vuorovaikutukseen. (Kinnunen, 2001, s. 94–102, 148–153.) Maankäytön
sääntelyyn tukeutuvat hierarkkiset järjestelmät perustuvat tarkasti rajattujen,
toisistaan irrallisten alueiden hallinnointiin paikallisesti ja ajallisesti rajatuilla
maankäytön suunnitelmilla. Hallintaan pyrkiminen taas on korostanut
alueidenkäytön kehittämisessä toimijoiden rooleja, mikä on johtanut alueiden
toiminnalliseen tarkasteluun monitoimijaisten verkostojen kautta ilman paikkaan
sidottua ulottuvuutta. Verkostoihin luovat painotuksia erilaiset aikajänteet sekä
näkökulmat mm. talouden, politiikkojen ja ympäristön suhteen. Hankkeet
kuitenkin konkretisoituvat tietyssä ajassa ja paikassa, jolloin hierarkkinen, aikaan
ja paikkaan sidottu suunnittelujärjestelmä ei helposti joustakaan toivotulla tavalla.
(Jauhiainen, 2012, s. 32–41.)
Hallinta ja suunnittelu
Tarkastelua voidaan tehdä myös suunnitteluongelmiin liittyvän epävarmuuden ja
epäselvyyden hallinnan suhteen. 85 Sotaraudan (1996) mukaan epävarmuuden
hallinnointi perustui sodan jälkeen vallassa olleissa synoptisessa ja
inkrementalistisessa
suunnittelunäkemyksessä
hallinnon
byrokraattisiin
periaatteisiin, lineaariseen kehitysnäkemykseen ja suunnitteluideologiaan, jossa
keskitetty suunnittelu nähtiin keinona poistaa epävarmuus tietoa keräämällä ja sitä
analysoimalla. Muodostui koordinoitu sekä sektoroitunut järjestelmä, jossa
yhteiskunnalliset ongelmat annettiin tietyn yksikön tai viranomaisen vastuulle.
Tavoitteet nähtiin selkeinä, yhtenäisinä ja ristiriidattomina, ja rationaalisessa
suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa niihin löytyivät parhaat
mahdolliset ratkaisut.86 Hallintoprosessille olivat tyypillistä ylhäältä alas johdetut,
valtiosta riippuvat ohjausjärjestelmät. Toimintaympäristön muutokset ja
toimijoiden roolit olivat ennakoitavia ja neutraaleja suhteessa hallintoon.
Suunnittelu mahdollisti kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen ohjauksen ja
kontrollin. (Sotarauta, 1996, s. 52–55, 128, 139.)

85

Forester on pitänyt erottelua epävarmuuden ja epäselvyyden välillä merkittävänä suunnitteluprosessin
lähestymistavan suhteen (Forester, 1993, s. 9).
86
Rationaalisen suunnittelun malli ks. Taylor, 2003, s. 66–69.
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Ongelmien huomattiin 70-luvulta lähtien olevan kuitenkin toisiinsa limittyviä
ja riippuvan useasta tekijästä, kun taas niiden hallinnointi, ja sen myötä suunnittelu,
oli hajautunut useisiin yksiköihin, eivätkä ne kyenneet sopeutumaan nopeasti
muuttuviin ongelmiin. Toisaalta myös toimijoiden välille oli muodostunut
sektorirajat ylittäviä verkostoja, jotka olivat riippuvaisia toisistaan. Hallinnan
periaatteet muodostuivat kompleksisuuden, moninaisuuden ja dynaamisuuden
luoman epäselvyyden hallintaan, missä syy-seuraussuhteet olivat sumentuneet ja
tulevaisuudesta oli erilaisia näkemyksiä. Ongelmana ei ollut tiedon puute, vaan
miten sitä tulkittiin ja kuka tulkinnan teki. Epäselvyyden hallinnassa tavoiteltiin
uusia toimintatapoja, joilla ei pyritty yhdenmukaisuuteen tai kaiken kattavuuteen.
Hallinta oli sekä ylhäältä että alhaalta johdettua sekä paikallisesti että globaalisti
riippuvaista. Toimijoilta vastaavasti edellytettiin pyrkimystä yhteisymmärrykseen
ristiriitaisten tavoitteiden ja intressien ristipaineessa, eikä hallinta ollut vain
julkisen toimijan tehtävä vaan enemmänkin itseohjautuvaa toimintaa. (Sotarauta,
1996, s. 63–66, 80–81; Kinnunen, 2001, s, 69–70.)87
Suunnittelu oli epävarmuuden hallinnan suhteen instrumentaalista ja näyttäytyi
muodollisena, systemaattisena sekä hierarkkisena prosessina, jolla valmisteltiin ja
varmistettiin kollektiivinen sekä integroitu päätöksenteko. Epäselvyyden
hallinnassa sama rationaalinen suunnitteluajattelu oli yhä vahvasti käytäntöä, ja
tehdyt päätökset usein perusteltiin rationaalisuudella. (Sotarauta, 1996, s. 131–135,
80–81.) Instrumentaalinen rationaalisuus oli rakentunut tavoitteen ja sitä
toteuttavien keinojen hierarkian määrittelyksi. Lähestymistavassa etsittiin
optimiratkaisua osatavoitteiden ja vaihtoehtojen vertailun avulla, minkä pohjalta
valittiin paras ratkaisu. Ratkaisut perusteltiin ja niiden vaikutukset arvioitiin
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.88 Rationaalinen suunnittelu kohtasi sittemmin
haasteita mm. tiedon epätäydellisyyden, tavoitteiden arvosidonnaisuuden,
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Epävarmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan eroista ja peruspiirteistä ks. Sotarauta, 1996,
s. 81, 128, 159. Hallinnon ja hallinnan eroista esim. Anttiroiko ja Jokela, 2002, s. 130. Tieteellinen
ympäristötieto on epävarmaa, jolloin yhteiskunnallinen tulkinta riippuu erilaisista tulkintayhteyksistä,
ks. Haila, 2001, s. 247–251.
88
Instrumentaaliseen rationaalisuuteen kuuluvat synoptinen suunnittelu ja inkrementalismi.
Synoptisessa suunnittelussa kokonaisvaltaisen tieteellisen tiedon avulla luotiin ymmärrys, tavoitteet ja
keinot suunnittelun kohteen hallitsemiseksi. Suunnittelua hallittiin suunnittelujärjestelmän avulla, jossa
tehtävät eriteltiin ja ongelmat määritettiin tarkkaan. Näin suunnitteluun liittyvä epävarmuus poistui.
(Sotarauta, 1996, s. 139–145.) Myös sääntelyssä tiedollista epävarmuutta pyritään hallitsemaan
varmistamalla hyvä valmistelumenettely (Tala, 2001, s. 343). Synoptisen suunnittelun kritiikkinä syntyi
inkrementalistisen suunnittelun teoria, jonka esitti mm. Charles E. Lindblom (1959) artikkelissaan The
Science of Muddling Through. Synoptisesta suunnittelusta käytetään myös termiä rationaaliskomprehensiivinen suunnittelu (Taylor, 2003, s. 72).
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vaikutusten ennakoinnin sekä ajan ja resurssien suhteen. Myös kommunikaatio oli
pitkälti yksisuuntaista, pääasiallisesti informatiivista. Tämän vuoksi
instrumentaalinen rationaalisuus ei lopulta ollutkaan optimointia, vaan lähinnä
tyydyttävän ratkaisun etsimistä. Rajoitetussa rationalismissa (ks. Simon, 1979)
tunnustettiin lähtötietojen vajavaisuus ja kokonaisvaltaisuuden sijaan pyrittiin
valitsemaan tavoitteet sekä politiikat keinojen mukaisesti ja samanaikaisesti.
Inkrementalistisessa lähestymistavassa korostuivat reaktiivisuus ja kommunikaatio
toimijoiden välillä informaation lisäämiseksi. Kommunikaatio oli kuitenkin
rajoittunutta eikä välttämättä monisuuntaista. Kumpikaan lähestymistapa ei
kiinnittänyt huomiota suunnitteluprosessin laatuun. (Sotarauta, 1996, s. 138–145;
Sager, 1994, s. 11–16.)89 Kommunikatiivisessa rationaalisuudessa (ks. Habermas,
1984) toimijat pyrkivät vuorovaikutukseen muiden toimijoiden kanssa, minkä
avulla siinä lähestyttiin epäselvyyttä eri näkökulmista ja tietopohjista käsin.
Vuorovaikutteisuus toi mukanaan suunnitteluun tieteellisen päättelyn ohella myös
poliittisuuden ja eettisen ulottuvuuden. Suunnittelun tavoitteena oli päästä
osapuolien kanssa yhteisymmärrykseen ja siten suunnitteluun liittyvän
epäselvyyden poistamiseen. Kommunikatiivisessa suunnittelussa julkishallinnon
tehtävä oli mahdollistaa vuorovaikutus ja osallistuminen konfliktien
ratkaisemiseksi. Lähestymistavan kritiikkinä nähtiin sen proseduraalisesta
luonteesta johtuen prosessin tavoitteellisuuden ja sisältökysymysten unohtaminen.
(Sotarauta, 1996, s. 145–155, 296; Kinnunen, 2001, s. 70–73.)90
Vaikka yhdyskuntasuunnittelu on lähtökohtaisesti instrumentaalista, se sisältää
useita kommunikatiivisuutta korostavia piirteitä suunnitteluprosessissa mm.
osallistumisen, vuorovaikutteisuuden ja vaikutusten arvioinnin suhteen (Staffans,
2004, s. 45–46; Puustinen, 2006, s. 192–194). Toisaalta maankäytön ohjaamiseen
89

Friedmann kritisoi rationaalisen suunnittelun vaiheittain etenevää mallia, koska suunnitteluprosessin
keskittyminen erillisiin vaiheisiin irrotti päätöksenteon suunnittelun toimeenpanosta. Hänen mukaansa
suunnittelu oli ymmärrettävä toimintana, jossa voidaan kiinnittää huomiota samanaikaisesti mm.
suunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen sekä eri toimijoihin. (Friedmann, 1969, s. 311–313; Taylor,
2003, s. 112–115). Samankaltaisia huomioita implementaation huomioimisesta sääntelyn valmistelun
yhteydessä on esittänyt myös Tala, 2013, s. 30.
90
Yhdyskuntasuunnittelussa tapahtuneita paradigman muutoksia fyysisestä suunnittelusta tieteellisrationaaliseen ja kommunikatiiviseen suunnitteluun on kuvannut mm. Taylor (2003).
Kommunikatiivisen ja instrumentaalisen suunnittelun käytäntöjen vertailua ks. Forester, 1993, s. 28.
Kommunikatiivisen suunnittelun teorioista ja käytännöistä ks. mm. Forester (1993), Fisher ja Forester
(1993), Healey (1993, 1997) ja Sager (1994). Kommunikatiivisen suunnittelun tarkoitus ei ole kumota
tieteellistä rationalismia, vaan osoittaa sen yksipuolisuus ja rajoittuneisuus moninaisuuden hallinnassa.
Kommunikatiivinen rationaalisuus on tulevaisuutta etsivää eikä sitä määrittävää. Rajoitetussa
kommunikatiivisessa rationaalisuudessa pyritään yhteisymmärrykseen vuorovaikutuksen puutteista
huolimatta. (Sotarauta, 1996, s. 145–156.)
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liittyy paljon instrumentaalisen rationaalisuuden piirteitä mm. tavoitteiden ja
keinojen määrittelyn, hierarkkisen suunnittelujärjestelmän sekä tieteellisen tiedon
merkityksen suhteen. Suunnittelu voidaan siten nähdä tasapainoiluna
epävarmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan välillä. (Sotarauta, 1996, s.
156–159.) Myös kokonaisvaltaisen suunnittelun ideaali on digitaalisuuden tuomien
mahdollisuuksien myötä noussut jälleen esille (Jama ym., 2018, s. 43, 53).
Instrumentaalisen ja kommunikatiivisen rationaalisuuden jatkoksi on noussut
strategisuus muuttuvien ja kompleksisten toimintaympäristöjen ohjaamisessa.
Vuorovaikutuksen ja suunnittelun prosessiluonteisuuden korostumisen on katsottu
edellyttävän toimijoilta strategista ajattelua, koska ympäristöongelmat kytkeytyvät
erottamattomasti muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Strategisen ajattelun
avulla pyritään jäsentämään ja suuntaamaan toimintaa pitkäjänteisesti, jolloin
tavoitteet ja keinot muotoutuvat aina uudelleen. Strateginen suunnittelu terävöittää
strategista ajattelua ja toimintaa tuomalla sen teoreettiselta tasolta käytännön
tasolle. (Kinnunen, 2001, s. 85–86, 152–153; Sotarauta, 1996, s. 191–192, 322.)
Strateginen suunnittelu pyrkii epävarmuuden hallintaan rajoittuneen
rationaalisuuden puitteissa luomalla siitä jatkuvan käytännön. Se tähtää
suunnittelua ja hallinnointia yhdistävään ajattelutapaan, jonka avulla laajoihin
kokonaisuuksiin sekä konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten maankäytön
suunnitteluun, voidaan tuoda joustavuutta, adaptiivisuutta ja syvyyttä. Se yhdistää
eri sektoreiden politiikkatoimia sekä suunnittelutasoja pyrkien näin hallitsemaan
epäselvyyttä ja huomioimaan toiminnan legitiimisyyttä. Strategisessa
suunnittelussa pyritään tunnistamaan muutoksen tarve, joka edellyttää suunnittelua.
(Mäntysalo ym., 2016, s. 107–108; Kinnunen, 2001, s. 74, 90.) Myös sääntelyn
laadinta voidaan ymmärtää suunnitteluna (Tala, 2001, s. 78; ks. Baldwin ym., 2013,
s. 24).
4.2

Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot

Ympäristöpolitiikalla pyritään vaikuttamaan ympäristön tilaan vaikuttaviin
tavoitteisiin ja keinoihin. Ohjauskeinoilla pyritään vaikuttamaan ihmisen
käyttäytymiseen moraalin, talouden ja oikeuden tasoilla. (Ekroos ym., 2012, s. 6,
29.) Ympäristöpolitiikan julkiset ohjauskeinot jaetaan perinteisesti kolmeen
ryhmään:
hallinnollis-oikeudellisiin,
taloudellisiin
sekä
suostutteleviin
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ohjauskeinoihin 91 . Keskeisin ohjausmuoto on edelleenkin viranomaisten
hallinnollis-oikeudellinen sääntelyohjaus, johon kuuluvat erilaiset lupa-, ilmoitus-,
valvonta- ja suunnittelujärjestelmät. Niiden avulla julkinen toimija, kunta tai valtio,
asettaa käyttäytymisvelvoitteen ja mahdollisen sanktion sen tehostamiseksi.
Käyttäytymisvelvoite voidaan asettaa laissa tai hallinnollisen toimen kautta, esim.
lupana tai kaavana. Taloudellisessa ohjauksessa käyttäytymisvelvoitetta voimistaa
taloudellinen hyöty tai haitta, esimerkiksi kannustimet tai maksut. Suostuttelevan
ohjauksen käyttäytymisvelvoitteen tehosteena on usein yhteisön hyväksyntä tai sen
tuoma moraalinen kunnioitus. Ohjauksen muotoja ovat sopimusohjaus,
asiantuntijatuki sekä tiedollinen ohjaus. (Kumpula ym., 2014, s. 15–16.)
Ympäristösääntelyn keinoja voidaan jaotella myös muilla tavoilla (esim. Kokko,
2017, s. 288).
Hallinnollis-oikeudellinen sääntely käsittää pääasiassa normiohjauksen ja
siihen liittyvän hallinnollisen päätöksenteon (Kokko, 2017, s. 256).
Ympäristöohjauksen sääntelymuotoja ovat mm. yleisnormit, lupamenettelyt,
ennakkoja
jälkivalvonta,
suunnitelmaohjaus,
selvilläolovelvoitteet,
kohdesuojelupäätökset sekä tuotteiden ympäristöominaisuuksien sääntely.
Yleisimpiä keinoja ovat ennakolliset lupamenettelyt, kuten esim. rakennus- ja
ympäristölupa. Yleisnormit 92 ovat lain joustavan sääntelyn tarkentamista
alemmanasteisella, usein teknisellä, sääntelyllä kuten esim. rakentamismääräykset,
ja standardit taas kirjallisesti asetettuja tavoitteita tai teknisiä vaatimuksia.
Suunnitelmaohjaus sekä arviointi- ja selvilläolovelvollisuudet korostuvat
ympäristölainsäädännössä.
Keskeisin
suunnitelmaohjauksen
muoto
on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitus. 93 Suunnitelmaohjauksen

91
Jaottelu perustuu OECD:n piirissä syntyneeseen käsitteistöön: regulatory, economic, ja suasive
instruments. Suostutteleva ohjaus -käsite laajentaa joissain yhteyksissä käytettyä informaatio-ohjauksen
käsitettä. (Kumpula ym., 2014, s. 15.) Similä mukaan suostuttelevan ohjauksen proseduraalisiin
instrumentteihin kuuluvat mm. informaatio, vaikutusten arvioinnit, sertifioinnit sekä rekisterit.
Sääntelytavassa välitetään informaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi eri toimijoiden välillä, eikä
julkinen toimija ole ainoa informaation tuottaja tai välittäjä. (Similä, 2007a, s. 38–39.)
92
Yleisnormeja sovelletaan lupamenettelyssä, ja niiden toteutumista valvotaan jälkivalvonnalla.
Valvonnan
painottumista
jälkivalvonnan
suuntaan
on
pidetty
ympäristöohjauksen
keventämispyrkimyksenä. (Kumpula ym., 2014, s. 20–21.)
93
Muita suunnitelmaohjauksen muotoja ovat mm. vesienhoitosuunnitelmat. Selvilläolovelvollisuus
merkitsee toimijan velvollisuutta tuntea toimintansa ympäristövaikutukset ja niihin liittyvien haittojen
vähentämismahdollisuudet, esim. ympäristönsuojelulain mukaan. Arviointivelvollisuudet käsittävät
mm. YVA- ja SOVA-menettelyt. (Kumpula ym., 2014, s. 23; ks. Laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä (YVAL) 252/2017; Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVAL) 200/2005.) Ympäristövaikutusten arviointi on
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merkitys korostuu tilanteissa, joissa vaaditaan pitkäjänteisiä toimenpiteitä,
jatkuvuutta ja vakaata toimintaympäristöä. Osa suunnitteluohjauksen välineistä ei
ole oikeudellisesti velvoittavia ja suunnitelmaohjaukselle onkin tyypillistä
poliittisten asiakirjojen oikeudellistuminen. Tällöin suunnitelman laatimisprosessi
ja osallistumisen sekä oikeusvaikutuksen muodot on säädetty lailla, kuten
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakiin perustuva suunnitelma on oikeudellisesti
painoarvoltaan
merkityksellisempi
viranomaisten
ja
tuomioistuinten
päätöksenteossa. (Kumpula ym., 2014, s. 19–24; Ekroos ym., 2012, s. 31–32.)
Oikeusvaikutusten vuoksi kaavoitus on lähempänä lainsäädäntöä kuin
oikeusvaikutuksettomat suunnitelmat (Kokko, 2017, s. 319).
Taloudellisten ohjauskeinojen avulla pyritään toimijoiden itseohjautuvuuteen
luomalla positiivisia kannustimia tai negatiivisia sanktioita erilaisten tukien,
verohelpotusten, maksujen tai verojen avulla. Keinotekoisen markkinamekanismin
avulla sääntelyn kohteiden toimintaan pyritään vaikuttamaan epäsuoran
hintaohjauksen ja markkinavoimien avulla. Erityisesti ympäristönsuojelu
hyödyntää tätä ohjausmuotoa kannustamalla vähemmän ympäristöä haittaavien
toimintatapojen etsimiseen. Ohjausmuotoa perustellaan hallinnollisella
kustannustehokkuudella, joustavuudella ja kannustavuudella, ja vastaavasti sen
haasteena on mm. ympäristöhaitan salliminen maksua vastaan. Taloudellinen
ohjaus usein täydentää hallinnollis-oikeudellista ohjausta. (Kumpula ym., 2014, s.
24–25; Ekroos ym., 2012, s. 32–34.) Marinin hallitusohjelmassa korostuvat
erilaiset
taloudelliset
ohjauskeinot
ilmastopolitiikan
toteuttamisessa
säädösohjausta enemmän, vaikka myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa
ilmastonmuutoksen hillinnän merkitys tuodaan esille (Valtioneuvoston kanslia,
2019).
Suostutteleva ohjaus käsittää monenlaisia ohjauskeinoja, joille yhteistä on
toimijoiden vapaaehtoinen sitoutuminen sääntelyn tavoitteisiin. Ne usein
täydentävät velvoittavampia sääntelyn muotoja, ja niillä kevennetään hallinnollista
sääntelyä. Siihen kuuluvat esimerkiksi vapaaehtoiset sopimusjärjestelmät, ns.
ympäristösopimukset. Sopimusohjauksen merkitys on kasvanut sekä EU:n että
kansallisen ympäristösääntelyn toimeenpanossa. Sääntelyn kohteiden motiivina on
usein molempia osapuolia hyödyttävä tilanne tai mahdollinen pelko hallinnollisesti
tiukemman ohjausmuodon käyttämisestä. Sopimuksiin ja sitoumuksiin liittyy
paljon itsesääntelyllisiä elementtejä, mm. valvonnan siirtämisessä toimijoille,
informaatio-ohjauksen keino, joka täydentää hallinnollis-oikeudellista ohjausta. Menettelyn osalta se on
osa julkista hallintoa. (Kokko, 2017, s. 314–315.)
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jolloin sopimuksiin usein liitetään seuranta- ja raportointivelvollisuus, kuten esim.
MAL-sopimuksiin. Tiedollisessa ohjauksessa eli informaatio-ohjauksessa
ympäristötiedon 94 saatavuus ohjaa toimijaa tekemään ympäristömyönteisiä
ratkaisuja ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Myös informaatio-ohjaukseen voidaan
sisällyttää erilaisia ohjausmuotoja. Tiedon laaja julkisuus, sen systemaattinen
kokoaminen ja levittäminen ohjaavat toimijoita sekä heidän valintojaan toiminnan,
tuotteiden sekä kulutuksen suhteen. Ympäristömerkit ovat esimerkki tiedollisesta
ohjauksesta, jonka tarkoitus on ohjata kulutuskäyttäytymistä. (Kumpula ym., 2014,
s. 25–27; Ekroos ym., 2012, s. 34–36.)95 Tässä tutkimuksessa käytetään jaottelua
hallinnollis-oikeudelliseen, taloudelliseen sekä suostuttelevan ohjauksen osalta
pääasiassa informaatio-ohjaukseen sekä sopimuksiin. Tarkastelun kohteena ovat
merkittävimmät kuntatason ilmastotavoitteita ohjaavat sopimukset ja sitoumukset,
jotka vaikuttavat kaavoitukseen. Itsesääntelyn roolia ei ole tutkimuksessa erikseen
tarkastelu.
Edellä esitetty kolmijaottelu on yksinkertaistettu, horisontaalinen malli
sääntelykeinoista, jossa voidaan edetä vapaaehtoisemmista, suostuttelevista
ohjauskeinoista kannustavampiin ja edelleen velvoittavampiin keinoihin. Se ei
kuitenkaan kuvaa ohjausmuotojen yhdistelmiä tai rinnakkaisuutta toistensa kanssa;
esim. sopimusohjaus voi käsittää kaikkia em. ohjauskeinoja. Myös kaavoitus
yhdistää kaksi sääntelykeinoa: maankäytön suunnittelun ja suunnittelun
ympäristövaikutusten arvioinnin. Malli soveltuu huonosti myös jälkikäteisten
sääntelykeinojen kuvaamiseen, eikä myöskään erittele, onko ohjaus suoraa,
epäsuoraa, välitöntä tai välillistä. Sääntelyn ohjausmekanismiin perustuen voidaan
sääntely jaotella myös vertikaalisesti strategioihin, ohjauskeinoihin sekä niitä
täsmentäviin standardeihin. Strategiat, jotka määrittelevät sääntelykeinojen avulla
toteuttavat tavoitteet, ovat harvoin oikeudellisesti sitovia. Sääntelykeinot voivat
tässäkin mallissa perustua oikeudellisiin tai ei-oikeudellisiin instrumentteihin.
Vertikaalinen malli tunnistaa paremmin mekanismeja ja suhteita sääntelyn sisällä,
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Ympäristötiedon oikeudellinen määritelmä ks. Kokko, 2017, s. 180.
Informaatio-ohjaus voidaan jakaa perinteiseen ohjausteoreettiseen, viestinnälliseen sekä
tietojohtamisen ja -hallinnon näkökulmiin. Perinteinen informaatio-ohjauksen malli, jossa toimija
välittää informaatiota ohjattavan toimijan käyttäytymisen muuttamiseksi, soveltuu keskitetyn hallinnon
näkökulmiin, esim. valtion tai kunnan toimintaan. Viestintäteoreettinen näkökulma huomioi taas
tiedonvälityksen kohderyhmät, toimijaverkostot ja vuorovaikutuksen eri asteet. Tietojohtamisen
ja -hallinnon näkökulman mukaan organisaatiot toimivat yhä enemmän tiedon varassa, jossa
informaation kautta edetään datan, informaation ja tietämyksen hallintaan sekä viisauteen. Informaatioohjauksen vaikuttavuuteen vaikuttaa mm. ohjauksen kielellinen ja merkitysten tulkintojen
ymmärtäminen. (Stenvall & Syväjärvi, 2006, s. 17–31.)
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muttei välttämättä kaikkia sääntelykeinoja, kuten itsesääntelyä. Sääntelykeinoja
voidaan hahmotella myös ympäristövastuun järjestämisen näkökulmasta. (Kokko,
2017, s. 256–267.)
Refleksiivinen sääntely
Globaalien ympäristöongelmien ja niiden välisten monimutkaisten yhteyksien
ongelmana on yleensä saatavan tiedon epätäydellisyys ja epävarmuus. Tämä tekee
sääntelyjärjestelmien muodostamisesta entistä haastavampaa. Viranomaisten
laatimat sääntelyjärjestelmät ovat usein jäykkiä ja hallinnollisesti raskaita, eivätkä
ne välttämättä reagoi tai sopeudu nopeasti muuttuviin olosuhteisiin tai tietoon tai
opi sääntelyn toimeenpanon kokemuksista. Oppivien, eli refleksiivisten, ja
sopeutuvien, eli adaptiivisten, sääntelyjärjestelmien käyttäminen vähentäisi
sääntelyn uusimistarvetta.96 Refleksiivinen sääntelyjärjestelmä reagoi muuttuviin
olosuhteisiin, tietoon tai ymmärrykseen, sietää epävarmuutta ja oppii sääntelyn
toimeenpanosta ja kokemuksesta. Adaptiivisessa lähestymistavassa sääntelijä voi
asettaa vain yleisen tavoitteen ja jättää sääntelykeinot myös toimijan vastuulle.
Oppiva ja sopeutuva sääntelyjärjestelmä edellyttää useita erilaisia sääntelykeinoja,
hajautettua päätöksentekoa sääntelyprosessissa sekä sääntelyn toimeenpanijalle
mahdollisuuden valita soveltuvin toteutuksen muoto tapauskohtaisesti. Menettelyä
on kuvattu sääntelykeinopyramidin avulla, jossa tiedollisen ohjauksen ollessa
riittämätöntä siirrytään velvoittavampiin sääntelykeinoihin. (Hildén & Similä,
2007, s. 121–124, 127, 133; Kumpula ym., 2014, s. 28–31.)
Ayres ja Braithwaite (1992, s. 35–40) ovat lähestyneet sääntelyä suostuttelun
ja sanktioivien keinojen välimuodoista, jonka pohjalta he ovat laatineet reagoivan
sääntelymallin sääntelykeinopyramidi-konseptin avulla. Reagoivassa sääntelyssä
sääntelijä (valtio) etsii ja tarjoaa ensin informaatiota sekä itsesääntelyn muotoja,
mutta mikäli yhteisiä päämääriä ei löydy, se voi siirtyä käyttämään ensin
harkinnanvaraisia ja lopulta ehdottomia ohjaustoimia. Pyramidimallin mukaisesti
vapaaehtoisten sääntelykeinojen valikoima on laaja supistuen kohti kärkeä
sääntelykeinojen samalla tiukentuessa. Gunningham, Grabosky ja Sinclair (1998,
s. 280–281) ovat jatkaneet reagoivan sääntelymallin kehittelyä tarjoamalla edellistä
laajemman toimijajoukon, jossa sääntelyä voidaan toteuttaa valtion, yritysten ja
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Adaptiivisen sääntelyn voi katsoa myös kuuluvan refleksiiviseen sääntelyyn (Hildèn & Similä, 2007,
s. 121–124). Responsiivisen ja refleksiivisen sääntelyn eroa ei tässä tutkimuksessa ole eritelty (ks.
Parker, 2008).
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yksityisten
toimijoiden
kesken
hahmottamalla
sääntelykeinopyramidi
kolmisivuisena. Tämä mahdollistaa useiden eri sääntelyinstrumenttien käytön eri
toimijoiden välille – ei vain pyramidin pysty- vaan myös sivusuunnassa.
Kolmiulotteinen malli mahdollistaa sääntelyn ohjausinstrumenttien yhdistelyn
luovasti eri toimijoiden kesken. (Myös Baldwin ym. 2013, s. 259–267.)
Sääntelypyramidia voidaan käyttää työkaluna mm. pohdittaessa sääntelykeinojen
vaikutusta sääntelijän ja sääntelyn kohteen, julkisen ja yksityisen sääntelyn sekä
yksityisen
ja
yleisen
edun
välillä.
Sääntelyinstrumenttien
asema
sääntelypyramidissa määräytyy muiden kyseisen sektorin ympäristöpoliittisten
ohjaustyökalujen suhteen. (Kokko, 2017, s. 263–265; Hovila, 2013, s. 25–29.)
Kaavojen asemaa sääntelykeinopyramidissa on tarkastellut Kokko (2017, s. 318–
319).
Smart regulation -ajattelussa korostetaan useamman sääntelykeinon
käyttämistä ongelmaan, jolloin keinojen yhdistelmällä voidaan saavuttaa tavoitteet
tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin perinteisellä sääntelyohjauksella.
Sääntelyn
yhdistäminen
ei
ole
kuitenkaan
ongelmatonta,
jotta
ohjausvaikutukseltaan erilaiset keinot tukisivat toistensa vaikuttavuutta. Myös
uusiin, refleksiivisten ympäristöhallinnan keinoyhdistelmiin ja olosuhteisiin liittyy
epävarmuustekijöitä. Käytännössä uudet ohjauskeinot ovatkin vaatineet tuekseen
usein velvoittavaa sääntelyä, eivätkä ne ole siten välttämättä johtaneet
sääntelyohjauksen purkamiseen. (Kumpula ym., 2014, s. 16–18; Gunningham,
2012, s. 103.) Uusia sääntelykeinoja ei tulisi nähdä toisten keinojen korvaajana
vaan ennemminkin toistensa täydentäjinä. Sääntely-yhdistelmät kannattaa pyrkiä
rakentamaan rajallisesta keinovalikoimasta, jossa voimakkaimpia sääntelykeinoja
käytetään mahdollisimman vähän. (Gunningham & Sinclair, 1998, s. 2, 17.) 97
Yleisesti sääntelykeinot kannattaa laatia vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden
suhteen mahdollisimman laajoiksi, jolloin ne mahdollistavat toimenpiteiden
kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
on tyypillinen usean toimijan ja sääntelykeinon muodostama kokonaisuus, jossa
samaan toimijaan voi kohdistua yksityistä tai julkista ohjausta eri muodoissa.
Julkisen ja yksityisen toimijan välillä ovat haasteena eri keinoista koostuvan
sääntelyjärjestelmän koordinoiminen koherentiksi. Refleksiivisen sääntelyn muut
haasteet
liittyvät
ohjauskeinojen
hyväksyttävyyteen,
vaikuttavuuden
ennustettavuuteen, hajautettuun päätöksentekoon sekä lainsäädännöllisiin esteisiin.
97
Gunningham ja Sinclair (1998) ovat hahmotelleet periaatteita, joilla älykästä sääntelyä voitaisiin
suunnitella. Baldwin ja Black (2007) ovat puolestaan kehitelleet reagoivan sääntelyn teoriaa.
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Kansallinen sääntelyperinne ja perustuslaki edellyttävät suhteellisen
yksityiskohtaista sääntelyä. Perustuslain 80 § voi ahtaasti tulkiten rajoittaa
refleksiivisen sääntelyn mahdollisuuksia. Perinteisen sääntelyn keinot ovat
asetettujen tavoitteiden suhteen vaikuttavuudeltaan paremmin ennustettavia kuin
epäsuoran sääntelyn suhteen. Oppivat systeemit edellyttävät usein inkrementaalista
lähestymistapaa. Sääntelyn refleksiivisyys edellyttääkin tavoitteiden selkeää
määrittelyä ja vaikutusten säännöllistä arviointia. Markkinamekanismiin ja
vapaaehtoisuuteen perustuvat sääntelyratkaisut korostuvat siten jatkossakin
ympäristösääntelyn refleksiivisyyden muotoina. (Hildén & Similä, 2007, s. 123–
124, 133; Kumpula ym., 2014, s. 28–31.)

Kuvio 3. Ilmastotavoitteiden

ja

maankäytön

suunnittelun

sääntelyjärjestelmät.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä asettaa epämuodolliset suunnitelmat osaksi
maankäytön

hierarkkista

sääntelyjärjestelmää.

Ilmastotavoitteiden

sääntelyjärjestelmässä ohjausvaikutus toiseen ilmastopoliittiseen strategiaan tai
ohjelmaan ei ole yhtä selvä, ja ne voivat vaikuttaa myös useampaan maankäytön
suunnitelmatasoon.

4.3

Ilmastotavoitteiden ohjaus

Strateginen ohjaus
Kansallinen ilmastopolitiikka pohjautuu kansainväliseen ja EU:n määrittämään
ilmastopolitiikkaan. Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa ohjaavat YK:n
112

ilmastonsuojelun puitesopimus, sitä tarkentava Kioton pöytäkirja sekä EU:n
ilmasto- ja energiapaketit vuosille 2020 ja 2030. Ilmasto- ja energiapaketin mukaan
kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta sekä
nostaa uusiutuvan energian määrää 20 prosenttia energian loppukulutuksesta
vuoden 2005 tasosta. Tavoite parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia on
ohjeellinen. Päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla Suomen tulee vähentää 16
prosenttia päästöjä vuoden 2005 tasosta ja nostaa uusiutuvan energian osuus 38
prosenttiin.
EU:n
uuden
ilmastoja
energiapaketin
mukaisesti
kasvihuonekaasupäästöjä tulee vuoteen 2030 vähentää 40 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä 27 prosenttia loppukäytöstä ja
energiatehokkuutta nostaa 27 prosenttia. Taakanjakopäätöksen mukaisesti
Suomelle on esitetty päästökaupan ulkopuolisille päästöille 39 prosentin
päästövähennystavoitetta vuoden 2005 tasosta. Uusiutuvan energian ja
energiatehokkuuden tavoitteita ei jaettu jäsenvaltioille. (Huttunen, 2017, s. 17–25;
Ympäristöministeriö, 2017, s. 28–34.) 98 Pitkän tähtäimen tavoitteena EU:lla on
vähentää vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia
vuoden 1990 tasosta. Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan vuonna 2020, jossa
pyritään rajoittamaan päästöjen kasvu 1,5 asteeseen. (Ympäristöministeriö, 2017,
s. 28; KOM (2011) 112 lopullinen, s. 3; Huttunen, 2017, s.18.)
Tulevaisuusselonteko (2009) arvioi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan
haasteita pitkällä aikavälillä. Selonteossa valtioneuvosto linjaa tavoitteita ja
toimenpiteitä, joilla tähdätään vähäpäästöiseen yhteiskuntaan. Selonteon mukaan
tämä edellyttää määrätietoista ohjauksen tehostamista, uusia älykkäitä
ohjauskeinoja, entisten ohjauskeinojen vaikuttavuuden parantamista ja näiden
yhteensovittamista. Vähäpäästöiset ja kustannustehokkaat ratkaisut tulisi
vakiinnuttaa siten, että ilmastopoliittisia keinoja tarvitaan jatkossa
mahdollisimman vähän. Kaavoituksen tehtävänä mainitaan yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen kaupunkiseuduilla ja uusiutuvan energian edistäminen.
(Valtioneuvoston kanslia, 2009b, s. 7–11, 85, 112, 126–129.) 99 Energia- ja
98

Päästökauppajärjestelmään
kuuluvat
suuret
teollisuuslaitokset,
yli
20
MW:n
energiantuotantolaitokset sekä lentoliikenne. Päästökauppaan kuulumattomia toimintoja ovat mm. muu
rakennusten erillislämmitys, liikenne, maatalous ja jätehuolto ja teollisuuskaasut. Maankäyttö,
maankäytön muutos ja metsätalous-sektori eivät toistaiseksi kuulu päästökauppaan eivätkä
taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin. (Tilastokeskus, 2018, s. 40; Ympäristöministeriö, 2017, s.
30–32.)
99
Selonteossa esitetään tavoitteeksi ekotehokas yhdyskuntarakenne, joka edellyttää riittävää
asukastiheyttä, eheää yhdyskuntarakennetta, liikennemuotojen, toimintojen ja palvelujen
yhteensovittamista, seututason tarkastelua yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun suhteen, erilaisia
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ilmastotiekartta 2050 (2014) toimii strategisen tason ohjeena kohti hiilineutraalia
yhteyskuntaa. Tiekartassa arvioidaan keinoja vähähiilisen yhteiskunnan
aikaansaamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–95 prosenttia
vuoteen
2050
mennessä.
Tiekartassa
käsitellään
erityisesti
energiantuotantoa, -kulutusta ja -järjestelmää sekä muita sektoreita, kuten
hiilinieluja, ja siinä tutkitaan eri päästövähennystoimien vaikutuksia niiden
kustannustehokkuuden ja yhteiskunnan kilpailukyvyn suhteen. Tiekartassa
korostetaan valtion ja kuntien kokonaisvaltaista sitoutumista vähähiilitalouden
edistämiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kaupunkiseutujen suunnittelua
edistetään normiohjauksella ja energiatehokkuutta sopimusohjauksella ja muilla
ohjauskeinoilla. Kulutukseen ja elämäntapoihin vaikuttamisen on nähty
edellyttävän erilaisia ohjauskeinoja. Taloudelliset ohjauskeinot nähdään keskeisinä
vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa, joskin niiden käyttöön liittyy myös haasteita.
(Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, 2014, s. 9–11, 59–72.)100
Energia- ja ilmastostrategiassa 2030 (2016) esitetään linjaukset, joilla EU:n
asettamat vuoden 2030 tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotka ovat linjassa vuoden
2050 tavoitteiden kanssa. Strategia tarkastelee konkreettisia energia- ja
ilmastopoliittisia toimia sektoreittain päästöjen, energian sekä taloudellisen kasvun
ja työllisyyden kannalta. Strategian linjauksien mukaiset toimenpiteet
täsmennetään keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa. Strategiassa
korostetaan
kuntien
päätöksenteon
merkitystä
taakanjakosektorin
päästötavoitteiden
toteuttamisessa
maankäytön,
liikenteen,
palvelujen,
elinkeinojen ja energiaratkaisujen suhteen. Kuluttajien kestäviä valintoja
mahdollistetaan ohjauskeinoyhdistelmillä, mm. taloudellisella ohjauksella,
kokeiluilla sekä kampanjoilla. (Huttunen, 2017, s. 13, 53–54.) Alueidenkäytön
suhteen merkittävimmät päästövähennystoimet liittyvät kaupunkiseutujen
toimivuuteen, maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen, kestävien
liikkumismuotojen edellytysten parantamiseen, palveluiden saavutettavuuteen

ratkaisuja yhdyskuntien suunnittelussa eri alueille ja erilaisiin tilanteisiin (Valtioneuvoston kanslia,
2009b, s. 102–104).
100
Tiekartassa on arvioitu, että yhdyskuntarakenne, energian ja liikenteen järjestelmät ja niiden
ohjauskeinot eivät tue toisiaan parhaalla tavalla, vaan sisältävät puutteellisia, päällekkäisiä ja
ristiriitaisia elementtejä. Ohjauskeinojen suunnittelussa ei myöskään tarkastella kokonaisuuksia tai
tavoitteita samanaikaisesti. (Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, 2014, s. 60.) Alueidenkäytön
suunnittelussa todetaan päästöihin vaikutettavan yhdyskuntarakenteen tehokkuutta ja toimivuutta
parantamalla mm. täydennysrakentamisen, palvelujen saavutettavuuden, kestävien liikennemuotojen,
hajarakentamisen hillinnän, uusiutuvan energian tuotannon sekä hiilinielujen säilyttämisen kautta
(Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, 2014, s. 44–45).

114

sekä uusiutuvan energian tuotannon, erityisesti aurinko- ja tuulienergian
hyödyntämiseen. Myös hiilinielujen kompensoiva rooli maankäytön muutoksessa
on tuotu esille. Kaupunkiseutujen alueidenkäytön ja liikkumisen ohjauksen suhteen
linjataan lainsäädännön ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittämistarve
sekä
valtion
ja
kuntien
välisen
sopimusohjauksen
parantaminen.
Energiatehokkuuden osalta linjaukset kohdistuvat sähkön- ja lämmöntuotannon
sekä
liikenteen
energiajärjestelmiin.
Sopimusohjausta
jatketaan
energiatehokkuuden
parantamisen
ohjauskeinona.
Energianeuvonnassa
korostetaan informaatio-ohjausta ja osallistamista kuluttajien suuntaan. (Huttunen,
2017, s. 62–67, 72–73.)101
Ilmastopaneeli totesi ilmastolain valmistelun yhteydessä kansallisen
ilmastosääntelyn olevan strategiavetoista ja yksityisiä toimijoita ohjaavan
sääntelyn hajanaista ja heikkoa. Strategioiden toimivuus arvioitiin heikoksi
varsinkin päästökauppasektorin ulkopuolella ja niiden nähtiin toimivan
velvoittamattomina lähinnä hallinnon informaatio-ohjauksena. Strategisten
sääntelytavoitteiden mahdollisuutena nähtiin joustavuus, reagointikyky sekä laaja
hyväksyttävyys. Joustavuus ja sitomattomuus ovat samalla myös niiden
heikkouksia, koska tavoitteiden täytäntöönpano ei ole ennustettavaa eivätkä ne
välttämättä toteudu riittävän tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Strategioiden
merkityksen pehmeänä sääntelynä arvioitiin vahvistuvan, jos lainsäädäntöön
lisättäisiin viittaus niiden huomioimisesta. Ilmastotavoitteiden sääntelyä ei
kansallisesti koordinoida, eikä niille ole selkeitä kannustimia tai sanktioita. Myös
sääntelykeinot tulevat sattumanvaraisesti kansallisesta ja EU:n lainsäädännöstä,
eivätkä ne ole jäsentyneitä esim. tavoitteiden suhteen. Ilmastolain suhteen paneeli
korostikin jatkuvan tietopohjan parantamista, seurantajärjestelmien kehittämistä ja
ohjauskeinojen valinnan tärkeyttä sääntelyn toimivuuden parantamiseksi. (Kokko
ym., 2012, s. 8–9, 31.)

101
Energia- ja ilmastostrategia on laadittu vuosina 2001, 2005, 2008, 2013 ja 2016. Vuoden 2008
energia- ja ilmastostrategian keskeisenä tehtävänä oli varmistaa EU:n vuodelle 2020 asettamat
kansalliset tavoitteet ja niiden mukaiset toimenpiteet. (Valtioneuvoston selonteko, 2008.) Vuoden 2013
strategiassa linjattiin mm. lisätoimia em. tavoitteille sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita vuoden
2020 jälkeiselle ajalle (Valtioneuvoston selonteko, 2013). Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista ns. taakanjakosektoria. Siinä esitetään sektorikohtaisia
lisätoimia vuoden 2030 päästötavoitteen saavuttamiseksi mm. liikenteelle ja alueidenkäytölle.
Suunnitelma täsmentää ilmasto- ja energiastrategian toimia ja tarkastelee sektoreiden välisiä kytkentöjä.
Suunnitelmassa on tunnistettu MRL:n rooli ja sen uudistamistarpeet. (Ympäristöministeriö, 2017, s. 11–
14, 78–79.)
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Marinin hallitusohjelmassa (2019) pyritään kansalliseen hiilineutraalisuuteen
vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Tavoite tarkoittaa
päästövähennysten tiukentamista 55 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2030
mennessä. Hallitus aikoo edistää kuntien omien hiilineutraalisuusohjelmien
valmistelua ja toimeenpanoa. Myös ilmastolakia aiotaan päivittää tavoitteen
saavuttamiseksi liittämällä siihen mm. maankäyttösektori ja hiilinielujen
vahvistaminen. Ensisijaiset ilmastotavoitteita tukevat ohjauskeinot ovat vahvasti
taloudellisia. (Valtioneuvoston kanslia, 2019, s. 32–37.)
Lainsäädäntö
Ilmastopolitiikkaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö on kehittynyt vähitellen
sisältäen kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamia velvoitteita.
Ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2015, ja se on ensimmäinen kansallinen säädös,
joka määrittelee ilmastopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteen vähentää kaikkia
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden
1990 tasosta. Laissa määritellään päästöjä ohjaava suunnittelu- ja
seurantajärjestelmä ja viranomaistoiminnan työnjako sekä vahvistetaan
eduskunnan ja kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia. 102 Laki
on luonteeltaan valtion viranomaisia koskeva tavoitteellinen puitelaki, johon ei
sisälly toimialoja, myöskään maankäyttöä, koskevaa aineellista lainsäädäntöä.
(Huttunen, 2017, s. 16–17.)
Ilmastomuutoksen poliittisen merkityksen vuoksi ilmasto-oikeudellisen
sääntelyn määrä on lisääntynyt kansainvälisesti sekä EU-maissa. Perustan
sääntelylle muodostaa YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus (SopS 61/1994), jonka
pohjalta on muodostettu yleiset periaatteet, velvoitteet ja institutionaaliset puitteet
sekä kansainvälinen neuvotteluprosessi järjestelmän kehittämiselle ja
täytäntöönpanolle. Sopimusta on sittemmin täydennetty mm. Kioton pöytäkirjalla
(SopS 13/2005), jossa hyväksyttiin teollisuusmaille oikeudellisesti sitovat
päästötavoitteet. EU:n ympäristöpolitiikan osalta ilmastonmuutoksen hillitseminen
on kirjattu Lissabonin sopimukseen (SopS 66/2009), ja ilmastopolitiikkaa varten
kehitettiin
päästökauppajärjestelmä
(2003/87/EY).
Näiden
sopimusten
täytäntöönpano on johtanut kansallisen lainsäädännön kehittämiseen. Suomessa
102
Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmään kuuluvat vaalikausittainen keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan suunnitelma sekä vähintään kerran kymmenessä vuodessa hyväksyttävät pitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma
(Ympäristöministeriö, 2017, s. 40).
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tätä toteuttavat päästökauppalaki (311/2011) ja -asetus (359/2019), lentoliikenteen
päästökauppa (34/2010) sekä laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007).
Päästöoikeuksista päättää Suomen valtioneuvosto ja viranomaisena toimii
Energiavirasto. Päästökauppalaki vaikuttaa myös kuntien ilmastotavoitteisiin, sillä
yli 20 MW:n lämpövoimalat kuuluvat sen piiriin. Ilmasto-oikeudelle ja sen
sääntelyjärjestelmille on olennaista vahva vuorovaikutus kansallisen,
kansainvälisen ja EU-tason ilmastosääntelyn sekä muun ilmastoon vaikuttavan
sääntelyn, kuten kaavoitus tai rakentamismääräykset, välillä. (Kulovesi, 2010.)
Alueidenkäytön lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen
hillintään. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 1 §) yleisissä tavoitteissa tai
alueiden käytön suunnittelun tavoitteissa (MRL 5 §) ilmastotavoitteita ei erikseen
mainita, vaikka niiden voi katsoa kuuluvan kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä
välillisesti
tavoitteisiin
yhdyskuntarakenteen
taloudellisuudesta,
ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja luonnonvarojen säästeliäästä käytöstä.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa (MRL 22 §) kohdassa ei
myöskään mainita erikseen ilmastotavoitteita, vaikka vuonna 2008 tarkistetuissa
alueidenkäyttötavoitteissa
ne
tuodaankin
esille. 103 Maakuntakaavan
sisältövaatimuksissa (MRL 28 §) on esitetty vain yleisiä ilmastonmuutosta
hillitseviä toimenpiteitä mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta. Yleiskaavan
sisältövaatimuksissa (MRL 39 §) ei ole mainintaa ilmastotavoitteista, vaikka ne
välillisesti toteutuvat koskien yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja
ekologista kestävyyttä, yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä sekä mahdollisuuksia
järjestää infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla. Säännöksessä mainitaan ympäristöhaittojen
vähentäminen, jonka myös voi tulkita tarkoittavan ilmastotavoitteita. Myöskään
asemakaavan sisältövaatimuksissa (MRL 54 §) ei mainita ilmastotavoitteita.
Kaavojen yhteydessä laadittavien selvitysten ja tutkimusten (MRL 9 §; MRA 1 §)
perusteella
voidaan
arvioida
myös
suunnitelmien
toteuttamisen
ympäristövaikutuksia. Asetuksen säännös pitää sisällään myös vaikutukset
103

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävät tavoitteet olivat VAT:n tarkistamisen
keskeisimpänä tavoitteena ja samalla lisättiin niiden velvoittavuutta (Valtioneuvoston päätös
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2000; Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, 2008; Heinilä & Wähä, 2013, s. 6). Vuonna 2017
uudistetuilla VAT:illa tähdätään Pariisin ilmastosopimuksen (SopS 75/2016) mukaisiin
päästövelvoitteisiin.
Alueidenkäytöllä
luodaan
keskeiset
edellytykset
vähähiiliselle
ja
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle. Myös energiahuollon osalta annetaan tavoitteita
uusiutuvan energian tuotannon, sen logistiikan ja verkostojen sekä tuulivoiman rakentamisen osalta.
(Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017.)
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ilmastoon liittyessään joko välittömästi tai välillisesti ympäristön ja
yhdyskuntarakenteen osatekijöihin sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen. (Ekroos
ym., 2013, s. 42–47.)
Maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnissa (2014) todetaan, että päästöjen
vähentämisen ja sopeutumisen näkökulmat tulisi liittää selkeämmin osaksi
kaavojen vaikutusten arviointia, mikä korostuu erityisesti yleispiirteisessä
kaavoituksessa. Näin ilmastonmuutoksen näkökulma olisi osa kaavan
osallistumista, vaihtoehtojen vertailua ja päätöksentekoa. Arvioinnissa todetaan
tosin yleispiirteisten kaavojen sisältövaatimusten käsittävän jo nykyisellään
yhdyskuntarakenteen kannalta olennaiset ilmastonmuutoksen hillinnän keinot, eikä
niiden lisääminen sisältövaatimuksiin ole tarpeen. Energiatehokkuuden on katsottu
toteutuvan
maankäytössä
välillisesti
rakentamisen,
yhteiskäytön
ja
energiajärjestelmien mahdollistamisen kautta. MRL:iin on jo lisätty muutamia
uusiutuvan energian hyödyntämistä edistäviä säännöksiä mm. tuulivoiman osalta.
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 123–127; MRL 77 §.) Ilmastolakia ja sen liittymistä
muuhun
lainsäädäntöön
arvioivassa
selvityksessä
(2013)
pohdittiin
ilmastotavoitteiden lisäämistä selvemmin MRL:n tavoitesäännöksiin sekä
suunnittelujärjestelmään, alueidenkäyttötavoitteisiin, kaavojen sisältövaatimuksiin
sekä varsinkin osaksi kaavoituksen vaikutusten arviointia (Ekroos ym., 2013, s. 5,
42–47).
Asiantuntijaohjaus
Asiantuntijaohjaus toimii pääasiassa informaatio-ohjauksena. Ympäristöön
liittyvän tiedon välittämisessä asiantuntijalaitoksilla ja viranomaisilla on keskeinen
rooli. (Kokko, 2017, s. 182.) Ilmastolaissa säädetään erityisen asiantuntijapaneelin
asettamisesta. Suomen ilmastopaneelin tarkoitus on edistää tieteen ja politiikan
vuoropuhelua, antaa suosituksia päätöksentekoon sekä vahvistaa monitieteellistä
näkökulmaa. Paneeliin kuuluu eri alojen tutkijoita, ja sen laatimat selvitykset sekä
kannanotot tehdään tieteellisin perustein, eivätkä esim. ministeriöt voi vaikuttaa
niiden kannanottoihin. (Ilmastolaki 16 §; Huttunen, 2017, s. 17; Suomen
ilmastopaneeli, n. d.)
Ympäristöministeriö koordinoi kansainvälisiä YK:n ja EU:n alaisia
ilmastoasioiden neuvotteluja. Kansallisen ilmastopolitiikan osalta ministeriö vastaa
mm. maankäyttö- ja alueidenkäyttöpolitiikasta, jätepolitiikasta ja rakentamisesta.
(Ilmastonmuutoksen hillitseminen, n. d.) Keskeisenä ministeriön tavoitteena on
viime vuosina ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen rakennetun
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ympäristön kehittämisessä. Sen tehtäviin kuuluu mm. valvoa ympäristönkäytön
säädösvalmistelun laatua, sen toimivuutta, uudistamistarvetta ja vaikuttavuuden
arviointia, mutta myös muiden ohjauskeinojen kehittämistä. Ministeriön vastuulla
ovat MRL:n ja alueidenkäyttötavoitteiden välittyminen maakuntakaavoitukseen
sekä kuntien kaavoitukseen
ja niiden edistämisen
varmistaminen
viranomaistoiminnassa. Ministeriö tuottaa ja välittää tietoa kaavoituksen uusista
toimintamalleista sekä vuorovaikutustavoista. Informaatio-ohjauksessa ministeriön
merkittäviä
tehtäviä
ovat
erilaisten
alueidenkäytön
tietovarantojen
sekä -järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja niihin liittyvä neuvonta. Niiden avulla
mahdollistetaan edelleen ympäristöhallinnon viestinnän, tutkimuksen ja palvelujen
vaikuttavuutta ja toiminnan ohjausta. Näkyvimpiä tiedonvälityksen muotoja
maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa ovat ympäristöministeriön oppaat.
Ympäristöhallinnon
alueellisia
tehtäviä
hoitavat
ELY-keskukset
ja
aluehallintovirastot.
(Ympäristöministeriö,
2011,
s.
14–16;
32–34.)
Energiapolitiikka taas kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka tehtäviä ovat mm.
uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen, päästökaupan
toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon
yhteensovittaminen (Energiapolitiikka, n. d.). Eri ministeriöt ja niiden alaiset
virastot ovat jakaneet vastuitaan päästöjen ja energiankäytön sektoreiden
mukaisesti (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2011, s. 28).
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos,
jonka tehtäviin kuuluvat tutkimus- ja kehittämistyö sekä erilaisten palveluiden
tuottaminen. Ympäristökeskus tuottaa ympäristötietoa mm. ilmastonmuutoksen
hillinnästä ja sopeutumisesta, luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä
sekä maankäytön kestävästä käytöstä. SYKE kehittää ja ylläpitää järjestelmiä ja
menetelmiä ympäristötiedon seurantaan sekä paikkatietoon liittyen eri toimijoille.
Työn tuloksia eri teemoista julkaistaan tieteellisinä ja ammatillisina julkaisuina.
(Suomen ympäristökeskus, n. d.) Suomen Kuntaliitto toimii kuntien edunvalvojana
sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tuottajana. Kuntaliitto on ilmastolinjauksissaan
painottanut strategiatyön merkitystä ilmastotyölle, sillä kunnat tekevät merkittäviä
päätöksiä
liittyen
mm.
energiantuotantoon,
energiansäästöön,
yhdyskuntarakenteeseen sekä hankintoihin. Kunnilla on myös keskeinen rooli
välittää tietoa ja tarjota neuvontaa ja luoda siten puitteet kuntalaisten
ilmastotietoisille valinnoille ja käyttäytymiselle. Ilmastonmuutos on myös nähty
taloudellisena mahdollisuutena tuoda kunnalle säästöjä, työtä ja yrittäjyyttä.
Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia laatimaan oman tai seudullisen ilmastostrategian
osana muuta kunnallista strategiatyötä ja ottamaan ilmastovaikutukset huomioon
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maankäyttöä, liikennettä, rakentamista, energia- ja jätehuoltoa sekä palveluiden
järjestämistä koskevassa päätöksenteossaan. Valtion rooli on nähty merkittävänä
kuntien ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle varsinkin taloudellisen ja
informaatio-ohjauksen osalta. (Suomen kuntaliitto, n. d.; Suomen Kuntaliitto
2009b; Suomen Kuntaliitto 2010; Suomen Kuntaliitto 2019.)
Sopimusohjaus
Valtion ja kuntien välillä toteutetaan kansallisesti erilaisia vapaaehtoisia
sopimusohjauksen muotoja, joihin liittyy mm. määrällisiä ja laadullisia
ilmastotavoitteita tietylle sopimuskaudelle. Sopimukset voidaan yleensä muotoilla
kunkin sopijaosapuolen lähtökohtien mukaisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden
osalta. Sopimuspohjainen rahoitusyhteistyö, kuten MAL-sopimus, mahdollistaa
yhdyskuntarakenteen seudullisen kehittämisen esim. asuntopoliittisten tavoitteiden
sekä infra- ja liikennehankkeiden suhteen sekä niiden yhteensovittamisen. Samalla
toimenpiteet tukevat kansallisia ilmastotavoitteita. Sopimuksia on laadittu
suurimpien kaupunkiseutujen kanssa, ja niissä on määritelty pitkän tähtäimen
tavoitteet, toimenpiteet sekä aikataulu maankäytön, asumisen ja liikenteen
kehittämiselle. Niissä kunnat ja valtio myös sitoutuvat rahoittamaan ja
toteuttamaan seudun kannalta keskeisiä hankkeita tai toimintoja. (Kanninen &
Akkila, 2015, s. 10; Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen
aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmä, 2015, s. 5–7, 26.) MALsopimusten tavoitteita toteutetaan maapolitiikan ja kaavajärjestelmän kautta.
Kuntien osalta sopimusten lähtökohtina voivat olla seudulliset ilmastostrategiat,
yleis- ja asemakaavat, rakennemallit ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat. (Suurten
kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtioosapuolen valmisteluryhmä, 2015, s. 12.)104 Erityisesti ilmastotavoitteiden osalta
sopimusmuoto on nähty kaavajärjestelmää joustavampana keinona reagoida
muuttuviin ilmastotavoitteisiin (Rand, 2018, s. 70). Sopimusmuoto on
vakiinnuttanut paikkansa yhteistyömuotona, ja onnistunut osin tavoitteissaan mm.
yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja asuntotuotannon tavoitteiden osalta.
104

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, liikennevirasto sekä paikallinen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Sopimukset on laadittu nelivuotiskausiksi, ja parhaillaan on käynnistymässä
sopimuskausi 2020–2031. Kaupunkiseutujen rakennemallien ja sopimusten sitovuuden vahvistamista
on jopa esitetty vahvistettavaksi seudullisena suunnitteluvälineenä. (Suurten kaupunkiseutujen
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmä, 2015, s. 23;
Ympäristöministeriö, 2014, s. 76; Energiatehokkuussopimukset, n. d.)
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Sopimusmenettelyyn on nähty liittyvän myös haasteita, esim. sen epäselvään
rooliin kaavoitusjärjestelmän suhteen. (Ympäristöministeriö, 2018a, s. 12;
Mäntysalo & Kosonen, 2016, s. 39.)
Kaupungeille suunnatuilla energiatehokkuussopimuksilla ja -ohjelmilla on
merkittävä rooli kansallisissa ilmasto- ja energiastrategioissa, ja niillä toteutetaan
mm. energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EY). Vapaaehtoisilla sopimuksilla
tavoitellaan päästökaupan ulkopuolista energiansäästöä sekä vauhditetaan
energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa sekä uusiutuvan energian käyttöä.
Energiatehokkuussopimuksia on kohdennettu eri toimialoille, mm. energia-alalle,
teollisuuteen ja kiinteistöille sekä myös kunnille ja kuntayhtymille. Sopimus
edellyttää laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet energiankäytön
tehostamisesta ja uusiutuvien energiamuotojen edistämisestä. Maankäyttöön
kohdistuvia tavoitteita sopimuksissa ovat maankäytön suunnitelmien ja kaavojen
energiatehokkuus sekä liikenteen, infrastruktuurin ja rakennusten aiheuttaman
energiankulutuksen vähentäminen. Valtio voi tukea sopimukseen liittyneitä
osapuolia taloudellisesti. Myös kunta voi osana sopimusta kohdistaa taloudellista
tukea tai informaatio-ohjausta kuntalaisille. Tässä tutkimuksessa kuntien
energiatehokkuussopimuksia ei ole käytetty lähdeaineistona, sillä sopimuksen
mukaiset toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa kaupungin hallinnoimiin
kiinteistöihin, eikä niiden suoraa yhteyttä yleiskaavatasoiseen maankäyttöön voi
osoittaa, vaikka sopimuksen seurannassa vaikutus kaavoitukseen onkin tuotu esille.
(Energiatehokkuussopimukset, n. d.; Harjula & Ahtiainen, 2008, s. 3–4; Motiva,
2017, s. 30–31.)
Kunnallinen ohjaus
Kaupunkien ja kuntien strategisissa suunnitelmissa ilmastoa ja ympäristöä
koskevat tavoitteet ovat merkittävässä asemassa. Ympäristökysymysten
kytkeytyminen koko yhdyskuntarakenteen suunnitteluun on ymmärretty aiempaa
paremmin, ja energiatehokkuus sekä vähähiilisyys ovatkin kuntien yleisiä
tavoitteita. (Väärälä, 2014, s. 62–63.) Kunnan omat keinot ilmastotyössä liittyvät
pääasiassa kaavoitukseen, uusiutuvaan energiaan, hankintoihin, jätehuoltoon ja
liikenteen järjestämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin
toimenpiteisiin. Kunnat ovat usein osallistuneet maakunnan ilmastostrategiatyöhön,
mutta sen on koettu kuitenkin jäävän etäiseksi kunnan toiminnasta. Kaupunkien ja
kaupunkiseutujen omilla ilmastostrategioilla on pystytty huomioimaan paremmin
paikalliset tarpeet, resurssit sekä olosuhteet. Niiden on todettu myös olevan
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helpommin muutettavissa konkreettisiksi toimenpiteiksi. Uuden kuntalain (KL
410/2015) mukaan ilmastostrategiat olisi jatkossa sisällytettävä kunta- tai
kaupunkistrategian teemojen alle, jolloin aiempi ilmastostrategia voisi edelleen
toimia toimenpideohjelman perustana (Parviainen, 2015, s. 19–24, 56–59).
Kaupunki- tai kuntastrategiat keskittyvät ympäristökysymysten osalta pääasiassa
yleisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen tavoitteisiin, mm.
keskustojen elävöittämiseen, eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen, kestävien
liikkumisen muotojen kehittämiseen, integroivan suunnittelun ja ilmastopolitiikan
tehostamiseen sekä haja-asutuksen hallintaan (Väärälä, 2014, s. 62). 105
Strategioiden ohjaavaa merkitystä on myös arvosteltu, ja on väitetty niillä jopa
haettavan enemmän pysyvyyttä kuin muutosta. Strategiatyön avulla
päätöksentekoa voidaan siirtää, eivätkä strategiat välttämättä sisällä valintoja vaan
pikemminkin erilaisia näkökulmia toiminnan kehittämiseksi. Strategiaa
toteuttavista hallinnonalojen osastrategioista ja toimenpiteistä saattaa syntyä
ohjauksen suhteen päällekkäisyyttä, epäselvyyttä ja jopa ristiriitaisuutta. Strategiaa
toteuttavat toimenpideohjelmat puolestaan muodostavat pohjan vuosittaisille
talousarviokäsittelyille. (Helin & Möttönen, 2012, s. 140–142; Väärälä, 2014, s.
44–46.)
Strateginen ilmastotyö leviää hitaasti uusiin kuntiin. Kuntien ilmastotyöllä
tarkoitetaan ilmastopolitiikasta johdettuja käytännön toimia hillinnän ja
sopeutumisen suhteen, jotka pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa.
(Parviainen, 2015, s. 5–9.) Ilmastotyöhön liittyviä haasteita ovat yleensä resurssien
vähyys, sen kapea toimintasektori osana ympäristöhallintoa sekä ilmastoasioiden
vieraus päätöksentekijöille. Edelläkävijäkunnissa taas on tarve kehittyneemmälle
päästölaskennalle
sekä
ilmastotoimenpiteiden
vaikuttavuuden
ja
kustannusvaikutusten arvioinnille. Kunnat kaipaavat myös valtiolta taloudellista
tukea ja panostusta uusiutuvaan energiaan sekä joukkoliikenteeseen, neuvontaa ja
koulutusta sekä pitkäjänteisyyttä energia- ja ilmastopolitiikkaan tiukemman
sääntelyn sijasta. (Parviainen, 2015, s. 62–63.)
Kuntatason ilmastotyön muotoja ovat olleet myös erilaiset vapaaehtoisuuteen
perustuvat sopimukset, sitoumukset, hankkeet, kumppanuudet sekä verkostot, joilla
tuetaan paikallisen ilmastostrategian tai -työn tavoitteita. Hankkeissa edistetään
yleensä kustannustehokkaita päästövähennystoimenpiteitä asumisen, liikkumisen
105

Kaupunkistrategia on kaupunkiorganisaation johtamisen väline. Sen avulla kaupungin keskeisiä
toimijoita osallistetaan määrittelemään yhteisiä kehittämisen tavoitteita. Strategiat noudattavat usein
tavoite-keinohierarkiaa ns. rationaalisen strategiaprosessin mallin mukaisesti. Strategian avulla haetaan
arvostusta ja merkitystä toiminnalle. (Helin & Möttönen, 2012, s. 140–142.)
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ja energian osalta sekä vähähiilisyyteen tähtäävää liiketoimintaa. (Esim. Parviainen,
2015, s. 43–45.) Euroopan komission alullepanema kaupunginjohtajien
ilmastositoumus Covenant of Mayors asettaa tavoitteita paikallisen tason
toimijoiden päästövähennysten, energiansäästön sekä uusiutuvan energian
lisäämisen osalta. Sitoumukseen kuuluu aikataulutetun Kestävän energiankäytön
toimenpideohjelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhdenmukainen
ja vertailukelpoinen raportointikäytäntö niiden osalta. 106 Näiden sitoumusten
pohjalta Suomessa kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat muodostaneet
kaupunginjohtajien ilmastoverkoston, jonka tarkoitus on edistää ilmastotavoitteita.
Kaupungeista verkostossa mukana ovat Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja
Vantaa. (Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, n. d.; Covenant of
Mayors for Climate & Energy, n. d.; Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy, n. d.; Covenant of Mayors -sopimus, 2017; Kaupunginjohtajien
ilmastoverkosto, 2017.) Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus toteuttaa
kansainvälistä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja tähtää toimenpiteillään
vuoteen 2050. Siihen voivat kuntien ohella sitoutua myös yhteisöt ja organisaatiot.
Toimenpidesitoumuksella edistetään tavoitteiden toteutumista konkreettisten
toimenpiteiden, toimintatapojen sekä innovatiivisten kokeilujen avulla. (Kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumus, n. d.) Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja on
kannustanut kuntia omaehtoiseen ilmastotyöhön itse määriteltyjen tavoitteiden
suhteen. Hankkeen tarkoituksena on ollut lähinnä edistää tietoutta hillinnän ja
sopeutumisen vaikutuksista. (Kuntien ilmastokampanja, 2018.) Hankkeiden
pohjalle on syntynyt erilaisia foorumeja ja verkostoja, jotka välittävät informaatiota
ja hyviä käytäntöjä luoden ilmastotyölle jatkuvuutta, esim. HINKU- ja FISUverkostot107. Kumppanuusmenettelyt valtion ja yksityisten kanssa pyrkivät myös
edistämään kuntien vähähiilisyystavoitteita mm. hankintojen, investointien ja
innovaatioiden edistäjinä (Saramäki, 2015).

106
Covenant of Mayors -sitoumus tähtää vuoteen 2020, johon mennessä päästöjä vähennetään 20
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Uudempi New Covenant of Mayors -sitoumus pyrkii vähentämään 40
prosenttia päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja sitä toteuttaa Kestävän energiankäytön ja ilmaston
toimenpideohjelma. Maailmanlaajuisella Compact of Mayors -sitoumuksella on samankaltaisia
tavoitteita, ja Global Covenant of Mayors for Climate and Energy -aloite pyrkiikin yhdistämään nämä
molemmat. (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, n. d.)
107
HINKU on Kohti hiilineutraalia kuntaa -projektin pohjalta syntynyt foorumi, joka keskittyy
ilmastonmuutoksen hillintään jakamalla tietoutta käytännöistä, tukemalla ilmastotyötä sekä luomalla
kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille (Hinku-foorumi, n. d.). FISU-verkosto on
resurssiviisauteen keskittyvä yhteisö, joka korostaa vähäpäästöisiä toimintatapoja sekä kiertotaloutta
(Fisu-network, n. d.).
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Sitoumusten avulla ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen teemoja
lähestytään hierarkkisesti alhaalta päin. Varsinkin kaupunginjohtajien
ilmastosopimus on laajentunut nopeasti ilmastotavoitteita toteuttaviksi
toimenpiteiksi eri puolilla Eurooppaa. Suomessa suurimmat kaupungit ovat myös
asettaneet kansallisia tavoitteita kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita
toiminnalleen. (Ympäristöministeriö, 2017, s. 104; ks. Deloitte, 2018.) Kunnille on
myös kehitelty erilaisia rahoitusmuotoja ja -instrumentteja ilmastotyön
toteuttamiseksi (Rahoitusinstrumentit, n. d.). Ilmastotavoitteiden liittymisellä mm.
resurssiviisaus- sekä kiertotalousteemoihin tavoitellaan samansuuntaisia
vaikutuksia ympäristön suhteen. Osa kunnista on kokenut erilaiset painotukset
haasteellisena, koska toimenpiteet tavoitteiden suhteen ovat samanlaisia ja useat
samansuuntaiset teemat voivat hajottaa resursseja. Tämän vuoksi hankkeisiin on
toivottu kansallista koordinaatiota. Toisaalta positiivisten ympäristövaikutusten
hakemista hieman erilaisten painotusten avulla on myös pidetty hyväksyttävänä.
(Parviainen, 2015, s. 45.)
4.4

Maankäytön ohjaus

Ohjauskeinot
Maankäytön suunnittelu ei Hollon (2000, s. 8) mukaan ole pelkästään
ympäristöllisiä tavoitteita toteuttavaa ympäristösääntelyä, vaan se palvelee myös
kunnan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia päämääriä. Maankäytön hallinnollisoikeudellinen ohjaus, eli normiohjaus, määrittelee ohjauksen instrumentit, niiden
sisällön, menettelytavat sekä eri osapuolien, valtion, kunnan ja viranomaisten,
roolit kaavoituksessa. Alueidenkäytön osalta normiohjauksen muotoja ovat
maankäyttöön, kaavoitukseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät määräykset,
ja merkittävin normiohjauksen instrumentti on maankäyttö- ja rakennuslaki.
Maankäytön normiohjauksella luodaan edellytyksiä myös muiden politiikkojen
tavoitteiden toteuttamiselle ja sovitetaan yhteen politiikkasektoreiden normatiivisia
tavoitteita, esim. asunto-, liikenne- ja elinkeinopolitiikan osalta. Merkittävä
poikkisektoraalinen tavoite taas liittyy mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen
sopeutumiseen. Koska ilmastonmuutosta pyritään hallitsemaan kansainvälisin
sopimuksin, niiden toteuttamisessa maankäytön keinot ovat keskeisiä. (Mäntysalo
& Roininen, 2009, s. 12–13.)
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Taloudellisessa ohjauksessa alueiden käyttöön vaikuttavat keinot ovat yleensä
kansallisia, mutta ne voivat olla myös kunnallisia päätöksiä. Taloudelliset
ohjauskeinot voivat käsittää välittömiä tai välillisiä toimenpiteitä esim.
kiinteistöverotukseen, avustuksiin, tukiin, kompensaatioihin, maksuihin, sakkoihin
tai resursseihin liittyen. Taloudellinen ohjaus on liittynyt erityisesti julkisen
toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen sekä sektorikohtaiseen tulosohjaukseen.
(Roininen, 2012, s. 36) Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen tietoperusta,
seurantatulokset ja niiden pohjalta laadittujen analyysien käyttö on merkittävää
valtionhallinnon alueidenkäytön informaatio-ohjausta kuntatasolle niin
viranomaisten, kaavoittajien kuin suunnittelijoidenkin suhteen. Varsinkin
kaavoitusvastuun siirtyminen kunnille on korostanut ennakko-ohjauksen ja
informaation merkitystä ympäristöhallinnossa. Seuranta- ja vertailutiedolla on
myös keskeinen merkitys tarkasteltaessa normiohjauksen tai taloudellisen
ohjauksen tarkoituksenmukaisuutta, kohdentumista sekä sen kehittämistä.
(Mäntysalo & Roininen, 2009, s. 34–35.)
Yhdyskuntien ja yhdyskuntakehityksen muuttuessa verkostoituvammaksi ja
moniarvoisemmaksi myös perinteisten alueidenkäytön ohjauskeinojen rinnalle on
noussut muita ohjaustapoja. Uudet ohjauskeinot pyrkivät epävarmuuden
sektorikohtaisesta hallinnoimisesta poikkisektoraaliseen hallintaan. Niitä pyritään
sovittamaan normiohjauksen ja taloudellisen ohjauksen kanssa, jotta vältettäisiin
ohjauksen suhteen institutionaalista epäselvyyttä. Alueidenkäytön ohjauskeinojen
muotoutumiseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvän
tieteellisen tiedon lisääntyminen sekä uudet poliittis-hallinnolliset tavoitteet, kuten
elinvoima ja kilpailukyky. Ohjauskeinovalikoimaa onkin alettu tarkastella toisiaan
täydentävänä kokonaisuutena eikä kilpailevina ohjausmuotoina. (Mäntysalo &
Roininen, 2009, s. 8–9, 76–77; ks. Hajer, 2003.) Alueidenkäytön suunnittelussa
uudet ohjauskeinot liitetään yleensä strategiseen suunnitteluun (Roininen, 2012, s.
31).
Mäntysalo ja Roininen (2009) ovat lisäksi tunnistaneet muita alueiden ja
yhdyskuntien kehittämiseen tähtääviä ohjauksen muotoja. Ohjelmaperustaisessa
ohjauksessa
tavoiteja strategiaohjelmilla
sekä niitä toteuttavilla
kehittämishankkeilla ohjataan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen kehitystä
haluttuun suuntaan. Ohjelmaperustaisia malleja on käytetty EU:n
aluekehitysohjelmissa. Ne ovat vahvasti ylhäältä johdettuja, eivätkä välttämättä
huomioi
kehityksen
kompleksisuutta,
sosiaalisia
verkostoja
tai
vuorovaikutteisuutta. (s. 25–26.) Arviointiohjauksella tarkoitetaan tutkimuksellista
suunnitelman, hankkeen tai toimintatavan arvottamista sekä sen hyödyn
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arvioimista ja kehittämisen suuntaamista. Se laaditaan eri toimijoiden
arvonäkökulmista ja se perustuu arvottavien johtopäätösten tekemiseen.
Arviointiohjaus liittyy informaatio-ohjaukseen, mutta toimijoiden arvoihin asti
ulottuva tarkastelu on vaikuttavuudeltaan parempi. Sen tehokkain muoto on
itsearviointiohjaus, jolla tähdätään toimijoiden itseohjautuvuuteen. (s. 44–46.)
Neuvotteluohjauksessa erilaisia näkökulmia, niiden ristiriitaisuuksia sekä
riippuvaisuuksia lähestytään sektiorirajat ylittävien toimintamallien avulla.
Menettelyn avulla on tarkoitus hallita konfliktia suunnittelutilanteessa, jossa
konsensusta ei neuvotteluosapuolien erilaisten roolien, motiivien tai valtasuhteiden
vuoksi voitaisi saavuttaa. Neuvotteluohjauksessa osapuolina voivat olla eri tavalla
verkostoituneet toimijat, hallinto, yritykset ja kansalaiset. (s. 57–62.)
Normijärjestelmä
Kaavoitusta ja rakentamista ohjaa hierakkinen normi- ja suunnittelujärjestelmä.
Ympäristönkäytön normijärjestelmä koostuu ylimmällä tasolla valtiollisesta
lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista, EU-oikeudesta, kansainvälisistä
sopimuksista sekä päätösharkintaa rajoittavista periaatteista. Näiden pohjalta
harkintaa ohjaavat edelleen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä
maakuntakaava. Kuntatasolla puitteet muodostuvat kunnallisista normeista ja
suunnittelupäätöksistä, joita ovat yleis- ja asemakaavat, tonttijako ja
rakennusjärjestys, sekä niitä täydentävästä lupa- ja kieltojärjestelmästä, kuten
rakennus- ja toimenpideluvista. (Syrjänen, 1999, s. 101–102.) Kaavoitus on osa
kansallista päätöksentekoa, vaikka maankäyttöratkaisuilla toteutetaan myös EU:n
keskeisiä tavoitteita ja kansainvälisiä sopimuksia. Kaavoituksen avulla ohjataan
myös ylikansallisia hankkeita, mm. liikenteen kehittämisen osalta, joten EU:n
päätöksillä on välillisiä vaikutuksia maankäyttöön. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 52–53.) 108 Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla turvataan osaltaan

108
Osalla EU:n lainsäädännöstä on suoria vaikutuksia maankäyttöön mm. luonnon- ja
ympäristösuojelun, ympäristövaikutusten arvioinnin ja suuronnettomuusvaarojen ehkäisyn osalta. Myös
eurooppalaisilla verkostoilla ja rakennerahastoilla voi olla vaikutusta maankäyttöön ja sen suunnitteluun.
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 52–53.) Kansainvälisillä sopimuksilla on maailman luonnon- ja
kulttuuriperinnön suojelua (SopS 19/1987) sekä Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua (SopS
10/1992) koskien vaikutuksia alueidenkäytön järjestämiseen. Muita sopimuksia ovat
maisemayleissopimus (SopS 14/2006), biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (SopS
78/1994) ja eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta (SopS 26/1995). Näiden
lisäksi kansainväliset päätökset kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 ja Habitat III
– Uusi kaupunkikehitysohjelma tarkentavat em. sopimuksia. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 53–54;
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kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpano (Valtioneuvoston
päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s. 3).
Perusoikeudet
muodostavat
kansallisessa
oikeusjärjestyksessä
normihierarkian ylätason. Perustuslain mukaan vastuu luonnosta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille, ja sitä toteutetaan eri lakien kautta.
Perusoikeudet voivat siten olla ympäristölain joustavan tulkinnan tukena.
Seuraavana normihierarkiassa tulevat lait, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki.
Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriöt voivat antaa lisäksi asetuksia
laissa tai perustuslaissa annetun valtuuden nojalla. Muut viranomaisten säännökset
tulevat normihierarkiassa asetusten jälkeen. Kunnat voivat laissa annetuin
valtuutusten perusteella antaa ympäristöä ja sen käyttöä koskevia normeja. (Kokko,
2008, s. 21–23.) Vaikka MRL:ssa on lähtökohtana kaavoituksen käyttäminen ensi
sijassa maankäytön ohjauksessa, kunnalla on mahdollisuus harkita myös muita
ohjauskeinoja suunnittelutarpeen mukaan. Tämän vuoksi voidaankin puhua kunnan
suunnittelumonopolista. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 181.)
Lainsäädäntö ja alemmanasteiset säännökset
Ympäristönkäyttöön liittyvät lupa- ja suunnittelujärjestelmät ovat usein
päällekkäisiä ja täydentävät toisiaan, jolloin ympäristölainsäädännön muutokset
aiheuttavat myös muun lainsäädännön ajantasaisuuden arviointitarpeita (Määttä, T.,
2012, s. 26–28). Ympäristönkäyttöä koskeva suunnittelu voidaan jakaa
maankäyttö- ja rakennuslakiin ja muun lainsäädännön mukaiseen
ympäristönkäytön suunnitteluun. MRL sisältää säännöksiä maankäytön
suunnittelusta sekä kaavajärjestelmästä irrallisten hankkeiden suunnittelusta, kuten
rakennus- ja katusuunnitelmat, joita kontrolloidaan ennakkovalvontana lupien ja
ilmoitusten avulla. (Ekroos ym., 2012, s. 135.) MRL:n ja muiden sektorilakien
välisistä suhteista säännellään joko MRL:ssa tai sektorilakien säännöksissä.
Sektorilaki saattaa myös viitata kaavaan tai sen oikeusvaikutuksiin. Kaavaratkaisun
vaikutus sektorilainsäädännön mukaiseen päätöstilanteeseen on aina
tapauskohtainen, eikä kaava voi syrjäyttää lainsäädäntöä. Sektorilakien suhteen
kyseeseen voi tulla mm. kielto vaikeuttaa kaavan toteutumista, kaavan
huomioonottovelvoite, kaavoitus- tai suunnitteluvelvoite, kaavan toteuttamisen
edistäminen tai sektorilain menettelyä keventävä vaikutus. Erityisesti
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2017, s. 3–4; Kestävä kehitys, n.
d.; New Urban Agenda, n. d.)

127

ilmastotavoitteet ovat vahvistaneet alueidenkäytön suunnittelun merkitystä
ympäristöoikeudellisessa päätöksenteossa. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 191–
197.)109
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Lain tavoitteena on
parantaa alueidenkäytön edellytyksiä, yhdyskuntakehitystä, ympäristön ohjausta ja
toimintojen sijoittumista kestävää kehitystä edistävään, ympäristöhaittoja
vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 102). Lain yleinen tavoite (1 §) korostaa erityisesti edellytysten luomista hyvälle
elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävälle kehitykselle. Myös riittävän vuorovaikutteisuuden toteutuminen
osallistumisen, suunnittelun laadun, monipuolisen asiantuntijuuden ja avoimen
tiedottamisen kanssa on merkittävää. Yleisten tavoitteiden mukaisesti alueiden
käytön suunnittelun tavoitteet on määritelty lain 5 §:ssä ja rakentamisen ohjauksen
tavoitteet lain 12 §:ssä. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 18–23, 38, 73.) Suunnittelun
tavoitteita koskeva säännös tarkentaa lain yleisiä tavoitteita, ja niissä on kysymys
aineellisista tavoitteista, joihin kytketään myös tavoitteita edistäviä menettelyllisiä
tekijöitä vuorovaikutuksen ja riittävän vaikutusten arvioinnin suhteen. Yleinen
alueidenkäytön suunnittelun tavoite on kaikille kaavamuodoille yhteinen, ja sitä
tarkentavat kunkin kaavamuodon omat sisältötavoitteet. (Ekroos & Majamaa, 2015,
s. 38–39.) 110 Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut
muutoksia, joilla on ollut merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja sen suunnitteluun.
Tällaisia muutostekijöitä ovat olleet mm. ilmastonmuutos, energiatehokkuus,
kilpailun edistäminen, täydennysrakentaminen sekä sähköinen tiedonhallinta ja
asiointi. Lakia on pidetty lähtökohtien ja keskeisten säännösten osalta edelleenkin
toimivana ohjaamaan alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista, vaikka kaikki
merkittävät asiat eivät olekaan edistyneet. Osittain kyse on säännösten
tarkistamisen tarpeesta, mutta myös osittain niiden tulkinnasta ja muodostuneista
käytännöistä. Lakiin on tehty lukuisia muutoksia sen voimaantulon jälkeen.
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 124–138, 216; Ekroos & Majamaa, 2015, s. 1–6.)
MRL:n pohjalta annettavat alemmanasteiset säännökset ja määräykset
koskevat alueiden ja rakennusten suunnittelua, rakentamista sekä rakennusten
käyttöä. Lakia alemmanasteiset säädökset annetaan valtioneuvoston asetuksilla, ja
109

Maankäyttö- ja rakennuslain suhde muuhun lainsäädäntöön voi olla rinnakkainen
(ympäristönsuojelulaki), poissulkeva (maa-aineslaki), päällekkäinen (vesilaki) tai valinnainen (jätelaki)
(Ekroos & Majamaa, 2010, s. 26–31).
110
Maakuntakaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä, yleiskaavan 39 §:ssä ja asemakaavan
54 §:ssä.
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niistä tärkein on maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/1999).
Alemmanasteiset säännökset annetaan ympäristöministeriön asetuksella, kuten
Suomen
rakentamismääräyskokoelma,
sekä
kunnalliset
määräykset
rakennusjärjestyksellä. Nämä kaikki kuuluvat lain normijärjestelmään ja ovat siten
velvoittavia. Alemmanasteiset säännökset ja määräykset ovat keskeisessä asemassa
säännöshierarkiassa ylemmillä tasoille määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kaavojen ja niissä olevien määräysten taas katsotaan olevan yksittäisiä
hallintopäätöksiä, minkä takia ne ovat normijärjestelmän ulkopuolella. (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 31–33.) Hovila ja Syrjänen ovat päätyneet tosin myös
toisenlaisiin tulkintoihin. 111 Kaavat ovat hallintopäätöksinä usein muiden samaa
aluetta koskevien hallintopäätösten yläpuolella, sillä esim. rakennuslupa edellyttää
asemakaavaa. Kaavat ovat kunnallista ja maakunnallista sääntelyä, vaikka niiden
sisällön määritteleekin lainsäädäntö. (Kokko, 2017, s. 51–52, 319.)
Kaikilla sääntelyn tasoilla tuotetaan muodollisesti sitomatonta aineistoa, kuten
tulkintaohjeita, strategioita, standardeja ja selvityksiä. Vaikka ne ovat
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ulkopuolisia suunnitelmia, niillä on
vaikutusta kaavoituksen suunnitteluun ja sisältöön. Ne ovat informaatio-ohjausta,
jonka avulla voidaan asettaa maankäyttöpolitiikan tavoitteita maapolitikalle ja
kaavoitukselle. Niihin voi liittyä toimenpidesuosituksia mm. oikeudellisten
instrumenttien käyttöön, jolloin niitä voi pitää ohjaus- ja sääntelykeinoina, ns. softlaw -aineistona. (Hovila, 2013, s. 32; Kokko, 2008, s. 23–24.) Haasteen näiden
formaalin suunnittelujärjestelmän ulkopuolisten suunnitelmien käytölle
muodostavat riittävän legitimaation, avoimuuden sekä valvottavuuden
aikaansaaminen (Mäntysalo & Jarenko, 2012, s. 48).
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä
Ympäristönkäytön ohjausjärjestelmät koostuvat hallinnollis-oikeudellisista
ohjauskeinoista, joiden tarkoitus on ohjata ympäristönkäyttöä ja sen vaikutuksia
oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti määriteltyyn muotoon. Maankäytön ja
rakentamisen
ohjausjärjestelmään
kuuluvat
mm.
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmä sekä erilaiset ennakkovalvonnan keinot, kuten lupa-,
ilmoitus- ja poikkeamismenettelyt, sekä jälkivalvontaan liittyviä keinoja, kuten

111
Syrjänen on katsonut kaavan sisältävän normiluonteisia elementtejä (Syrjänen, 1999, s. 132–135).
Kaavan normiluonnetta on pohtinut myös Hovila (2010, s. 25–28), jonka mukaan kaavapäätös on
hallintopäätöksenä syntynyt, mutta sisältää kaava-aluetta koskevan normin.
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uhkasakko tai teettämisuhka. (Syrjänen, 1999, s. 113.) 112 Alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmässä kaavoitusjärjestelmän hierarkkisena rakenteena on
suunnittelutasoittain tarkentuva suunnittelu, jossa edetään yleispiirteisestä
suunnittelusta
yksityiskohtaiseen
suunnitteluun.
Alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
maakunta-, yleis- ja asemakaavat sekä rakennusjärjestys. Kaavoitusjärjestelmässä
eri kaavatasoilla on toisistaan poikkeava asema sekä erilaiset tehtävät alueiden
käytön suunnittelussa. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on samalla myös osa
alueiden käytön sääntelyjärjestelmää. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 129–130;
Kokko, 2017, s. 319.) Kaavahierarkiassa yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää aina
yleispiirteisemmän, mutta yleispiirteinen kaava on voimassa aina kaavan
muutoksen aikana (Syrjänen, 1999, s. 302–303). Suunnittelujärjestelmän
toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikkia kaavatasoja käytetään ja että ne ovat
ajan tasalla ja hoitavat niille suunnittelujärjestelmässä tarkoitetun tehtävän, jotta
muut kaavatasot eivät joudu korjaamaan puutteellista ohjausta. Muutoin
kaavatasoille aiheutuu haasteita ohjaustarkkuuden sekä sisällön suhteen, ja
kaavaprosessi kuormittuu. Kaavojen sisältövaatimuksissa on oletettu ylemmän
kaavatason ohjausvaikutus, jotta kaavan sisältöä voidaan seuraavalla tasolla
tarkentaa. Yhden kaavatason sisällön ja esittämistavan muuttaminen vaikuttaa siten
järjestelmän yleispiirteisempään ja yksityiskohtaisempaan suunnittelutasoon.
Yleispiirteisten kaavojen on myös oltava riittävän strategisia jättääkseen
liikkumavaraa detaljikaavoituksen suhteen. Hierarkkisesta ohjausvaikutuksesta
seuraa, että alemman tason sääntelyä ei voida merkittävästi muuttaa ilman
ylemmän tason muutosta. Myöskään ylemmän kaavatason liian yksityiskohtaista
sääntelyä ei voida enää korjata detaljikaavoituksessa tai rakennuslupamenettelyssä.
Hierarkkisessa suunnittelujärjestelmässä kaavatason ohjauksen tarkkuus vaikuttaa
siten muiden suunnittelutyökalujen joustavuuteen. (Ympäristöministeriö, 2014, s.
17, 43, 216–217.)
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnissa vuonna 2013 todettiin
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän olevan lähtökohdiltaan ja säännöksiltään
toimiva. Alueiden ja maan osien erilaisuus eivät kuitenkaan tule kunnolla
huomioiduksi, vaan kaavatasojen tehtävät ja sisältövaatimukset kohdistuvat
samalaisina kasvaviin kaupunkiseutuihin ja maaseutuun. Myös kaavatasojen
112

Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä on osa ympäristönkäytön ohjausjärjestelmää, johon kuuluu
muutakin lainsäädäntöä (Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi,
HE101/1998). Yhdyskuntasuunnitteluun kuuluvia suunnittelumuotoja taas ovat toiminnallinen,
taloudellinen ja alueidenkäytön suunnittelu. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 37–38).
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tehtävää ja työnjakoa tulisi arvioinnin mukaan selkeyttää. (Ympäristöministeriö,
2014, s. 216–218.) Toisaalta lain mukaisten ohjauskeinojen käytön on vastaavasti
todettu olevan puutteellista (Ympäristöministeriö, 2014, s. 220–221; Mäntysalo &
Roininen, 2009, s. 17). Ohjausjärjestelmään kohdistuu myös paineita kansallisten,
maakunnallisten, seudullisten sekä kunnallisten tavoitteiden suhteen, joita ei
kaavoituksella voida ratkaista. Asumisen, liikenteen ja elinkeinojen kehittäminen
edellyttää maankäyttöpolitiikkaa, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista toimintojen ja
talouden suunnittelua. Elinympäristön laadun ja kestävän yhdyskuntarakenteen
saavuttaminen riippuu myös alueidenkäytön suunnittelun suhteesta muuhun
kunnan suunnitteluun. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 17.)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ylikansallisia ja kansallisia
alueidenkäytön suunnittelun liittyviä tavoitteita (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 128).
Ne ovat ennakko-ohjauksena selkeyttäneet kaavoitusta, jos kaavajärjestelmä toimii
hierarkkisesti, viranomaiset edistävät tavoitteita ja niiden toteuttamisessa ylitetään
sektorirajat. Erityisesti tämä tarkoittaa ajantasaisia yleispiirteisiä kaavoja sekä
merkityksellisten tavoitteiden tunnistamista kaavahankkeissa. Tavoitteiden
säännöllisellä uudistamisella voidaan kiinnittää huomiota valtakunnallisen
ohjauksen tarpeeseen eri alueilla sekä tavoitteiden selkeyttämiseen.
Maakuntakaavan ja osayleiskaavoituksen suhteen on kuitenkin havaittu haasteita
tavoitteiden välittymisessä. Kaavaohjauksen suhteen alueidenkäyttötavoitteilta on
odotettu enemmän tukea suunnitteluun sekä niiden tulkintaan ja soveltamiseen.
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 18–23.)
Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on maakunnan alueidenkäytön ja
yhdyskuntarakenteen ohjaaminen kansallisten ja maakunnallisten tavoitteiden
mukaisesti (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 159). 113 Sen haasteena ovat olleet
yhdyskuntarakenteen ohjaus ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten ja
kuntatasolle kuuluvien tekijöiden suhteen sekä toisaalta puutteellisen
yleiskaavallisen ohjauksen paikkaaminen. Kunnallispoliittisesti erilaiset tavoitteet
ovat
mahdollistaneet
ristiriitaiset
seudulliset
alueidenkäyttöratkaisut.
Ylikunnallisten kysymysten osalta kaavojen sisältöä ja ohjaustapaa on nähty
tarpeellisena kehittää myös rajoittavassa, eikä vain mahdollistavassa,
tarkoituksessa. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 24–31.)

113
Maakunnallinen suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman, -kaavan ja -ohjelman, joista kaksi
ensimmäistä ovat MRL:n mukaista suunnittelua, mutta maakuntaohjelmasta säädetään alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista annetun lain (laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, 7/2014) mukaisesti (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 156).
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Yleiskaavan pääasiallinen tehtävä on kunnallisen yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 222). Kokonaisyleiskaavoja tehdään vähän pääosin
raskaan kaavaprosessin vuoksi, mikä liittyy yleensä selvitysten ja vaikutusten
arviointien laajuuteen sekä yksityiskohtaisuuteen. Yleiskaavan rooli on nähty
joustavana ja ohjaustarpeen mukaisena suunnitteluinstrumenttina, sillä
tapauskohtaisuuden vuoksi yleispiirteisen yhteensovittavan sääntelyn tarve
vaihtelee. Erityisesti strategisen ohjaavuuden kehittäminen sisältövaatimuksien
osalta sekä yhteistyö liikenteen suunnittelun ja palvelujen järjestämisen välillä on
nähty tarpeellisena. Yleiskaavan käyttö rakentamisen ohjauksessa kaupunkien
kehysalueen ulkopuolella on myös tärkeää. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 31–
37.)114
Asemakaava on kunnan alueidenkäytön yksityiskohtaista järjestämistä,
kehittämistä ja rakentamista ohjaava suunnitelma, jonka on katsottu olevan
keskeinen osa kunnan itsehallintoon kuuluvaa paikallista lainsäädäntövaltaa
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 302). Sen on todettu olevan ohjaukseltaan usein liian
yksityiskohtaista, mutta yleiskaavan puuttuessa asemakaavalla joudutaan toisinaan
ratkaisemaan myös yleiskaavan tehtäviä. MRL:ssa ei oteta kantaa asemakaavan
tarkkuuteen, vaan se määräytyy joustavasti kaavan tarkoituksen ja
sisältövaatimusten mukaan. Sisältövaatimukset edellyttävät tarkkuudeltaan
erilaista ohjausta, sillä esim. suojeluun ja säilyttämiseen liittyvä ohjaus on usein
yksityiskohtaista ja tarkkaa. Asemakaavan yksityiskohtaisuus voi vaikuttaa myös
kaavamuutosten sekä poikkeamisten tarpeeseen. (Ympäristöministeriö, 2014, s.
38–44.)
Kaavajärjestelmän täydentää rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista
oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. Se ei kuitenkaan korvaa
kaavoitusta, jossa alueille osoitetaan käyttötarkoitus ja yksityiskohtaisia
määräyksiä. Rakennusjärjestys sisältää alemmantasoisen normiston suhteessa
kaavaan, vaikka onkin kunnallinen normipäätös. Rakennusjärjestys on merkittävä
rakentamisen ohjaamisen ja ympäristön valvonnan väline erityisesti hajaasutusalueen suhteen. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 48; Kokko, 2017, s. 52.)
Rakennusjärjestyksen sääntely on luonteeltaan yleispiirteistä ja kunta voi

114
Yleiskaavan laatimiseen ei ole ehdotonta velvollisuutta, vaan se tulee laatia tarpeellisista
alueidenkäytön ohjaukseen liittyvistä syistä. Kyse ei ole kuitenkaan täysin vapaasta harkinnasta.
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 224–225.)
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joustavasti määritellä ohjauksen sisällölliset painotukset. Sen on arvioitu toimivan
ohjaustavoitteidensa mukaisesti. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 99–100.)
Maapolitiikka
Maankäyttöpolitiikka on kunnan strategista maankäytön suunnittelua, jonka
periaatteiden
mukaan
suunnitellaan
kunnan
toimintojen
vaatimia
maankäyttöratkaisuja. Tällä voidaan vaikuttaa mm. kuntatalouden ja
väestönkehityksen tasapainoon. Vastaavasti maapolitiikka tukee kunnan muiden
strategioiden, mm. elinkeino-, ympäristö- ja asuntopolitiikan, toteuttamisen
edellytyksiä. Kaavoitus ja maapolitiikka toteuttavat maankäyttöpolitiikan
tavoitteiden toimeenpanoa. Maapolitiikalla tarkoitetaan yleisesti maa-alueiden
hankintaan, luovutukseen, hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteisiin liittyviä
julkisen vallan toimenpiteitä, joilla on tarkoitus edistää maankäyttöpolitiikan
toteuttamista. Maapolitiikalla edistetään kaavoitusta ja kaavojen toteutumista.
(Hovila, 2013, s. 10–11.) Kunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ohjauksen tulee
toimia pitkäjänteisesti ja samansuuntaisesti, jotta maankäytön toiminnalliset,
laadulliset ja taloudelliset tavoitteet voivat toteutua. Päätavoitteena on varmistaa
kysyntää vastaava tonttitarjonta, joka tukee yksityistä ja julkista palvelutarjontaa.
Kunnan maapoliittisen ohjelman avulla kunta päättää strategiset tavoitteet,
toimintaperiaatteet sekä käytettävät maapoliittiset keinot. (Suomen Kuntaliitto,
2009a, s. 4.) Yleiskaavan mukaiset kasvusuunnat ja toimintojen sijoittumiset luovat
pohjan kunnan maanhankinnalle ja -luovutukselle, minkä avulla kunta voi
varmistaa eheän yhdyskuntarakenteen ja kuntatalouden tarkoituksenmukaisen
kehittymisen (Suomen Kuntaliitto, 2004, s. 7). Myös maapolitiikan toteuttamiseen
kunnalla on käytössään vapaamuotoisia ja oikeudellisia ohjauskeinoja, joita on
mahdollisuus soveltaa tilannekohtaisesti (Hovila, 2013, s. 29).115
Informaatio-ohjaus, sopimusohjaus ja taloudellinen ohjaus
Alue- ja yhdyskuntarakenteen informaatio-ohjaukseen eri ympäristöhallinnon
tasoilla liittyy vahva kansallisten tietovarantojen perusta mm. paikka- ja
seurantatietoon liittyen. Informaation merkitystä alueidenkäytössä on korostanut
115
Maapoliittiset keinot ovat luovutusvoittojen verohuojennukset, maankäyttöstrategiat, vapaaehtoiset
luovutukset, maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaus, etuosto-oikeus, rakentamattoman
rakennuspaikan korotettu kiinteistövero, rakentamiskehotus sekä lunastus (Ekroos & Majamaa, 2015, s.
44; Hovila, 2013, s. 29–51).
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kaavoituksen rooli ennakko-ohjauksena sekä asetuksen velvoite huolehtia
alueidenkäytön seurannasta ja tietojärjestelmien ylläpidosta. (MRA 2 §; Mäntysalo
& Roininen, 2009, s. 34–36.) Valtion rooli alueidenkäytön ohjaajana muodostuu
kaavoitusta
ja
rakentamista
ohjaavan
lainsäädännön
laatimisesta,
toimintaedellytysten luomisesta sektoripolitiikkojen ja kuntatalouden resurssien
ohjauksella sekä lainsäädännön ulkopuolisten ohjausinstrumenttien avulla, kuten
esim. MAL-sopimuksilla (Kanninen, 2016, s. 19). Alueidenkäytön ohjaus on
MRL:n mukaisesti kuntien suuntaan tarkoittanut pääasiassa neuvonta- ja
asiantuntija-apua, jossa ennakko-ohjauksena ovat toimineet kaavoituksen
kehittämiskeskustelut ja viranomaisneuvottelut (Syrjänen, 1999, s. 193;
Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 140, 414; Ympäristöministeriö, 2014, s. 142).
Rakentamisen ja alueidenkäytön suunnittelun sekä kehittämisen ohjaus- ja
edistämistehtävä on tarkoittanut tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä ELY-keskusten
ja kuntien välillä. Sittemmin ELY-keskusten kuntia ohjaava rooli on heikentynyt,
valitusoikeutta on rajoitettu ja valvontaa on kohdistettu vain valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittäviin tekijöihin (Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta).
Vuosittainen kehittämiskeskustelu on alueiden käytön informaatio-ohjauksen
väline, ja siinä käsitellään alueidenkäytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen,
tuleviin
kaavahankkeisiin
sekä
yhteistyöhön
liittyviä
asioita.
Viranomaisneuvottelut ovat olleet ensisijainen kaavoituksen ohjauksen muoto,
jossa valtakunnallisia tai seudullisesti merkittäviä alueidenkäyttöön liittyviä
tavoitteita on kytketty asema- tai yleiskaavahankkeisiin. Muita ELY-keskusten
ohjaustehtäviä ovat olleet asiantuntija-apu ja neuvonta, lausunnot kaavoitus- ja
lupamenettelyistä, valitusoikeuden ja oikaisukehotusten käyttäminen sekä
rakennuskieltojen jatkaminen. Kunnissa on ajoittain koettu ELY-keskusten
ohjauksen ja valvonnan puuttuvan liikaa kaavoituksen yksityiskohtiin. (Haapanala,
2013, s. 10, 18–21.) Ympäristöministeriölle kuuluu alueidenkäytön suunnittelun ja
rakennustoimen kehittäminen ja ohjaus (ks. 4.3 Asiantuntijaohjaus).
Ympäristöministeriön alueiden käyttöä koskevaa ohjeistusta on myös pidetty
kyseenalaisena hyvän hallinnon ja perustuslain tulkinnan näkökulmasta. Kunnat
ovat toteuttaneet ministeriön ohjeistusta tarkasti, jolloin informaatio-ohjeistuksesta
on tullut sitovaa. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 140; Ahonen ym., 2013, s. 20, 42.)
Kaavaprosessiin liittyvää selvitysaineistoa voidaan käyttää myös muun
ympäristöohjaukseen liittyvän päätöksenteon tukena, jolloin kaavatkin toimivat
informaatio-ohjauksena (Ympäristöministeriö, 2014, s. 60).
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Kunnan maankäyttösopimuksilla pyritään sopimaan oikeuksista ja
velvollisuuksista sekä kustannuksista yksityisessä omistuksessa olevan alueen
kaavoittamisen ja kaavan toteuttamisen suhteen. Maankäyttösopimukset
mahdollistavat joustavia menettelytapoja ja sisältöjä erilaisissa tilanteissa. (Hovila,
2013, s. 34–35.) Maankäyttösopimuksella ei voi kuitenkaan syrjäyttää
kaavoitukselle asetettuja tavoitteita, menettelyitä ja sisältövaatimuksia, eikä
sopimuksella voi sopia kaavan sisällöstä (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 492;
Ekroos & Majamaa, 2015, s. 578). Kaavan laadinnassa ja sen toteuttamisessa
voidaan käyttää myös muita yhteistyösopimusmuotoja liittyen mm.
tontinluovutukseen ja kaavan toteutukseen. Tällöin suunnitelmien ja toteuttamisen
laatu voidaan varmistaa sisällyttämällä sopimuksiin kaavaratkaisua tarkentavia
rakentamistapaohjeita tai viitesuunnitelmia. (Suomen Kuntaliitto, 2008, s. 27–37.)
Kuntien ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö kaavoituksessa ja kaavojen
toteuttamisessa on lisääntynyt. Yhteistyö käsittää laajimmillaan hankkeen
valmistelun, kaavoituksen ja muun suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon,
rahoituksen sekä toteuttamisen. Maankäyttöhankkeiden yhteistyömuotoja voivat
prosessin eri vaiheissa olla erilaiset toimintamallit, esim. kumppanuuskaavoituksen,
PPP- tai kilpailuyhteistyön tai rahoituksen muodossa. Kaavoitusvaiheessa tehdyillä
suunnitelmilla voidaan myös tuoda sopimuksiin sitovuutta, jolloin kaavan
ohjaavuus voi olla väljempää. (Suomen Kuntaliitto, 2008, s. 8–13, 32.)
Sopimuskäytäntöjen haasteena on nähty olevan osallistumisen, vuorovaikutuksen
tai avoimen päätöksenteon edellytysten heikentyminen, jolloin kaavaprosessin
ensisijaisuus kärsii. Niiden on jopa sanottu ohittavan kaavoituksen yritystoiminnan
edellytysten turvaamisessa. Toisaalta myös maanomistajien yhdenvertainen
kohtelu voi vaarantua sopimusmenettelyissä. (Hyötyläinen, 2015, s. 633;
Ympäristöministeriö, 2014, s. 162–163.) Sopimusohjauksen muut haasteet liittyvät
yleensä sopimusteknisiin seikkoihin, tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen,
lainmukaisuuteen, sitoutumiseen sekä aikatauluongelmiin (Suomen Kuntaliitto,
2008, s. 35).
4.5

Yleiskaavallinen ohjaus

Joustavuus
Yleiskaavan osalta sääntelyn joustavuus voi tarkoittaa suunnittelutarpeen,
ohjaustehtävän, kaavoitusprosessin tai ohjattavan sisällön määräytymistä
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tapauskohtaisesti. Jo yleiskaavan laatimistarve on joustava, koska sen laatimiseen
ei ole ehdotonta velvollisuutta (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 224). Maankäyttö- ja
rakennuslaissa käytetään laajaan harkintavallan käyttöön perustuvaa avointa ja
joustavaa sääntelyä, mikä mahdollistaa tarkkuudeltaan erilaisten kaavojen
laatimisen. Ohjauksen joustavuus tarkoittaa suunnittelun vaatimustason
määräytymistä suunnittelutarpeen116 mukaisesti. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 47.) Tarve yleispiirteiselle ja yhteensovittavalle suunnittelulle on tapauskohtaista
eri puolilla maata, ja kohdistuu erilaisiin kohteisiin sekä eri tavoin rakennettuun ja
luonnon ympäristöön. Erityisesti yleiskaavoihin liittyen on haluttu korostaa niiden
suunnittelutarpeen mukaista joustavaa luonnetta ja esittämistapaa. Myös
yleiskaavan oikeusvaikutukset määräytyvät joustavasti ohjaustarpeen mukaisesti.
(Ekroos & Majamaa, 2015, s. 11; Ympäristöministeriö, 2014, s. 35.) Joustavuutta
tarvitaan myös tulevaisuuteen suuntautuvan sekä suunnittelutasoittain tarkentuvan
suunnittelun takia. Toisaalta taas oikeusvaikutuksiin sekä maankäytön suuren
taloudellisen merkityksen takia tarvitaan tarkkarajaisempaa ja täsmällisempää
sääntelyä. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 48.) Suunnittelutarpeen
joustavuudesta huolimatta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ei kuitenkaan
ole todettu tarpeeksi huomioivan erilaisia alueita kuten kaupunkiseutuja,
maaseutua tai kaupunkien reuna-alueita mm. eheän yhdyskuntarakenteen ja
integroivan suunnittelun tavoitteiden suhteen (Ympäristöministeriö, 2014, s. 55–
56).
Yleiskaavalla voi olla erilaisia ohjaustehtäviä, jolloin ohjaus liikkuu arvojen
säilyttämisen ja muutoksen edistämisen välillä, missä suojellaan ympäristöä,
säilytetään nykytilannetta, luodaan rajoituksia ja reunaehtoja sekä sallitaan ja
mahdollistetaan tavoiteltua kehitystä (Salmi, 2006, s. 47). Erilaiset ohjaustehtävät
tarvitsevat usein myös tarkkuudeltaan erilaista ohjaustapaa. Lainsäädäntö
mahdollistaa myös epämuodollisen ohjauksen, jolloin kunta voi käyttää joustavasti
velvoittavuudeltaan erilaisia maankäytön ohjaus- ja suunnittelutyökaluja esim.
yleiskaavaan liittyen. (Syrjänen, 1999, s. 115; Hovila, 2013, s. 32.) Myös
velvoittaviin ohjaustyökaluihin liittyy erilaisia alueellisia ja ajallisia
joustoelementtejä, joita kunta voi halutessaan käyttää (esim. Ympäristöministeriö,
2014, s. 100, 103). Yleiskaavan ominaisuuksia on käsitelty tarkemmin
analyysikehyksen yhteydessä kohdassa 3.4.3 Sääntelyinstrumentti.

116
MRL korostaa suunnittelun tarpeesta lähtevää alueidenkäytön ohjausta (Jääskeläinen & Syrjänen,
2010, s. 49).
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MRL:ssa painotetaan suunnittelun kokonaisprosessin ja vuorovaikutuksen
merkitystä, jolloin kaavaprosessi voi muotoutua joustavasti kaavamuodon ja
kaavan tarkoituksen mukaan (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 47; Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 389). MRL:lla ohjataankin keskeisesti kaavoitusprosessia, jonka
aikana harkintaongelmien uskotaan selviävän riittävän selvitystyön sekä osallisten
ja viranomaisten kanssa käydyn vuorovaikutuksen myötä (Jääskeläinen & Syrjänen,
2010, s. 50).117 Yhteensovittavalla suunnittelulla tarkoitetaan intressivertailua, jolla
pyritään saamaan eri tekijöiden – tosiasioiden, arvojen ja intressien – arviointi
suunnitteluprosessissa mahdollisimman tasapuoliseksi. Toisaalta intressipunnintaa
hankaloittavat eri tekijöiden keskinäinen ristiriitaisuus ja yhteismitattomuus sekä
sääntelyn joustavuus. (Syrjänen, 1999, s. 170, 280.) Yhteensovittamisen
tavoitteena on optimaalinen ratkaisu ohjattavien tekijöiden suhteen, vaikka kaikki
tekijät eivät toteudukaan samassa laajuudessa. Näin mahdollistetaan
valtakunnallisten, maakunnallisten ja kunnallisten tavoitteiden, osallisten
intressien sekä kaavan sisältövaatimusten huomioiminen kaavaratkaisussa. (Ekroos
& Majamaa, 2015, s. 233–238.)
MRL:ssa sisältövaatimukset on kaavojen osalta ilmaistu joustavien normien
avulla, mitä on perusteltu vaihtelevien, paikallisten olosuhteiden huomioimisen ja
tapauskohtaisen harkinnan mahdollistamisella (Syrjänen, 1999, s. 1). Kaikki
sisältövaatimukset eivät kaavoissa täyty samalla tavalla, esim. keskusta- ja hajaasutusalueilla. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty yleisiksi, jotka on
selvitettävä ja otettava huomioon siinä laajuudessa kuin yleiskaavan ohjaustavoite
ja tarkkuus sitä edellyttävät. Sisältövaatimusten joustavuus mahdollistaa siten
erityyppisten yleiskaavojen laatimisen. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 234–236.)
Toisaalta joustavuus on myös muodostanut haasteita ristiriitaisten tavoitteiden
toteuttamiselle esim. yleisen ja yksityisen edun varmistamisen suhteen
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 42). Syrjänen (1999, s. 275–276, 193–194) on
pitänyt MRL:n sääntelyä jopa liian joustavana ohjaamaan päätöksentekoa, mikä
ajan myötä jähmettää tai supistaa harkintavallan käyttöä oikeuskäytännöissä
muodostuvien ratkaisujen mukaiseksi. Sen vuoksi myös kaavoituksen laatutaso voi
jäädä pelkästään vähimmäisvaatimusten mukaiseksi. (Myös Tala, 2010, s. 116.)118
117
MRL:n puitteenomaisuutta on pidetty sen refleksiivisenä piirteenä (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 50). Lainsäädännöllisesti tarkasteltuna kaavat ovat joustava maankäytön ohjauskeino, koska ne
perustuvat laajalla harkintavallalla tehtyihin hallinnollisiin päätöksiin (Similä, 2002, s. 198).
118
Sääntelyn joustavuus on johtanut myös sen epäyhtenäiseen soveltamiseen. Varsinkin rakentamisen
ohjauksen suhteen joustava sääntely on johtanut tulkintaongelmiin, epävarmuuteen ja
ennakoimattomuuteen sekä minimivaatimustason määrittämiseen (Ympäristöministeriö, 2014, s. 95,
121).
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Sisältövaatimusten yhteensovittamistehtävän voi katsoa toisaalta vahvistavan
sektoraalista tarkastelua, jolloin mm. ympäristön ohjaus on vain yksi tekijä, eikä
kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen mukaisen suunnittelun perusta (Kinnunen,
2001, s. 103; Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 48).
Yleispiirteinen, yksityiskohtainen ja strateginen ohjaus
Yleiskaavoja voidaan laatia erilaisiin suunnittelutarpeisiin, jotka edellyttävät
erityyppistä ohjaustapaa (Salmi, 2006, s. 19–21). Yleiskaavan tarkoituksena on
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleispiirteisyys
korostaa kaavan yhteensovittavaa luonnetta ja tavoitellun kehityksen periaatteiden
esittämistä, joka ohjaa kaavoitusta, rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Alueidenkäytön ohjauksen yleispiirteisyydellä on oikeudellisesti merkitystä, ja se
estää yleiskaavalta asemakaavan kaltaisen yksityiskohtaisuuden. MRL:ssa
yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen ohjaavuuden ero on ilmaistu, vaikka ne jossain
määrin lähestyvätkin toisiaan. (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 222.) 119 Varsinkin
laaja-alaisten yleiskaavojen ohjaavuus muuttuu usein kaavaprosessin aikana
yksityiskohtaisemmaksi
johtuen
mm.
erilaisista
ohjaustarpeista,
tulkinnanvaraisuuden pienentämisestä, sektorinäkökulmien korostumisesta tai
osallispalautteen painotuksista. Näin yleiskaavan rooli joustavana, reagoivana,
yhteensovittavana ja erilaisia ohjaustehtäviä toteuttavana suunnittelutasona johtaa
usein yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen ohjauksen väliseen epätasapainoon.
(Ympäristöministeriö, 2014, s. 35–37.)
Toisaalta kaavapäätökseltä on myös edellytettävä selkeyttä ja yksiselitteisyyttä,
johon kuuluu vaatimus riittävästä tarkkuudesta. Eri kaavoille on asetettu jo
lähtökohtaisesti erilaiset esittämisvaatimukset ja mittakaavat, millä on vaikutusta
myös niiden sisältöön ja esittämistapaan. Tarkkuudella on maankäyttöön liittyen
keskeinen merkitys eri toimijoille varsinkin syntyvien velvollisuuksien ja
oikeuksien hahmottamissa. Myös yleispiirteisen kaavan on oltava esitysteknisesti
niin selvä ja yksityiskohtainen, että tiedetään, miltä osin, missä ja miten se on
ohjeena seuraavalle kaavatasolle. Tarkentuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti
kaavajärjestelmään on luotu suunnitelmien täsmentymistä tasoittain edistävä
hierarkia. (Syrjänen, 1999, s. 294–295; 298–299.) Erityisesti yleiskaavan ohjatessa

119

Yleispiirteisellä ohjauksella on merkitystä paitsi kaavahierarkian toimintaan myös kaavoihin
liittyvän arviointi- ja selvitystarpeen tarkkuuteen. Yleispiirteiseen suunnitteluun käytetään myös muita
kuin lakisääteisiä suunnitteluvälineitä. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 17, 35, 67.)
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suoraan rakentamista tai muuta maankäyttöä, kuten maa-ainesten ottoa,
yleiskaavalta edellytetään riittävää tarkkuutta ja yksityiskohtaisuutta (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 223; Haapanala ym., 2003, s. 11). Kaavaa varten laadittavien
selvitysten yksityiskohtaisuuden on katsottu helposti tukevaan perinteistä
tarkkoihin aluevarauksiin perustuvaa kaavamuotoa (Ympäristöministeriö, 2014, s.
37; Mäntysalo ym., 2014, s. 49).
Yleiskaava on myös kunnan strategisen suunnittelun väline, vaikka kaavat
näyttäytyvätkin sääntelyjärjestelmässä enemmän operatiivisina instrumentteina
(Salmi, 2006, s. 27; ks. Kokko, 2017, s. 319). Alueidenkäytön suunnittelu edellyttää
yleispiirteiseltä suunnittelulta joustavuutta ja reagointiherkkyyttä, mihin ratkaisuna
on nähty strategisen yleiskaavoituksen kehittäminen. Yleispiirteisten kaavatasojen
strategisen ohjaavuuden korostamisella on myös pyritty estämään asemakaavojen
tarpeetonta yksityiskohtaisuutta. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 36, 216.)
Strategisen ohjaamisen tarkoituksena on määritellä tavoitetila, suunnata toimintaa
riittävän yleisellä tasolla sen saavuttamiseksi ja konkretisoida strategisia
periaatteita erilaisten toimenpiteiden avulla. Alueidenkäytön strategisella
ohjaamisella voidaan määritellä tärkeitä kehittämisperiaatteita sekä reunaehtoja ja
luoda näin perusteita myöhemmälle päätöksenteolle, auttaa erilaisten tavoitteiden
yhteensovittamisessa
sekä
helpottaa
muuttuvaan
toimintaympäristöön
sopeutumista. Strategisessa suunnittelussa mahdollistetaan keskeneräisten
kysymysten jättäminen myöhemmin täydennettäväksi. (Laitio & Maijala, 2010, s.
7–10.) Strategisten yleiskaavojen ongelmana on ollut taipumus liian
yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Toisaalta ongelmana on myös tavoitteiden asettelun
ja linjausten tiedostettu tai tiedostamaton väljyys sekä tulkinnanvara, joilla haetaan
joustoa tai reagointiherkkyyttä yksityisiin hankkeisiin. Liian yleispiirteiset
strategiset tavoitteet myös vaikeuttavat niiden ymmärtämistä, vuorovaikutusta ja
niihin sitoutumista. (Ympäristöministeriö, 2014, s. 36–37; Laitio & Maijala, 2010,
s. 46–48.)
Strateginen ohjaus sinällään voi olla sitovaa tai joustavaa, joten se
konkretisoituu eri suunnittelutasoilla ohjattavien osatekijöiden suhteen eri tavoin
(Mäntysalo ym., 2014, s. 48). Alueidenkäytön strategisen ohjaamisen haasteena
onkin tunnistaa kullakin suunnittelutasolla olennaisimmat ohjattavat
kehitysperiaatteet ja reunaehdot ja jättää muut osatekijät jatkosuunnittelun tai muun
ohjauksen varaan. Strategisessa maankäytön ohjaamisessa voidaan käyttää sekä
MRL:n mukaisia että muita ohjauskeinoja ja -välineitä. (Laitio & Maijala, 2010, s.
22–29.) Mäntysalo ym. (2014, s. 48–51) ovatkin esittäneet, että strategisuus on
alueidenkäytön suunnittelussa ymmärrettävä laajemmin suunnittelujärjestelmän,
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vuorovaikutuksen, suunnittelumenetelmien sekä -työkalujen strategisena käyttönä
kuin yksittäisen suunnitelman ominaisuutena.
Ohjausvaikutus
Yleiskaavan keskeisin oikeusvaikutus liittyy asemakaavan ohjaamiseen, jolloin
yleiskaava välittää myös valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita
asemakaavaan kunnallisten alueidenkäytön tarpeiden ja tavoitteiden ohella.
Suunnittelutasona yleiskaavalla on mahdollista suunnata asemakaavojen laatimista
ja ratkaista laajasti niiden laatimisen perusteita. Viranomaisten on toimenpiteissään
ja päätöksissään huolehdittava, ettei yleiskaavan toteutumista vaikeuteta.
Viranomaisvaikutus koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia ja tulee siten
kysymykseen mm. muiden lakien soveltamisen huomioimisessa. (Ekroos &
Majamaa, 2015, s. 266.) Toteutettavan rakennetun ympäristön suhteen yleiskaavan
ohjausvaikutus on pääasiassa välillinen (Salmi, 2006, s. 63).
Yleiskaavan ohjausvaikutus on periaatepainotteinen ohjatessaan kunnan
tavoitellun kehityksen periaatteita. Yleiskaavalla ei ole tarkoitus ratkaista
yksityiskohtaisen kaavan tapaan lopullisesti tai tarkasti tulevaa maankäyttöä.
Yleiskaavassa esitetyt kehittämistavoitteet ovat asemakaavan laatijalle osoitettuja
optimointikäskyjä, joita asemakaavan tulee toteuttaa. Aluevarausten myötä
ohjausvaikutus edelleen tarkentuu asemakaavassa. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010,
s. 284.) Vaikka yleispiirteiset kaavat esittävät yhdyskuntarakenteellisia ratkaisuja,
ne eivät kuitenkaan sido asemakaavan päätöksenteon harkintavaltaa
yksityiskohtien suhteen. Ne vain varmistavat laaja-alaisempien tavoitteiden
sisällyttämisen asemakaavaan. Asemakaavassa voi tapahtua yleispiirteisen kaavan
täsmentymistä tai poikkeamista, mikäli voidaan arvioida yleispiirteisen kaavan
tarkoituksen ja tavoitteiden toteutuvan. Yleispiirteisen kaavan ohjausvaikutus ei
siten edellytä ehdotonta noudattamista asemakaavassa. (Jääskeläinen & Syrjänen,
2010, s. 248–249; 320–321.) Hollon (2000, s. 25) mukaan MRL:n sääntelyn
tavoitteena on asettaa toiminnoille vaikutuksellinen yläraja, ei alarajaa.
Ohjausvaikutuksen luonne on päätöksenteon suhteen periaatteellista, kuten
normien jaottelu sääntöihin ja periaatteisiin. Periaate sisältää perusteita tietyn
suuntaiselle ratkaisulle, mutta mahdollistaa myös erilaiset ratkaisut. Periaate ei tee
tiettyä ratkaisua ehdottomaksi, vaan esittää painoarvon tietyn ratkaisusuunnan
suhteen. Mitä selvempi ja täsmällisempi kaavan esittämä optimointikäsky on, sitä
selkeämpi on kaavan ohjausvaikutus. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 249.)
Yleiskaavakartasta ja -selostuksesta olisi käytävä selvästi ilmi, millainen
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ohjausvaikutus yleiskaavalla on asemakaavasuunnittelua sitovien ja myöhemmin
ratkaistavien tekijöiden suhteen. Asiakirjoissa on eroteltava selkeästi kaavan
periaatteet, määräykset sekä suositukset jatkotoimenpiteitä ajatellen. Liiallinen
yksityiskohtaisuus johtaa tarpeettomiin muutostarpeisiin ja liiallinen
yleispiirteisyys taas jättää jatkosuunnittelun lähtökohdat liian avoimiksi. (Salmi,
2006, s. 19, 46.)120
Kaavoituksessa säännöt ja periaatteet esiintyvät usein rinnakkain ja limittyvät
toistensa kanssa. 121 Vaikka päätöksenteko onkin periaatepainotteista, säännöt ja
periaatteet ovat molemmat päätösharkinnassa huomioitavia tekijöitä, ja sääntelyn
luonne vaikuttaa, kumpaa painotetaan enemmän. Rakentamista koskeva sääntely
on sääntöpainotteisempaa ja siten täsmällisempää. Periaatepainotteinen sääntely
korostaa enemmän harkintaa, kun taas sääntöihin liittyy kaavamaisuutta, mikä
tarkoittaa päätöksenteon huomattavaa rajoittamista. Harkintaan kuuluu ennaltaarvaamattomuutta ja joustavuutta. Eri tavoitteiden väliset ristiriidat ratkaistaan
soveltamalla ratkaisussa periaatetta, joka katsotaan merkittävimmäksi. Toisaalta
myös säännöt voivat olla tulkinnanvaraisia. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 56.)
Tässä tutkimuksessa ohjausvaikutus tarkoittaa yleisemmin sääntelyn tuloksena
syntyvän yleiskaavaratkaisun vaikutusta jatkosuunnitteluun, ei pelkästään
asemakaavaan.
Oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinta
Koska ympäristösääntely on pitkälti ongelmakeskeistä ja siihen liittyvä
päätöksenteko periaatepainotteista, päätöksenteossa kaavojenkin osalta korostuu
harkinnan merkitys. Sisältövaatimukset sisältävät usein vaikeaselkoisia ja
keskenään ristiriitaisia arvoja, jolloin päätöksentekijä joutuu suorittamaan niiden
120

Mikäli yleiskaavaa ei ole tai sitä ei ole päivitetty vastaamaan maakuntakaavaa, asemakaavan
ohjausvaikutus muodostuu maakuntakaavan kautta. Ohjausvaikutusta joudutaan tällöin tulkitsemaan
karttaesityksen mittakaavaeron sekä kaavamerkintöjen vuoksi. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 320.)
121
Oikeusjärjestyksessä normi voi koostua säännöistä tai periaatteista (Aarni, 1989, s. 161). Siltala
(2010, s. 87) on oikeussääntöjä ja -periaatteita verratessaan luonnehtinut, että säännöt ovat ”joko-tai”,
kun
taas
periaatteet
ovat
”enemmän-tai-vähemmän”
-tyyppisiä.
Kansainvälisessä
tutkimuskirjallisuudessa teema tunnetaan sääntö- ja periaatepainotteisena sääntelynä, jota on tutkinut
mm. Braithwaite (2002) ja Black (2007) (rule-based vs principle-based regulation). Braithwaite on
tutkinut, millä ehdoilla säännöt tai periaatteet lisäävät sääntelyn oikeusvarmuutta. Sunstein (1995, s.
966–967) erottelee oikeussäännöt (legal rules), oikeusperiaatteet (legal principles) ja joustavat
oikeusnormit (standards). Joustavat normit on tarkoitettu ”kattamaan” yksittäiset tapaukset tai tilanteet,
kun taas oikeusperiaatteet eivät ”kata” yksittäistapausta, vaan tulevat harkittavaksi sitä ratkaistaessa
(myös Puurunen 2017, s. 351).
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kesken arviointeja, tulkintaa sekä punnintaa. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 42,
55–56.) Joustavien normien tulkinnalla ja harkinnalla voidaan myös täydentää
lainsäädännön aukollisuutta tai tietoisesti jätettyä harkintamarginaalia. Tulkinnassa
on kyse merkityssisällön antamisesta kielelliselle ilmaisulle, kun taas harkintaa
käytetään vaihtoehtojen valintatilanteessa. (Syrjänen, 1999, s. 34.)
Harkintavalta tarkoittaa päätöksentekijän liikkumavaraa päätöstä tehtäessä,
jolloin hänellä on mahdollisuus arvioida ja punnita eri tekijöitä ja tämän perusteella
tehdä valintoja. Harkinta mahdollistaa täsmällistä sääntelyä tehokkaamman tavan
saavuttaa yhteiskunnallisia päämääriä, huomioida tapauskohtaisuutta ja sovittaa
yhteen ristiriitaisia intressejä. Harkinnan heikkoutena taas on päätösperusteiden
epävarmuus ja ennalta-arvaamattomuus. (Syrjänen, 1999, s. 259–261.)
Teoreettisesti harkinta voidaan jakaa oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan.
Oikeusharkinnassa yleismääräys tai veloittava toimintaohje osoittaa selvästi, miten
asia on ratkaistava. Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa viranomainen taas saa
tehdä yleissäännöksen sitomatta ratkaisun, joka on yleisen edun, julkisen vallan tai
hyvän hallinnon kannalta on paras. Tarkoituksenmukaisuusharkinnalle on
luonteenomaista, että siinä voidaan päätyä useaan oikeaan ja lainmukaiseen
ratkaisuun. Kun tarkoituksenmukaisuusharkinnassa toteutetaan oikeuden
ulkopuolisia tavoitteita, esim. maankäyttöpolitiikan suhteen, arvion suorittavat
viime kädessä päätöksentekijät sekä viranhaltijat, jolloin päätöksessä korostuvat
heidän arvovalintansa. Raja tämän suppean ja laajan harkinnan välillä ei ole
oikeustieteessä tai -käytännössä muodostunut yksiselitteiseksi. (Syrjänen, 1999, s.
58–62.) Mäkinen onkin nimittänyt tarkoituksenmukaisuusharkintaa kunnallisessa
päätöksenteossa poliittiseksi alueeksi, koska etenkin maankäyttöön liittyy
poliittista kamppailua eikä niinkään objektiivista tarkoituksenmukaisuutta. Hän
onkin kuvannut harkintaa aste-eroilla, joka asettuu liukuvasti erilaisin painotuksin
puhtaan oikeudellisen harkinnan ja politiikan välille. (Mäkinen, 2004, s. 38–39.)
MRL:ssa kaavoittajalle ja kaavapäätöksen tekijälle on annettu laaja
harkintavalta. Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa on kyse päätöksenteosta tietyn
harkintamarginaalin puitteissa. Harkintavaltaa ympäristönkäytössä rajoittavat
päätöksentekoon liittyvät toimivalta- ja menettelysäännökset, lainsäädännön
normijärjestelmät kuten MRL, niitä alemmanasteinen sääntely, tekniset standardit,
EU-oikeus ja kansainväliset sopimukset, perusoikeudet sekä hallinto-oikeuden
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yleiset periaatteet 122 . Syrjänen (1999) on lisäksi hahmotellut harkinnan laatua
parantamaan kaavoituksen ja rakentamisen oikeusperiaatteita. Näiden lisäksi
päätösharkintaan vaikuttavia ei-oikeudellisia tekijöitä ovat suunnitteluideologiat,
soft law -tyyppinen informaatio-, ohjaus- ja tutkimusaineisto. (Syrjänen, 1999, s.
174–175, 258.) Nämä harkintavaltaa rajoittavat tekijät yhdessä ylemmän
kaavatason
ohjausvaikutuksen
kanssa
muodostavat
perustan
myös
123
yleiskaavaratkaisulle.
4.6

Ilmastotavoitteiden osatekijät

Ilmastonmuutos korostaa yhdyskuntarakenteellisten suunnitteluratkaisujen
merkitystä, koska Suomen yhdyskuntarakenne on hajautunut (Jääskeläinen &
Syrjänen, 2010, s. 268). Yhdyskuntarakenteen kannalta vaikutusmahdollisuus
ilmastotavoitteisiin
on
suurin
rakentamisen
elinkaaren
alussa
eli
suunnitteluvaiheessa. Tällöin yleispiirteisen suunnittelun merkitys korostuu, koska
yksityiskohtaisessa suunnittelussa voidaan vaikuttaa enää rajatumpaan
asiakokonaisuuteen. Toisaalta myös yksityiskohtaisessa suunnittelussa voidaan
tehdä merkittäviä ilmastotavoitteita tukevia ratkaisuja – jopa yleispiirteistä
suunnittelua enemmän. (Tuomaala, 2012, s. 43; Wahlgren, 2017, s. 166.) Vaikka
suuri osa energiankulutukseen liittyvistä päästöistä riippuu muusta kuin
yhdyskuntarakenteesta, maankäytön suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on
kestävien elämäntapojen tukeminen ja edellytysten luominen niiden toteutumiselle
(Säynäjoki E., Heinonen, Säynäjoki, A., Ala-Mantila & Pääkkönen, 2014, s. 16–
17). Ilmastotavoitteiden ohjaamisen suhteen kasvavat kaupunkiseudut ovat
keskeisessä asemassa. Kaupunkiseuduilla ja taajamissa, jotka ovat supistuvia
asukasmäärän tai palvelujen suhteen, sekä maaseudulla tarvitaan taas erilaisia
päästövähennyskeinoja. Tästä syystä kestävien yhdyskuntien suunnittelun
ohjeistuksessa onkin painotettu erilaisia asukasnäkökulmia, elämäntapoja ja
yhdyskuntia huomioivia maankäytön ratkaisuja. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 3;
Staffans ym., 2012, s. 10.)
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Hallinto-oikeuden
oikeusperiaatteita
kaavoitusta
koskevassa
päätöksenteossa
ovat
yhdenvertaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteet sekä objektiviteetti-, suhteellisuus- ja
luottamuksensuojaperiaatteet (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 57).
123
Syrjäsen mukaan harkintapäätöksellä pyritään sääntöpainotteista päätöstä yksilöllisempään,
tapauskohtaisempaan ja siten laadultaan parempaan ratkaisuun: oikeusharkinta määrittelee ratkaisun
minimitason ja tarkoituksenmukaisuusharkinnalla kaavapäätöksen tasoa voidaan nostaa. Syrjänen
kutsuu tarkoituksenmukaisuusharkintaa myös suunnitteluharkinnaksi. (Syrjänen, 1999, s. 268–269, 327.)
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Yleispiirteisellä suunnittelulla vaikutetaan mm. toimintojen sijoittumiseen ja
kokoon, rakentamisen painopisteisiin ja tehokkuuteen, asumis- ja
työpaikkaväljyyteen, liikenne- ja perusrakenneratkaisuihin sekä uudis- ja
täydennysrakentamisalueisiin (Lahti ym., 2008, s. 5; Wahlgren & Lahti, 2012, s.
78–79; Wahlgren, 2017, s. 173–175). Yhdyskuntien kehitys on paikkasidonnaista,
ja tällöin erilaisten osatekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita voi olla vaikea
hahmottaa ja arvioida. Yleispiirteisen suunnittelun yhteydessä voidaan tunnistaa ja
arvioida
ilmastotavoitteisiin
liittyviä
erilaisia
maankäytöllisiä
ja
yhdyskuntarakenteellisia osatekijöitä, mikä voi helpottaa kokonaisuuden
ymmärtämistä. Toisaalta irrallisesti tarkasteltuina nämä osatekijät saattavat
aiheuttaa myös ratkaisujen osaoptimointia. Suunnitteluratkaisu voi myös lyhyellä
aikavälillä tarkoittaa kielteisiä vaikutuksia jollakin osa-alueella, mutta myönteisiä
vaikutuksia toisella osa-alueella pitemmällä ajanjaksolla. Erillisiin kaavatasoihin ja
-hankkeisiin jakautunutta suunnittelujärjestelmää on pidetty kestävän kehityksen
kannalta kokonaisvaltaisen tarkastelun haasteena. (Staffans ym., 2012, s. 33;
Tuomaala, 2012, s. 53.) Yleiskaavassa voidaan tehdä merkittäviä ilmastotavoitteita
edistäviä valintoja, mutta toisaalta kaavan vaikutusmahdollisuuksia on vaikea
arvioida täsmällisesti, koska siinä on tehtävä oletuksia asemakaavavaiheen,
rakennussuunnittelun ja sen jälkeisen toteutuksen valinnoista (Lylykangas ym.,
2013, s. 11, 16–18). Kestävää maankäyttöä arvioitaessa eri osatekijöihin liittyvät
vaikutukset
eivät
myöskään
ole
yksiselitteisesti
verrannollisia,
yksinkertaistettavissa tai laskettavissa yhteen. Osatekijöiden ohjaukseen voi liittyä
ympäristötiedon lisäksi myös muita politiikkoja sekä arvovalintoja. (Staffans ym.,
2012, s. 35.) Laskennallisia päästö- ja tehokkuustarkasteluja tehdessä myös
aluerajaukset, ns. taserajat, hallinnollisen suunnittelualueen sekä toiminnallisen
alueen välillä vaikuttavat ilmastovaikutusten arvioinnin lopputulokseen (Tuomaala,
2012, s. 26–35).
Tutkimuksessa käytetty jaottelu hierarkkisesta yhdyskuntarakenteesta
toimintoineen perustuu useimpien kotimaisten tutkimusten ja ohjeistusten
jaotteluun (esim. Ympäristöministeriö, 2015; Wahlgren, 2017). Tämä on
yksinkertaistettu näkemys yhdyskuntien muodostumisesta tai muutoksesta
ilmastotavoitteiden hillitsemisen hallinnan näkökulmasta, koska se kiinnittyy
toimintoihin fyysisen ympäristön rakenteiden kautta. Kestäviä yhdyskuntia
voidaan tarkastella myös eri sektoritoimintojen, kuten liikkumiskäyttäytymisen tai
energiamallien kautta (esim. Newman ym., 2019). Tällöin tarkastelu on yleensä
laajennettu suunnittelun hallinnollisista kaavarajoista enemmän toiminnallisiin
vaikutusalueisiin. Yhdyskuntien voidaan nähdä muodostuvan myös ei144

hierarkkisista keskuksista ja niiden välisistä yhteyksistä ihmisten, tavaroiden ja
informaation verkostoina (esim. Oswald ja Baccini, 2003). Dupuyn (2008, s. 47–
49) mukaan yhdyskunnat voidaan hahmottaa monitasoisina, dynaamisina ja
vuorovaikutteisina verkostoina, jotka muodostuvat fyysisten rakenteiden ohella
tuotannon ja kulutuksen sekä yksilöiden verkostoista. Näkökulma mahdollistaa
ilmastotavoitteiden suuntaamisen esim. tuotannon ja kulutuksen tekijöihin. Eri
tavoin painotetut smart city -hankkeet sekä visiot kestävän kehityksen new
town -ekokaupungeista käsittävät usein innovatiivisia, lähes energiaomavaraisia,
vähähiilisiä ja resurssitehokkaita kaupunkikonsepteja. Taloudelliseen ja
teknologiseen kestävyyden näkökulmaan integroidaan yhä enemmän mm.
demokratiaan, vastuullisuuteen sekä hyvinvointiin liittyviä laadullisia elementtejä,
jotka lisäävät kaupunkikehittämisen sosiaalista kestävyyttä sekä systeemistä
älykkyyttä. (Anttiroiko, 2010, s. 119–131; Mustonen ym., 2014.) Nämä
tarkastelukulmat muodostavat perinteistä kaupunkirakenteen hierarkiamallia ja
toiminnallista sektoritarkastelua kokonaisvaltaisemman ja moniarvoisemman,
mutta samalla kompleksisemman näkökulman yhdyskuntien hahmottamiseen sekä
hallintaan myös ilmastotavoitteiden ohjaamisen suhteen.
Seuraavana on tarkasteltu tiivistetysti keskeisimpiä yleiskaavalla ja
yleispiirteisessä suunnittelussa ohjattavia yhdyskuntarakenteen osatekijöitä ja
niiden
ominaisuuksia,
joilla
tutkimuskirjallisuudessa,
kaavaprosessien
selvityksissä ja ympäristöministeriön ohjeistuksessa on esitetty olevan vaikutusta
ilmastotavoitteiden edistämiseen. Osatekijät ovat toistensa kanssa osittain
päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia, joten esitetty jaottelu on tarkastelun suhteen
teoreettinen. Sektoreihin vaikuttavat myös monet muut tekijät, päätökset ja
ohjausmuodot kuin pelkästään maankäytön suunnitteluvalinnat, joten niitä tulisikin
pystyä tarkastelemaan kokonaisvaltaisemmin osana laajempaa systeemistä
näkökulmaa (Staffans ym., 2012, s. 33).
Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä on pidetty maankäytön keskeisenä tavoitteena,
ja sitä ympäristöministeriö on ohjeistuksessaan pitänyt vähähiilisen yhteiskunnan
edellytyksenä ja sitä tutkimustulokset myös ovat tukeneet (Staffans ym., 2012, s.
10; esim. Wahlgren, 2017, s. 172–175). Yleisesti eheyttämisellä on tarkoitettu
uudisrakentamisen ohjaamista olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja
täydentäen. Samalla siihen on liitetty tavoitteita olevan palveluverkon ja
infrastruktuurin hyödyntämisestä, henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä ja
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kestävän liikkumisen lisäämisestä sekä muista yhdyskuntarakenteen laadullisista
tekijöistä. (Ympäristöministeriö, 2013, s. 9–10; Lylykangas ym., 2013, s. 101.)
Aluetehokkuuden on katsottu olevan tehokas tapa lisätä yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuutta, ja sitä voidaankin ohjata kaikilla kaavatasoilla.
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen avulla voidaan vaikuttaa keskimääräiseen
asukastiheyteen ja edelleen talotyyppijakaumaan sekä asumisväljyyteen.
Aluetehokkuuden kasvamisen myötä voidaan lisätä myös työpaikkatiheyttä,
olevien palvelujen käyttöastetta sekä uusien palvelujen määrää ja kannattavuutta.
Se lyhentää toimintojen välisiä keskimääräisiä etäisyyksiä, verkostorakenteiden
pituuksia ja samalla vähentää niiden kuluttamia materiaali- ja energiamääriä sekä
päästöjä. Aluetehokkuuden nostaminen parantaa myös joukkoliikenteen
tehokkuutta sekä lisää kevyen liikenteen osuutta kulkutapajakaumassa.
Tiivistyvällä ja keskittyvällä yhdyskuntarakenteella voidaan voimistaa päästöjen
vähentämistoimien vaikuttavuutta ja estää muiden vähentämistoimenpiteiden
vaikutusten meneminen hukkaan. (Lahti & Moilanen, 2010, s. 7–9, 27–30, 52;
Rajala ym., 2010, s. 150.) Erityisesti raide- ja joukkoliikenteen käytävien ja
asemapaikkojen läheisyydessä aluetehokkuuden nostaminen uudis- tai
täydennysrakentamisella on nähty tarkoituksenmukaisena (Lahti ym., 2008, s.
83). 124 Ilmastovaikutusten on todettu olevan hajarakentamisessa taajamia
suurempia (Wahlgren, 2017, s. 157, 172).
Liikkumistarpeeseen vaikutetaan ensisijaisesti toimintojen sijainneilla, ja
keskeiset sijoittumisen ratkaisut tehdään yleispiirteisessä suunnittelussa
(Ympäristöministeriö, 2015, s. 19). Asuinalueiden sijainti yhdyskuntarakenteessa,
erityisesti suhteessa keskustaan tai alakeskuksiin vaikuttaa liikkumistottumuksiin.
Myös alueiden sisäisellä rakenteella on vaikutusta niiden päästö- ja
energiatehokkuuteen. (Wahlgren ym., 2012, s. 47; Wahlgren, 2017, s. 172.)
Teollisen toiminnan vähentyessä ja sen ympäristövaikutusten rajoittamisen
seurauksena toimintojen erottelulle yhdyskuntarakenteessa ei ole enää erityistä
tarvetta. Toimintojen sekoittaminen parantaa niiden saavutettavuutta, mutta
toisaalta toimintojen voimakas keskittäminen saattaa myös huonontaa sitä.
Toimintojen sekoittumisen edellytyksiä voidaan yleispiirteisessä suunnittelussa
parantaa sijoittamalla palvelut ja työpaikat asuinalueiden yhteyteen
mahdollistamalla kaavoituksessa monipuolisia käyttötarkoituksia. Toimintojen

124
Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuudella tarkoitetaan yhdyskunnan rakentamisen, käytön ja
liikenteen aiheuttamaa energian kulutusta ja päästöjä suhteessa sen palveluihin, kuten asukas- tai
työpaikkalukuun tai kerrosalaan (Wahlgren & Lahti, 2012, s. 48).
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sekoittumisen haasteena ovat siltikin niiden epätasainen jakautuminen sekä
ennakoimattomat
muutokset
suhteessa
asuinalueiden
sijainteihin.
Maantieteellisestä sijainnista ja kaupungistumisprosessien dynaamisuudesta
johtuen kaupungin kokoa ja muotoa on vaikea hallita. Laajetessaan
kaupunkirakenne muodostaa alakeskuksia, mikä osaltaan edellyttää palvelujen
hajauttamista. Alakeskusten palvelutarjonnalla voi olla ilmastotavoitteiden
kannalta positiivinen vaikutus, jos se vähentää liikkumistarvetta pääkeskustaan.
Kaupunkirakenteen hajautuessa rakentaminen toisaalta käyttää laajemman
maapinta-alan ja vastaavasti liikenteen päästöt lisääntyvät. (Lahti ym., 2008, s. 50–
52, 61–62, 104.) Myös yhdyskuntien välisellä aluerakenteella on vaikutusta
päästöihin ja energiatehokkuuteen (Uudenmaan liitto, 2008).125
Tiivistyvää ja täydentyvää yhdyskuntarakenteen mallia vastaan on myös
esitetty kritiikkiä. Syynä tähän on nähty kaupunkien asema kulutuskeskuksina,
joissa tuotetaan ja käytetään enemmän palveluja sekä kulutushyödykkeitä. Alue- ja
yhdyskuntarakenteen tiiveyttä ei olekaan pidetty yksiselitteisenä indikaattorina
kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä tai niiden yhteyksien arvioimisessa
tiiveyden suhteen. Koska maankäytön suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa
vain osittain asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen, siihen tulisi kohdistaa
toisenlaisia yhteiskunnallisia ohjaustoimenpiteitä. (Heinonen, 2012, s. 24–25;
Heinonen & Junnila, 2012, s. 21–23; Ympäristöministeriö, 2015, s. 8.)
Tiivistämisellä voi olla lisäksi muita merkittäviä haittavaikutuksia (Sairinen, 1999,
s. 205–206). Myös maaseudun kehittämisen suhteen eheyttämistä on pidetty
ristiriitaisena keinona ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen (Sireni, 2011, s. 356–
357).
Kestävä liikkuminen
Ilmastotavoitteita edistävän liikkumisen ohjaamisessa keinoina on vähentää
liikkumistarvetta, erityisesti henkilöautoriippuvuutta, ja vastaavasti lisätä kestävien
liikkumismuotojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, osuutta kulkutavoista.
Rakennetun ympäristön tulee tukea kestäviä liikkumismuotoja, sillä etäisyydet,
liikenneverkostojen kattavuus sekä liikkumisympäristö vaikuttavat kulkumuodon
valintaan. Erityisesti kaupunkiseuduilla päästötarkastelua tulee tehdä seudullisesti
liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla, jolloin myös logistinen liikennetarve
125
Yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavia toimenpiteitä ja keinoja päästöjen vähentämiseksi ks. Lahti &
Moilanen, 2010, s. 65–68.
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voidaan huomioida. Keskeiset toimintojen saavutettavuuteen liittyvät valinnat
tehdään yleispiirteisessä suunnittelussa. Liikkumistarpeeseen vaikuttavat lisäksi
asukkaiden elämäntavat, ajankäyttötottumukset ja liikennejärjestelmän palvelutaso,
joihin voidaan vaikuttaa paremmin muilla ohjauskeinoilla. Liikennepoliittiset
keinot, esim. taloudellisen ohjauksen avulla, ovat usein myös maankäyttöpoliittisia
keinoja nopeammin toteutettavissa. (Touru, 2011, s. 27, 108–109;
Ympäristöministeriö, 2015, s. 19–21; Liikenne- ja viestintäministeriö, 2007, s. 18,
30.)
Tehokkaimmat
keinot
vaikuttaa
kaavoituksen
avulla
henkilöliikennesuoritteeseen ja kulkutapajakaumaan ovat matkapituuksien
ja -määrien vähentäminen toimintojen saavutettavuutta parantamalla,
joukkoliikennetarjonnan edellytysten parantaminen yhdyskuntarakennetta
tehostamalla sekä kevyttä liikennettä tukevia ratkaisuja suosimalla.
Yleiskaavatasolla tähän vaikuttavat asuinalueiden sijainti suhteessa keskuksiin,
työpaikkoihin tai palveluihin, alueiden väliset ja sisäiset yhteydet, pyöräilyn ja
joukkoliikennereittien sekä matkaketjujen yhteystarpeet ja sijainnit sekä pysäkkien,
asema-alueiden ja joukkoliikenteen vyöhykkeiden riittävä aluetehokkuus.
(Lylykangas, 2013, s. 75–78.)
Tehokkaassa joukkoliikennekäytävässä voi olla useita kulkumuotoja
rinnakkain, joskin raideliikenteen järjestelmät ovat keskittyneet vain muutamiin
kaupunkeihin (Lahti & Moilanen, 2010, s. 28–29). Ratakäytävät varataan yleensä
jo yleispiirteisellä kaavatasolla, jolloin voidaan varmistaa niitä tukevat
rakentamisen alueet sekä niiden riittävä asukas-, työpaikka- ja palvelutiheys.
Bussiliikenteen linjoihin tai reittivalintoihin maankäytön suunnittelulla on vaikea
vaikuttaa, mutta riittävän aluetehokkuuden avulla reittien taloudellinen
kannattavuus voidaan kuitenkin varmistaa. (Lylykangas ym., 2013, s. 77–78.) Eräs
keino kaavoituksessa on käsitellä yhdyskuntarakennetta liikkumistapavyöhykkeinä,
joille voidaan määritellä liikenteen palvelutaso ja sen mukaisia maankäytöllisiä
periaatteita ilmastotavoitteita tukien (Ristimäki, Tiitu, Kalenoja, Helminen &
Söderström, 2013, s. 13–26, 128–131; Ristimäki ym., 2017, s. 11).
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tulee liittyä kiinteästi pitkän aikavälin strategiseen
maankäytönsuunnitteluun ja yleiskaavavaiheeseen (Ympäristöministeriö, 2014, s.
31, 73; Wahlgren, 2017, s. 166).
Energia
Ilmastotavoitteita edistetään myös energiaratkaisuilla. Kaavoituksella voidaan
luoda edellytyksiä erilaisten vähähiilisten tai päästöttömien energiaratkaisujen
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hyödyntämiselle sekä niiden kustannustehokkaalle käytölle eri suunnittelutasoilla.
Energian ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lämmön- tai sähköntuotantoon
sekä niiden jakeluun liittyviä kaavallisia ohjauskeinoja. Yleiskaavatasolla voidaan
tarkastella kullekin alueelle soveltuvia vaihtoehtoisia ja paikallisia
energiaratkaisuja keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmien suhteen sekä
mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kaavoituksen yhteydessä ei ole
tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista tehdä kaikkia energiahuoltoon liittyviä
valintoja, ja myös teknisen kehityksen mukanaan tuomille ratkaisuille tulisi jättää
tilaa. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 8, 60–61; Staffans ym., 2012, s. 59.)
Kaukolämmön toimintaedellytykset pyritään yleensä varmistamaan, sillä
kaukolämpöä tuotetaan usein yhteistuotantona sähkön kanssa. Keskitettyjä
energiaratkaisuja tarkastellaan toimivan energiahuollon lisäksi kunnallistalouteen
vaikuttavana tekijänä. Keskitettyä kaukolämpötuotantoa voidaan hajauttaa
aluetehokkuuden tai energiatarpeen laskiessa sekä siirtoyhteyksien kasvaessa
aluelämpöratkaisuihin, ja yleiskaavataso on sopiva aluelämpökeskusten tarpeen,
sijoittumisen sekä verkostojen pituuden ja sen energia- ja materiaalitehokkuuden
arvioinnin suhteen. Järjestelmien valintaan vaikuttavia maankäytöllisiä tekijöitä
ovat mm. riittävä yhdyskuntarakenteen tehokkuus, asukasmäärä, alueiden sijainti,
eri toimintojen keskinäinen sijoittuminen sekä niiden toteutumisen vaiheistus.
Aluerakentamisessa voidaan täydennysrakentamista helpommin arvioida
keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmien ratkaisuvaihtoehtoja alueelle ja
mahdollistaa myös alueellisia sekä paikallisia verkostoratkaisuja, joissa
energiantuottajia on useita. (Rajala ym., 2010, s. 20–29, 37; Lahti ym., 2008, s. 67–
75; Ahonen & Nuorkivi, 2012, s. 49–50.)
Ilmastotavoitteet korostavat myös uusiutuvan lähienergian merkitystä
energiahuollossa, ja sen hyödyntämismahdollisuuksia voidaan arvioida jo
kaavoitusvaiheessa (Lylykangas, 2013, s. 102). Keskitettyjen järjestelmien
ulkopuolella tulevat kysymykseen hajautetut kortteli- ja kiinteistötason
energiaratkaisut, eikä niiden ohjaaminen yleispiirteisellä suunnittelutasolla ole
välttämättä tarpeen. Sen sijaan huomattavien ympäristövaikutusten ja
tilanvarausten kannalta uusiutuvien energiamuotojen ratkaisut, kuten tuulivoimalat
tai aurinkovoimapuistot, on tarkasteltava osana yleispiirteistä suunnittelua.
Aluesuunnittelutason valinnoissa bioenergiaa hyödyntävä tuotantoratkaisu voi
vaikuttaa laitoksen sijoittumiseen, jotta järjestelyn päästö- sekä haittavaikutukset
voidaan pitää kohtuullisina. Myös geoenergian alueelliset tai kiinteistökohtaiset
edellytykset sekä vaikutukset voidaan tutkia jo yleispiirteisen suunnittelun
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vaiheessa. (Rajala ym., 2010, s. 28–39; Lahti ym., 2008, s. 69–74; Staffans ym.,
2012, s. 59–63.)
Rakentaminen
Ilmastotavoitteiden ja yhdyskuntatalouden näkökulmat ovat korostaneet
täydennysrakentamisen merkitystä yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä, ja
edellyttäneet kaavoituksen ohella myös ohjelmallista toimintaa tavoitteen
saavuttamiseksi (Hartiala, 2012, s. 36; Wahlgren, 2017, s. 166).
Täydennysrakentaminen vähentää liikkumistarvetta, toimintojen monipuolistuessa
lisää kestävien liikkumismuotojen osuutta sekä tehostaa maankäytön ohella tilojen
ja perusrakenteen käyttöä. Täydennysrakentamisen tapa ja tilaratkaisujen
muuntojoustavuus tasapainottavat alueen sosiaalista sekä toiminnallista rakennetta,
mikä osaltaan lisää palvelujen kysyntää, mahdollistaa käyttötarkoitusten muutoksia
ja parantaa yhteisöllisten tilaratkaisujen mahdollisuuksia. Yleispiirteisen
suunnittelun osalta merkittäviä toimenpiteitä ovat täydennysrakentamisalueiden
osoittaminen, rakentamistavan ja -tehokkuuden määritteleminen, täydentävien
toimintojen sijoittaminen sekä vaikutusten arviointi mm. liikkumisen,
viherrakenteen sekä arvokkaiden rakennus- ja miljöökokonaisuuksien osalta.
(Ympäristöministeriö, 2015, s. 47–48.) Täydennysrakentamisella voidaan
välillisesti mahdollistaa myös alueellinen energiasaneeraus, millä on vaikutusta
alueelliseen
energiankulutukseen
sekä
uusiutuvien
energiamuotojen
hyödyntämiseen (Helsingin ilmastopäästöjen vähentämisen mahdollisuudet
yleiskaavassa, 2013, s. 21–22). Yhdyskuntatasolla käyttöasteen merkitys tulee esiin
erityisesti rakennusten ja perusrakenteen hyödyntämisen osalta (Wahlgren & Lahti,
2012, s. 77). Kaavoituksella on mahdollisuus vaikuttaa rakennusten ja rakenteen
käyttöasteeseen välillisesti määrittämällä käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman
monipuolisia alueita. Yleispiirteisessä suunnittelussa ei yleensä ohjata
materiaalivalintoja.
Rakentamistavalla
ja
-tehokkuudella,
toimintojen
sijoittumisella sekä rakennustyypeillä voidaan kuitenkin epäsuorasti vaikuttaa
materiaalivirtojen ohjautumiseen, mm. puun hyödyntämismahdollisuuksiin
rakennusaineena, millä puolestaan on vaikutusta hiilidioksiditaseeseen. (Lahti ym.,
2008, s. 23–24; Lahti & Moilanen, 2010, s. 27.) Matalahiilisten yhdyskuntien
kehittämisessä myös rakentamisen päästöt näyttäytyvät olevien rakennusten
hyödyntämistä suurempina, vaikka uudet rakennukset ovatkin energiatehokkaita
(Junnila & Heinonen, 2012, s. 22). Korttelirakenteeseen, rakennusten
suuntaamiseen tai rakennusten energiatehokkuuteen ei yleispiirteisessä
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suunnittelussa yleensä puututa, vaikka niillä onkin vaikutusta syntyvään
pienilmastoon ja rakennusten energiankulutukseen (Ympäristöministeriö, 2015, s.
58–61; Lahti ym., 2008, s. 52).
Viheralueet
Ilmastotavoitteita edistävässä suunnittelussa viheralueita tarkastellaan osana muuta
maankäyttöä ja muita toimintoja. Yleispiirteisen suunnittelun osalta
tarkasteltavaksi
tulevat
viherrakenteen
riittävyyden,
ekologisen
monimuotoisuuden säilymisen ja viherverkoston jatkuvuuden lisäksi niiden
toiminnallisuus sekä saavutettavuus. Viherrakenteen ekologisen ja laadullisen
merkityksen
huomioimiseksi
voidaan
muodostaa
erilaisia
joustavia
maankäytöllisiä tarkastelutapoja. Viheralueiden tarkastelu ekosysteemipalveluna
kiinnittää huomiota viheralueiden laatuun niiden määrän sijasta. Kaavoitusta varten
on kehitelty paikallisista olosuhteista johdettuja vihertehokkuuslukuja, jotka
mahdollistavat
ekosysteemin
toiminnan
tarkastelun
sitomatta
vielä
suunnitteluratkaisua tarkemmin. Erityistä merkitystä viherrakenteella tiivistyvässä
kaupunkirakenteessa on ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja pienilmastoon
liittyvissä tekijöissä, millä on välillisesti vaikutusta myös rakennetun ympäristön
energia- ja materiaalitehokkuuteen. Myös hiilinielujen tunnistamiseen ja niiden
säilymisen
turvaamiseen
vaikutetaan
yleispiirteisessä
kaavoituksessa.
(Ympäristöministeriö, 2015, s. 30–38.) Tärkeimmät maankäytön suunnittelussa
huomioitavat keinot hiilinielujen osalta ovat metsien, peltojen ja muiden
kasvillisuusalueiden hiilivarastojen ylläpitäminen, lisääminen ja rakennettujen
alueiden
minimoiminen.
Yleiskaavatason
osalta
tämä
tarkoittaa
yhdyskuntarakenteen täydentämistä jo maankäytöltään muuttuneille ja
vähätuottoisille
alueille,
hiilen
sitomisen
kannalta
parhaimpien
maankäyttöluokkien säilyttämistä sekä hiilinielujen määrän arviointia ja laskentaa.
Hiilinieluilla on merkitystä erityisesti päästöjen kompensoinnissa. (Rasinmäki &
Känkänen, 2014, s. 45–47; Rasinmäki & Känkänen, 2014b, s. 26–28.)
Päästölaskennassa voidaan huomioida yleispiirteisestä suunnittelusta johtuva
maankäytön muutos, jolla on merkitystä metsä- ja maapinta-alan pienentymisen
aiheuttamaan päästövaikutukseen (Lylykangas ym., 2013, s. 89–91). Varsinkin
laajojen alueiden suunnittelussa maa-ainesten massatasapainotarkastelun avulla
pyritään hillitsemään kuljetusliikenteestä aiheutuvaa energiankulutus- ja
päästövaikutusta aluerakentamisen yhteydessä (Helsingin kaupunki, 2017, s. 13).
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5

Tapaukset

Tässä luvussa käydään läpi kuuden tapauskohteen, Oulun, Jyväskylän, Lahden,
Tampereen,
Helsingin
ja
Östersundomin,
yleiskaavallista
sääntelyä
ilmastotavoitteiden ohjauksessa. Analyysin pääpaino on yleiskaavassa, joten
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmää käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se
vaikuttaa yleiskaavalliseen sääntelyyn. Sääntelyjärjestelmää pyritään kuvaamaan
siten, että yleiskaavaa ohjaavat strategiat, ohjelmat ja sopimukset on laadittu ennen
yleiskaavan hyväksymistä, jolloin ne ovat voineet vaikuttaa kaavallisen ohjauksen
muotoutumiseen.
Teoreettisen
viitekehyksen
yhteydessä
esitellyt
sääntelytarkkuuden
käsitteet
ja
ominaisuudet,
sääntelyn
tavoitteet,
sääntelystrategia ja -keinot, sääntelyinstrumentin ohjaustapa, kaavaprosessi,
toimijat, soft law -aineistot, tukeutuminen muuhun sääntelyyn, normiformulaatio,
kartografinen esittäminen sekä vaikuttavuus, toimivat tapausten tarkastelun
analyysikehyksenä. Niiden avulla kunkin tapauskohteen osalta pyritään löytämään
tuloksia ilmastotavoitteita edistävästä yleiskaavallisesta ohjauksesta. Tapaukset
sijoittuvat ajallisesti vuosien 2009 ja 2018 välille. Tapauskohteiden kuvauksissa
eivät kaikki analyysikehyksen mukaiset kohdat tule samalla laajuudella tai
kattavuudella käsitellyiksi. Analyysin avulla pyritään luomaan tapauksista
mahdollisimman monipuolinen kuvaus, selittämään tutkittavaa ilmiötä ja samalla
testaamaan teoriaa. Aineistoina käytetään julkisesti saatavissa olevia seudullisia ja
kunnallisia valmistelu- ja päätösasiakirjoja, verkkosivustoja sekä julkaisuja, mikäli
niissä on tapauskohteisiin liittyvää tietoa. Asiantuntijahaastatteluiden avulla
täydennetään kirjallista aineistoa sekä haetaan korostuksia tai kyseenalaistuksia
kirjalliseen aineistoon. Nämä huomiot esitetään pääasiassa sitaatteina.
5.1

Oulu

Tavoitteet, strategia ja keinot
Oulun kaupunkistrategiassa (2013) ilmastotavoitteita on esitetty ympäristön
kestävyyttä ja yhdyskuntarakenteen eheyttä kuvaavan linjauksen laadullisina
tavoitteina, joiden indikaattorit ovat määrällisiä mm. päästöjen, kulkutapojen ja
täydennysrakentamisen osuuden suhteen. Linjausten mukaan asukaskohtaiset
päästöt vuoteen 2020 mennessä ovat 5,1 tCO2-ekv vuoden 1990 tasosta.
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(Kaupunkistrategia Oulu 2020, 2013, s. 11–14.)126 Kaupunkistrategiaa toteuttavista
poikkihallinnollisista
toteuttamisohjelmista
ilmastotavoitteita
ohjaava
ympäristöohjelma (2014) keskittyy eheän yhdyskuntarakenteen, kestävän
palveluverkon ja liikkumisen, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä
ympäristötietoisen toiminnan varmistamiseen. Näitä päämääriä on jaettu
laadullisiksi osatavoitteiksi sekä niitä kuvaaviksi laadullisiksi ja määrällisiksi
mittareiksi ilman tavoitearvoja. Ympäristöohjelma on laadittu kokoamaan ja
varmistamaan ympäristöön kohdistuvien tavoitteiden ja sitoumusten toteutuminen.
(Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2014, s. 5, 9–16.) Energiapoliittisissa
linjauksissa (2011) on esitetty Oulun pitkän aikavälin tavoitteeksi kansallista 80
prosentin päästövähennystä vuoteen 2050. Linjaukset sisältävät pääasiassa
lähtökohtia sekä laadullisia tavoitteita monipuoliselle energiantuotannolle ja
rakennetun ympäristön energiatehokkuudelle, mm. maankäytön sekä uudis- ja
korjausrakentamisen osalta. Linjauksessa otetaan kantaa myös alueellisten
energiamuotojen suunnitelma- ja selvitystarpeisiin kaavoituksessa. (Uuden Oulun
energiapoliittiset linjaukset 2011, 2011, s. 10–20.) Sekä ympäristöohjelmassa että
linjauksessa on huomioitu hallinnollisten keinojen ohella hieman taloudellisia,
mutta varsinkin informaatio-ohjauksen keinoja. Myös hiilinielujen merkitys on
huomioitu. Yleiskaava on mainittu yhdyskuntarakenteen ohjauksen välineenä.
Seudullisessa ilmastostrategiassa (2009) on tietoisesti pidättäydytty
esittämästä päästöjen määrällistä tavoitearvoa tai vähennysprosenttia. Tätä on
perusteltu joustavalla reagoinnilla nopeasti muuttuviin kansallisiin ja
kansainvälisiin tavoitteisiin sekä toisaalta sääolosuhteiden ja yhteiskunnallisten
toimintahäiriöiden aiheuttamiin ennakoimattomiin vaikutuksiin. Lähestymistapa
mahdollistaa määrällisten ilmastotavoitteiden muuttamisen ilman ilmastostrategian
päivitystarvetta.
”Sitten meillä on tuo ilmastostrategia vuodelta 2009. Siinä on tämmönen
yleinen tavote, että päästöt kääntyvät pysyvään laskuun. Ja se on osottautunu
järkeväks, koska meiän ei tarvi tämmöstä isoa kirjaa kirjottaa joka vuos

126

Oulu on asettanut uudessa kaupunkistrategiassaan hiilineutraalisuustavoitteen vuodelle 2040
(Valovoimainen Oulu, 2018, s. 8). Uuteen kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvässä kestävän
energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa asetetaan 40 %:n päästövähennys vuoteen 2030 mennessä,
jolloin asukaskohtaiset päästöt olisivat 4,7 tCO2-ekv (Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelma (SECAP), 2018, s. 3).

154

uudelleen, koska meillä tullee niin paljo haasteita täältä yhteiskunnasta, että
miten edetään.” (O1)
Ilmastostrategiassa tarkasteltavat sektorit ovat maankäyttö ja yhdyskuntarakenne,
energiantuotanto, rakennukset ja rakentaminen, liikenne, julkisten palveluiden
energian käyttö, hankinnat ja kuluttaminen, tietoisuuden lisääminen, uudet
teknologiat ja innovaatiot sekä taloudellinen ohjaus. Kullekin sektorille on esitetty
laadulliset päämäärät ja keinoiksi monipuolisesti erilaista hallinnollista,
taloudellista ja informaatio-ohjausta. Kunkin sektorin toiminnasta on kuvattu
toiminnan nykytilanne, merkittävyys sekä paikalliset lähtökohdat. Maankäytön
päämäärinä ovat vähemmän energiaa kuluttava ja päästöjä tuottava
yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, saavutettavuuden parantaminen sekä
liikkumistarpeen vähentäminen. Kaavoituksen keinoina mainitaan mm. kestäviin
liikkumismuotoihin tukeutuvien tiiviiden ja toiminnallisesti sekoittuneiden
alueiden suunnittelu, keskustojen maankäytön tehostaminen, hajarakentamisen
hillitseminen sekä lämmitystapavalintojen ohjaaminen. Tarkasteltavat sektorit ovat
osittain päällekkäisiä ja kaikkea toimintaa läpileikkaavia. Poikkisektoraalista
lähestymistapaa on perusteltu eri mittakaavaisten päästövähennysten
mahdollistamisella sekä niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla. (Oulun
seudun ilmastostrategia 2009, s. 6–10, 27–53.)
Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukaisessa kestävän energiankäytön
toimintasuunnitelmassa (2012) on esitetty kaupunkistrategian mukainen
päästötavoite, joka on yhteneväinen ilmastosopimuksen 20 prosentin
päästövähennystavoitteen kanssa vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman pääpaino
on energiansäästössä. Esitetyt toimenpiteet on jaoteltu osatavoitteisiin ja mm.
niiden
mukaiseen
päästövähenemään
sekä
kustannusvaikutukseen.
Toimenpidekokonaisuuksia ovat energiankulutuksen vähentäminen, rakentamisen
ennakoiva laadunohjaus, energianeuvonta, maankäyttö ja liikennesuunnittelu sekä
jätteen hyötykäyttö kohdistuen suunnitelmassa tarkasteltaviin sektoreihin. Useat
toimenpiteet tukeutuvat tai vahvistavat jo olevia hankkeita tai ohjelmia, kuten esim.
kuntien energiatehokkuussopimusta ja ERA17-ohjelmaa. Suunnitelma kuvaa
ilmastotekijöiden nykytilanteen sekä sektorikohtaisia skenaarioita tavoitevuoden
2020 suhteen. Yleiskaava nimetään yhtenä tehokkaan maankäytön ja
liikennesuunnittelun ohjausinstrumenttina. Toimintasuunnitelma on mainittu myös
kaupunkistrategiassa.
(Oulun
kaupungin
kestävän
energiankäytön
toimintasuunnitelma, 2012; Kaupunkistrategia Oulu 2020, 2013, s. 11.) ERA17toimintaohjelman (2012) kansallisena tavoitteena on ollut saavuttaa EU:n asettamat
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ilmastotavoitteet vuodelle 2020 jo vuoteen 2017 mennessä, ja se tukee kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelman toimenpidekokonaisuuksia. Ohjattavat
sektorit ovat energiatehokas maankäyttö, hajautettu energiantuotanto,
rakentamisen ohjaus, kiinteistön käyttö ja omistus sekä osaamisen kehittäminen.
Toimintaohjelma lähtee maankäytön sekä yleiskaavan keskeisestä merkityksestä
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja sen eri osatekijöitä ohjaavana työkaluna.
Yleiskaava nähdään lisäksi suunnittelutasona päästö- ja energiatarkasteluille ja
rakentamisen painopisteiden sekä eri energiamuotojen ohjaamiselle. (Energiaviisas
rakennettu Oulu, 2012.) Molemmat ohjelmat esittävät laajasti hallinnollisen,
taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinoja, jotka on ohjelmasta riippuen
osoitettu hieman eri tahoille ja ohjausinstrumenteille. Varsinkin ERA17 antaa
konkreettisia ohjeita kaavaprosessille, kaavojen sisällölle, tietojärjestelmille sekä
kaavoja täydentävälle aineistolle ja muille suunnitelmille. Oulun seudun kuntien
MALPE-aiesopimuksessa (2013) painottuu yleiskaavan laatimisen merkitys
yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä, kestävien liikkumismuotojen edellytysten
järjestämisessä sekä asuntotuotannon ohjaamisessa kaava-alueille (Oulun seudun
ja valtion välinen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen
aiesopimus, 2013). Ilmastostrategian ja ohjelmien linjaukset sekä toimenpiteet
lähtevät paikallisista olosuhteista.
”Ja Oulussa meil on ollu hyvin semmonen jalat maassa -periaate. Että mä tiiän,
että monta kaupunkia on lupautunu lopettamaan kaikki päästöt ja olemaan
hiilineutraali ja sillon, tällön ja tuollon. Että meillä on lähetty liikkeelle siitä,
että on tietyn kokonen kaupunki ja tietyn kokoset toiminnat ja tietynlainen
energiantuotanto, ja siihen sopeutettu ne kaikki osa-alueet, mitkä liittyy tähä
ilmastonmuutoksen hillintään.” (O1)
Yleiskaavan tavoitteena (2012) ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä sekä kestävä
yhdyskuntarakenne, jossa korostetaan väljän yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja
kaupungin kasvua sisäänpäin. Yleiskaavan osalta kuvataan laadullisia tavoitteita
mm. yhdyskuntarakenteen kestävyydelle ja ekotehokkuudelle, verkostorakenteen
kehittämiselle, kestävälle liikkumiselle sekä energiahuollolle. Määrällisiä
ilmastotavoitteita yleiskaavalle ei esitetä, mitä on perusteltu mm. yleiskaavan
erilaisilla mahdollisilla toteutustavoilla. Kaavaprosessin alussa laadittiin
tulevaisuusskenaarioiden pohjalta vaihtoehtoisia maankäytön malleja vuoteen
2050. Näistä koostettiin yksi tarkempi maankäytön kehityskuva, joka vastaa
kolmeen erilaiseen taloudelliseen sekä väestörakenteen kehitykseen. Yleiskaavassa
ja sen tavoitteissa huomioidaan ilmastostrategia, ERA17-toimenpideohjelma ja
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kestävän energiankäytön toimenpideohjelma. (Tavoitteet 2012, s. 3, 15–25;
Kaavaselostus, 2016, s. 9–10, 48; Hastio ym., 2018, s. 25.) Kaupunkiorganisaation
sisällä ilmastotavoitteet ja -toimet välittyivät strategiasta luontevasti kaavoitukseen
ilman erityisiä kohdentamistoimia.
”Että se yleiskaavotus tavallaan omana työnään valitsi siinä ne [osatekijät],
mitkä tukevat sitä. Eli tavallaan se strategia-asiakirja on se keskeinen, mut sitte
siitä on nostettu ne, mitkä me voidaan kaavotuksella ottaa huomioon. Että niit
ei siellä erikseen käyty läpi, että okei tämä. Ei koska ilmastoasia on aika lailla
sillai, että ne on lomittain.” (O1)
”Että kyllä ne asiat tavallaan siirtyy, vaikka suoraa ei voi näyttää, että tämä
luku tai tämä tulee jostaki täältä, että niitä työn kuluessa sitte tietyllä tavalla
seurataan ja katotaan vähä eri näkökulmasta, ettei me suoraa tämmöstä
tietenkään pystytäkään tämmöstä tiettyä ilmastotavotteita määrittämään […]
samat henkilöt on miettimässä sitte yleiskaavan linjauksia, jotka on olleet
miettimässä maankäytön suunnittelun näkökulmasta näitä muita papereita.”
(O2)
Instrumentti ja sisältö
Uuden Oulun yleiskaava (2016) kattaa monikuntaliitoksen myötä koko
kaupunkialueen. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteistä ja strategista ohjausta
yhdistelevä
kokonaisyleiskaava,
joka
sisältää
yhdyskuntarakenteen
kehittämisperiaatteita kaupungin hallinnollisen alueen osalta ja aluevarauksiin
perustuvaa tarkempaa ohjausta keskeisen kaupunkialueen osalta.127 Koko kuntaa
ohjaavan yleiskaavakartan tavoitevuosi on 2050. Siinä on esitetty
yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhykkeitä, keskukset sekä verkostoyhteyksien
kehittämistarpeet. Vyöhykkeet mahdollistavat varautumisen tavoitevuoden
väestöennusteen mukaisiin tarpeisiin. Yksityiskohtaisemman kaavakartan
tavoitevuosi on 2030, ja se esittää aluevarauksia mm. asuntojen ja työpaikkojen
mitoituksen suhteen sekä pääkäyttötarkoituksia ja niitä tukevia toimintoja.
(Kaavakartta 1, 2016; Kaavakartta 2, 2016; Kaavaselostus, 2016, s. 12, 15, 31–34.)
Yleiskaava palvelee siten sekä pitkän aikavälin strategisia että lyhemmän aikavälin
tarkempia ohjaustarpeita. Yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi
127
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.5.2018 antamalla päätöksellään hylännyt yleiskaavasta tehdyt
valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei ole 23.5.2019 päätöksellään antanut valituslupaa hallintooikeuden päätöksestä. Uuden Oulun yleiskaava on lainvoimainen. (Hyväksytyt yleiskaavat, n. d.)
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ohjausvaikutuksen,
rakentamisrajoituksen,
rakennuksen
purkamisen,
vähittäiskaupan ohjaamisen ja lunastamisen osalta. (Kaavaselostus, 2016, s. 51–52.)
Oikeusvaikutuksia on käytetty sääntelyn tarkentajana ilmastotavoitteiden osalta
mm. kaupan suuryksiköiden ohjaukseen sijaintien ja mitoituksen suhteen.
Sijaintien ohjauksella voidaan vaikuttaa toimintojen saavutettavuuteen ja siten
välillisesti kulkutapajakaumaan. Oulun haasteena yhdyskuntarakenteen osalta on
laaja haja-asutusalue, minkä on nähty edellyttävän ilmastotavoitteiden ohjaamiselta
muita lähestymistapoja kuin tiiviisti rakennetuilla alueilla.
”Eli yleiskaavaa, jos ajatellaan, niin kyllähän lähtökohta oli siinä […] että
tämmönen täydennysrakentaminen, tämä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
nehän on ilmastomuutoksen hillintää tukevia. Ja toisaalta taas ne mahdollistaa
kestävän liikkumisen […] Että enempiki oli sitte haastetta […] ku meil on iso
ja haja-asuttu kunta. Niin että millä lailla voiaan jotaki tiivistämistä tai
tämmöstä energiatehokkuutta lisätä siellä, ku ei olla täällä ihan kaupungin
ytimessä.” (O1)
Yleiskaavan
keskeinen
yhdyskuntarakenteen
ohjausmuoto
ovat
kehittämisvyöhykkeet, jotka on muodostettu erilaisiksi maankäytön tehokkuuden,
toimintojen sekoittuneisuuden, kaupunkikuvan ja ympäristön laadun suhteen.
Kehittämisvyöhykkeitä on osoitettu sekä kaupunki- että maaseutualueille, mutta
kehittämistavoitteita on tarkennettu myös alueittain. Ilmastotavoitteita tukevia
teemoja ovat kestävyys, täydennysrakentaminen sekä verkostokaupunkirakenne.
Kestävyyttä tavoitellaan yhdyskuntarakenteen hajautumista rajoittamalla sekä
toiminnallisella monipuolisuudella. Yleiskaava olettaa kerrostaloasumisen
osuuden kasvavan tulevaisuudessa, mikä parantaa maankäytön tehostamis- ja
tiivistämistavoitteita. Eri vyöhykkeet on jaoteltu kehittämistavoitteiden,
suunnittelu- ja ohjaustarpeen sekä ohjausinstrumenttien mukaisesti, minkä avulla
ohjauksen tarkkuutta voidaan vyöhykkeittäin säädellä. Vyöhyketarkastelu tukee
myös liikkumiskäyttäytymisen vyöhykejakoa ja liikennejärjestelmän toteuttamista,
missä painopiste on ensisijaisesti kestävien liikkumismuotojen edellytysten
parantamisessa.
Yleiskaavassa
varaudutaan
pitkällä
aikavälillä
kaupunkiraitiotiehen. (Kaavakartta 1 2016; Kaavakartta 2 2016; Kaavaselostus,
2016, s. 15–28; 35–38.) Sen on katsottu jatkossa edellyttävän maankäytön
tehokkuuden ohjaamista määrätietoisesti.
”Tämmönen kaupunkiraitioitten kehittämiskäytävä on osotettu täällä
yleiskaavakartalla […] että millä tavalla me voiaan toteuttaa tämmöstä.
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Nehän tarkottaa käytännössä, että meiän pitäs rakentamisen tehokkuutta
täällä kattoo vähä eri silmällä ku normaali tieverkon piirissä.” (O3)
Energiatehokkuus liitetään yleiskaavassa rakentamiseen, ja uusiutuvista
energiamuodoista kaavalla ohjataan tuulivoimaa ja geoenergian hyödyntämistä
(Kaavaselostus, 2016, s. 44–49). Palveluverkkosuunnitelmaa ei onnistuttu
liittämään yleiskaavaprosessiin, joten sen ilmastovaikutusta ei voitu
yleiskaavaratkaisun pohjalta arvioida. Vaikka kaava ei ohjaa rakennuspaikkoja,
kaavoittaja on nähnyt tarpeellisena säilyttää yleiskaavassa jatkossakin
mahdollisuuden rakentamisen ohjaamiseen laajan haja-asutusalueen vuoksi.
(Hastio ym., 2018, s. 33.) Energiavalintoihin liittyvä ohjaus nähtiin tarpeettomana,
vaikka muuten yleiskaava koettiin ilmastotavoitteiden päälinjausten ohjaamisen
kannalta tarkoituksenmukaiseksi.
” Että mehän kun sitä oikeestaan kaavalla ei saakaa ohjata oikeen tavallaan
niitä ikäänkö yksittäisen kuluttajan ratkasuita [energia].” (O2)
”…tää on ihan oikea taso, että tällä [yleiskaava] ratkastaan isot kysymykset.
Elikkä se, että millä tavalla meiän rakenne voiaan saaha sillä tavalla, et se on
ilmaston ja sitte päästöjen näkökulmasta mahollisimman optimaalinen […] Et
se ikään kun meillä muodostaa semmosen tukirangan, minkä mukaan sitte
asemakaavoja mietitään […] Ja vaikeuenhan muodostaa se, et ku meiän
palveluverkko on elävä.” (O3)
Kaavaprosessi ja toimijat
Strategiat ja toimenpideohjelmat tavoitteineen on laadittu pääasiassa kunnallisena
tai seudullisena virkamiestyönä liikelaitosten edustajien ja asiantuntijoiden kanssa.
Kaupunkistrategiassa on hyödynnetty laajemmin myös sidosryhmätyöskentelyä
erityisesti nuorten osalta. (Energiaviisas rakennettu Oulu, 2012, s. 7; Oulun
kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma, 2012, s. 14;
Kaupunkistrategia Oulu 2020, 2013, s. 3–4.) Eri toimijat ovat päässeet
vaikuttamaan yleiskaavan sisältöön kaavaprosessin kautta. Lausunnoissa on
viranomaistahojen ohella kuultu mm. naapurikuntien, etujärjestöjen, yhdistysten,
sidosryhmien, lautakuntien ja liikelaitosten kantaa kaavaratkaisuihin
luonnosvaiheen sekä ehdotusvaiheen osalta. Maanomistajat, yksityishenkilöt,
yritykset, yhdistykset, yhteistyöryhmät, kiinteistöosakeyhtiöt ja kiinteistöjen
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haltijat ovat ottaneet kantaa mielipiteiden ja muistutusten kautta. (Luonnoksen
palaute ja vastineet, 2014, s. 3–5; Kaavaehdotuksen palaute ja vastineet, 2015.)
Aloitusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tuotu esille
ilmastomuutoksen hillinnän tavoite energiaviisaan, eheytyvän, täydentyvän ja
verkottuvan yhdyskuntarakenteen avulla (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
2014, s. 1). Kehityskuvat kaavavaiheen alussa ovat olleet osa yleiskaavallista
vaihtoehtotarkastelua. Näiden lisäksi kaavaluonnosta ja -ehdotusta on esitelty
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, lausunnonantajille sekä erikseen pyydettäessä
mm. lautakunnille ja muille sidosryhmille. Päättäjille yleiskaavatyötä on esitelty ja
työstetty eri tilaisuuksissa ja ryhmätyöseminaareissa. Asiantuntijayhteistyö on
toteutunut pääasiassa selvitysvaiheen välityksellä, mutta myös asiantuntijapaneelin,
työpajojen sekä vaikutusten arviointien kautta. Vuorovaikutuksessa on huomioitu
erityisesti nuorten näkökulmaa työryhmätyöskentelynä ja sähköisten kyselyjen
avulla.
Kaavahankkeeseen
on
liittynyt
asukaskyselyitä
mm.
täydennysrakentamisen osalta. Kaavaprosessiin liittyvien selvitysten ja
suunnitelmien kautta on viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä tehty mm.
kaupallisen palveluverkon ja liikennejärjestelmän osalta. Yleiskaavan laatijalla on
ollut käytössään laaja vuorovaikuttamisen keinovalikoima, jonka avulla
päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja sääntelyn kohderyhmiä on osallistettu
sääntelyn laadintaan. (Kaavaselostus, 2016, s. 10–15; Oulun seudun kaupallinen
palveluverkko 2030, 2010, s. 1; Oulun seudun liikennejärjestelmä suunnitelma
2030, 2014, s. 6.) Kaavaprosessiin liittyneen poliittisen keskustelun pohjalta
kaavoittaja on nähnyt vuorovaikutuksen syventämisen erityisesti päättäjien suhteen
jatkossa tarpeellisena mm. yleiskaavan seurannan suhteen (Hastio ym., 2018, s. 32).
Myös muiden toimijoiden huomioiminen kaavaan liittyvien valintojen suhteen on
tiedostettu.
” … nää on aika lailla sitä spesifiä asiantuntija-asiaa nää ilmastotavotteet,
että ne varmasti on nii, että ne tullee täältä meiän asiantuntijaosapuolilta [...]
Ja ehkä tavallaan päätöksentekijöille […] meiän pitäs osata avata sitä, että ko
meille kaavottajille se tuntuu, että se on kuitenki jo sitä normityöhön liittyvää
[…] Ja sillä tavalla minä nään, että kaupungilla ois semmonen vastuu, että kun
me joku yleiskaavaratkasu tehdään, niin meiän pitäs pystyä se avaamaan, ja
toisaalta olemaan sillai hyvässä yhteistyössä toimijoiden kanssa, että löytys
aina ne optimisijainnit.” (O2)
Kaavaluonnoksesta annettiin ilmastotavoitteiden osalta vähän palautetta, mikä
koski mm. ilmastovaikutusten, energiatehokkuuden ja -huollon arviointia,
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tuulivoimaa sekä kaupunkirakenteen tiivistämisen ja toiminnallisen tehokkuuden
kannalta keskeisten ratkaisujen ohjaamista. Palautteessa ehdotettiin myös
uusiutuvien energiamuotojen sekä hajautettujen energiajärjestelmien edistämistä ja
niiden
kytkemistä
osaksi
kehittämisvyöhykkeiden
ohjaustavoitteita.
Täydennysrakentamista pidettiin hyvänä, hajarakentamisen lisääntymistä
kaupunkikehittämisvyöhykkeillä kritisoitiin, mutta maaseutualueilla sitä
vastaavasti toivottiin lisättävän. Kahden kaavakartan käyttämistä pidettiin hyvänä,
mutta myös haastavana esittämistapana. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus oli
edellyttänyt kaavamääräyksiin lisättäväksi tarkempien suunnitelmien laatimista
yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitteiden ohjaamiseen. Palautteen vuoksi
kaavakarttaan ja -määräyksiin tehtiin tarkennuksia mm. kehittämisvyöhykkeiden ja
alueiden rajauksiin, toimintojen sijainteihin, tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen
sekä energiahuollon järjestämiseen. (Luonnoksen palaute ja vastineet, 2014;
Kaavaselostus, 2016, s. 10–12.)
Ilmastotavoitteiden osalta kaavaehdotuksen palautteessa kritisoitiin mm.
suurta pientalopainotteisuutta, keskitettyä energiajärjestelmää, lisääntyvää
henkilöautoliikennettä, maaseudun rakentamisen rajoittamista ja tuulivoiman
lisäämistä. Palautetta annettiin tiivistyvän kaupunkirakenteen puolesta ja sitä
vastaan sekä toivottiin hajautetun ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen
mahdollisuutta. Rakentamisen tehokkuuden ja ajoituksen ohjaamisen ei katsottu
kuuluvan yleiskaavan tehtäviin. Kaavaehdotusta tarkennettiin mm. lisäämällä
sitovuutta kehittämisvyöhykkeiden suunnittelumääräyksiin. (Kaavaehdotuksen
palaute ja vastineet, 2015; Kaavaselostus, 2016, s. 12–13.)
Voimaan jäävät osayleiskaavat olivat palautteen mukaan aiheuttaneet
epäselvyyttä muodostuvaan ohjausvaikutukseen. Elinkeino- ja yritystoiminnan
palautteessa korostettiin joustavuutta mm. käyttötarkoitusten osalta. Sitovuutta tai
ohjaamisen tarkkuutta sen sijaan toivottiin mm. kehittämistavoitteiden sekä
maaseutu- ja rantavyöhykkeiden rakentamisen ohjaamiseen. Maanomistajat olivat
kokeneet yleispiirteisen esittämistavan vaikeuttavan maa-alueisiinsa kohdistuvan
ohjausvaikutuksen hahmottamista. Poliittiset järjestöt olivat kokeneet
aluevarauksiin perustuvan kaavakartan tarkkuuden ja sitovuuden siirtävän
poliittisten päätöksentekijöiden valtaa virkamiehille. Kaavoitusprosessin
joustavuuden parantamiseksi oli myös ehdotettu siirtymistä jatkuvaan
yleiskaavaprosessiin, mikä huomioisi paremmin poliittisen päätöksenteon
painotukset sekä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön. (Luonnoksen palaute ja
vastineet,
2014;
Kaavaehdotuksen
palaute
ja
vastineet,
2015.)
Hyväksymisvaiheessa
kaupunginhallitus
lisäsi
huomattavan
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poikkeamismahdollisuuden sallimalla asemakaavavaiheessa poiketa yleiskaavan
käyttötarkoituksesta toisen kaavakartan osalta (Kaavaselostus, 2016, s. 12–13).
Soft law -aineistot
Kaavaselostus tarkentaa yleiskaavallista ratkaisua keskeisten teemojen, erilaisten
yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden ja alueiden, palveluverkon sekä toimintojen
kehittämisperiaatteiden ja niitä koskevien suunnittelumääräyksien osalta. Myös
kaavaselostuksen liitekartoilla on selkeytetty yleiskaavan ratkaisuja teemoittain
sekä
toiminnoittain.
Kaavaselostus
ohjeistaa
myös
maankäytön
toteuttamisohjelmaa suositeltavan asuntotuotannon vaiheistuksen suhteen vuoteen
2030 saakka. (Kaavaselostus, 2016, s. 32, liitekartta 6.)
Yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tutkimukset ja yleiskaavaprosessin aikaiset
selvitykset perustelevat useita ilmastotavoitteita edistäviä yleiskaavallisia
ratkaisuja, vaikka välitöntä yhteyttä esim. päästöjen vähentämiseen ei suoraan
olekaan tuotu esille. Kaupunkirakenteen kehityspiirteitä on tutkittu
yhdyskuntarakenteen seurannan (YKR) aineistojen 128 avulla toiminnallisina
vyöhykkeinä, jolloin on voitu arvioida mm. kaupunkirakenteen eheytymisen ja
hajautumisen sekä liikkumismuotojen yhteisvaikutuksia (Kaupunkirakenteen
kehityspiirteet Suomen suurilla kaupunkiseuduilla (KARA), 2008, s. 75–77). Myös
kaupallisen palveluverkon, raideliikenteen sekä liikennejärjestelmän selvityksissä
on huomioitu ilmastotavoitteita yhdyskuntarakenteen osalta pääasiallisesti
päästötarkasteluina (Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030, 2010; Oulun
seudun raideliikenteen esiselvitys, 2009; Oulun seudun liikennejärjestelmä
suunnitelma 2030, 2014). Ekosysteemipalvelujen näkökulman avulla on kiinnitetty
huomiota viheralueiden säilymiseen hiilinieluina. Selvitys on lähtökohtaisesti
kohdistettu hyödynnettäväksi eri suunnittelutasoilla. (Oulun viheralueverkosto ja
luonnon monimuotoisuus 2014, 5, 27.) Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on
tuotu esiin yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisen erillis- ja
yhteisvaikutuksia päästöjen muodostumisen osalta tarkasteltaessa asuinpaikan
sijaintia
suhteessa
työpaikkoihin
ja
muihin
toimintoihin.
Vaikka
ohjaustoimenpiteillä saadaankin henkilöautoliikenteen määrää pienennettyä,
128
YKR-aineistot on tarkoitettu yhdyskuntarakenteen pitkän ajan muutosten seurantaan, analysointiin,
arviointiin sekä ohjaustehtäviin. Aineistoja käytetään ympäristöhallinnossa, maakunnan liitoissa ja
useissa kunnissa. Tilastoruudut sisältävät seurantatietoa mm. työpaikoista, kaupan toimipaikoista,
rakentamisen pinta-aloista sekä työmatkojen pituuksista. (Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot, n.
d.)
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kasvava joukkoliikenteen määrä kumoaa päästövähennyksen. Suunnitelma
erittelee liikkumisen ohjausta eri ohjauskeinoille ja -instrumenteille. Selvityksissä
on myös kuvattu indikaattoreita toimintojen kehittämisen osalta, jolloin
ohjaustoimenpiteitä voidaan jatkossa kohdistaa myös seurantatiedon avulla.
(Oulun seudun liikennejärjestelmä suunnitelma 2030, 2014, s. 34–47, 62–66.)
Täydennysrakentamisselvitys
palvelee
kaupunkirakenteen
tiivistämistä
osoittamalla
rakentamisperiaatteita,
aluevarauksia
ja
mitoitusarvioita
kehittämisvyöhykkeille
keskeisillä
asemakaava-alueilla.
Koska
täydennysrakentamispaine kohdistuu pääasiallisesti yksityisille rakennetuille
alueille, selvitys esittää erilaisia hallinnollisia, taloudellisia ja informaatioohjauksen keinoja, joita eri kaava- ja ohjausmuodot täydentävät. (Oulun keskeisen
kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys 2011, s. 2, 29–31.)
”…valittiin nuo uusiutuvien energioiden ne perusselvitykset. Nehän oli aika
uutta. Eli tehtiin tuo geoterminen kartotus ja tuulikartotus.” (O1)
Yleiskaavan
selvityksissä
huomioitiin
uusiutuvia
energiamuotoja.
Geoenergiapotentiaalin kartoitus laadittiin yleiskaavoituksen tueksi mm.
yhdyskuntarakenteen laajentamis- ja täydentämisalueiden suunnittelua,
energiatuotannon vaihtoehtojen vertailua sekä päästölaskentaa varten. Selvitys
tarjoaa
mahdollisuuden
arvioida
haja-asutusalueen
kiinteistökohtaisia
lämmitysratkaisuja, mutta myös aluerakentamisen energiaratkaisuja mm.
asemakaavavaiheessa. Selvitys palvelee yksityisten maanomistajien ohella
viranomaisten ohjaustoimia lämmitystapavalinnoissa sekä kaukolämmön
toimintaedellytysten arviointia. (Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus, 2013.)
Tuulivoiman paikkaselvitys täydentää maakunnallista tuulivoimaselvitystä ja
keskittyy esittämään kunnallisten tuulivoimaloiden mahdollisia sijainteja. Koska
yleiskaavassa tuulivoimaloiden sijainteja ei esitetä, selvitys tarkentaa asemakaavatai osayleiskaavavaiheen ohjausta, lupamenettelyjä, selvitystarpeita sekä
arvioitavia vaikutuksia. Selvitys myös ottaa kantaa energiamuodon kehittymisen
edellytyksiin tulevaisuudessa. (Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella,
2013.) Kaupallista palveluverkkoa on arvioitu mm. yhdyskuntarakenteen ja
saavutettavuuden kannalta. Kaupan palveluverkon ohjaukselta on selvityksessä
toivottu joustavuutta mm. vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen, toiminnan laadun sekä
mitoitustarpeen suhteen sekä jopa mahdollisuutta tarvittaessa poiketa
kaavaratkaisusta. (Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi,
2014, s. 39–53.) Asemakaavoitus on nähnyt kattavat selvitykset hyödylliseksi.
163

”…nää selvitysaineistot antaa semmosen valtavan lisäpotentiaalin, jonka
pohjalta voi sitte tarkastella jotaki alueen maankäyttöä, jos siellä on tämmönen
punnittava tilanne, että kumpi on tärkeämpi. Niin kyllä se ne taustaselvitykset
kertoo hirmu paljon sitte.” (O3)
Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaavasta löytyy viittauksia ilmailu-, luonnonsuojelu-, metsä- ja
muinaismuistolakiin, muutoin viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Maaseutukehittämisvyöhykkeen rakentamisen ja maankäytön osalta viitataan
myös niitä mahdollisesti koskeviin erityislakeihin, joita ei tarkemmin eritellä.
Ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta kaavakartan yleisissä kaavamääräyksissä
viitataan kaavaselostukseen ainoastaan geoenergian mahdollisen hyödyntämisen
osalta. (Kaavakartta 1, 2016; Kaavakartta 2, 2016.)
Yleiskaava
tukeutuu
laajasti
tarkempaan
suunnitteluun.
Suunnittelumääräyksissä ja -suosituksissa ohjataan erilaisten virallisten ja
epävirallisten suunnitteluinstrumenttien hyödyntämiseen. Kaupunkikehittämisen
vyöhykkeiden osalta suositellaan laadittavaksi tarkempia yleissuunnitelmia
asemakaavoituksen pohjaksi. Maaseutukehittämisen vyöhykkeiden rakentamista
on ohjattava yksityiskohtaisemmilla osayleiskaavoilla ja ranta-alueiden
rakentamista näiden lisäksi ranta-asemakaavoilla. Kyläalueiden ohjaamisessa
voidaan
hyödyntää
osayleiskaavojen
lisäksi
oikeusvaikutuksettomia
kyläsuunnitelmia sekä asemakaavoja. Suurten paikalliskeskusten osalta tulee
ylläpitää pitkän aikavälin keskustojen kehittämissuunnitelmia. Satamaa kehitetään
sataman yleissuunnitelman mukaisesti. Ratojen, tie- ja katuyhteyksien sekä reittien
osalta viitataan niiden omiin suunnitelmamuotoihin. Tuulivoimaloiden osalta
viitataan yksityiskohtaisemman suunnittelun tarpeeseen, jolloin voidaan arvioida
ratkaisujen alueellisia vaikutuksia. Erikoistavarakaupan kehittämisalueen
maankäyttö ratkaistaan erillissuunnitelmalla. Asemakaavan tarpeellisuuteen
viitataan erikseen kaavakartan 2 mukaisten aluevarausten jatkosuunnittelussa.
Tukeutumista maakuntakaavaan on esitetty turvetuotannon ja seudullisen
tuulivoimapuiston osalta. Yleiskaavan alueelle jää voimaan noin 20 aiemmin
hyväksyttyä oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. (Kaavakartta 1, 2016; Kaavakartta
2, 2016.) Hajarakentamisessa paine rakennuspaikkojen osoittamiseen
osayleiskaavalla on johtanut sittemmin laatimaan kyläselvityksiä, joiden pohjalta
kunkin alueen tarkemmat suunnitteluvälineet jatkossa valitaan (Hastio, 2018, s. 30–
31).
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Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Kaavakartassa 1 annetaan yleisiä kaavamääräyksiä, kaavamerkintöjä tarkentavia
suunnittelumääräyksiä kaupunkikehittämisvyöhykkeiden osalta ja ohjeellisia
suunnittelusuosituksia mm. työpaikka-alueiden ja keskustatoimintojen osalta.
Yleismääräyksessä kehotetaan hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä
mahdollisuuksien
mukaisesti.
Määräys
on
lähinnä
informatiivinen
jatkosuunnittelun ja rakentamisen suhteen. Suunnittelumääräyksissä on annettu
ohjeellisia asukastiheys- ja korttelitehokkuuslukuja vaihteluvälillä sekä
vähimmäisarvoina. Suunnittelumääräyksissä on suositeltu mm. tarkempien
yleissuunnitelmien tekemistä. Näin ehdottomaan kaavamääräykseen on sisällytetty
joustava elementti sallimalla tapauskohtaista harkintaa jatkosuunnittelussa
epämuodollisten ohjausinstrumenttien käytön suhteen. Suunnittelusuosituksissa on
taas käytetty viittausta toisen kaavakartan sitovaan määräykseen vähittäiskaupan
suuryksiköiden kokorajoitusten osalta. Näin muodollisesti joustavaa sääntelyä on
vastaavasti täsmennetty viitauksella sitovaan kaavamääräykseen. Yleisten
suunnittelusuositusten lisäksi on keskustatoimintojen ja työpaikka-alueiden osalta
esitetty sijaintikohtaisia suunnittelusuosituksia. Näiden avulla on voitu tarkentaa
suunnittelukohteisiin liittyvää ohjausta. Kiellot liittyvät pääasiassa suojeluun tai
säilyttämiseen, mutta myös yhdyskuntarakenteen kustannusten lisäämiseen tai
asemakaavan toteuttamisen vaikeuttamiseen. Kaupan yksiköiden sekä lomaasuntoalueiden rakennusoikeudelle on annettu sijaintikohtaiset määrälliset
enimmäisarvot. (Kaavakartta 1, 2016; Kaavakartta 2, 2016.)
Koko kaupungin osalta kaavakartan 1 mittakaava on 1:80 000, ja siinä esitetään
kehittämisvyöhykkeet ilman käyttötarkoitusmerkintöjä. Vyöhykkeiden avulla
esitetään rakentamisen tehokkuus, toimintojen sekoittuneisuus, ympäristön
laatutaso sekä suunnitteluvälineet. Kohdemerkintöjen avulla on tarkennettu mm.
keskusta-alueiden verkostoa, kaupallisia palveluita, merkittäviä työpaikka-alueita,
yhteystarpeita sekä yhdyskuntatekniikkaa. Keskeisen kaupunkialueen osalta
kaavakartan mittakaava on 1:25 000, ja se tarkentaa vyöhykkeiden aluevarauksia,
käyttötarkoituksia sekä alueiden erityisominaisuuksia. Kaavakartan 1 mukaisia
kehittämisvyöhykkeitä koskevat merkinnät ja määräykset ovat kuitenkin voimassa
kaavakartalla 2. Kaavakartalla 2 esitetään aluevarauksia asumismuotojen
tarkkuudella, mutta pääkäyttötarkoituksen ohella sallitaan myös muita toimintoja
pyrittäessä toiminnalliseen sekoittuneisuuteen. Tulkinnan tueksi on esitetty
vaikutusten arviointeja asemakaavatasolla. Kaavamerkintöjä on molemmissa
kaavakartoissa tarkennettu kuvauksilla, jotka havainnollistavat kyseisen
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käyttötarkoituksen tai aluevarauksen tavoitetilannetta. Kahden tarkkuudeltaan
erilaisen kaavakartan avulla voidaan yhdistää erityyppistä sääntelyä kohdistaen sitä
joko strategisempiin kehittämisperiaatteisiin, aluerajauksiin tai yksityiskohtiin.
Kaavakartoilla on myös erilainen ajallinen ohjaustavoite vuosien 2050 ja 2030
suhteen. (Kaavakartta 1, 2016; Kaavakartta 2, 2016; Hastio ym., 2018, s. 27–28.)
Yleiskaavoitus on hakenut esittämistapaan joustotekijöitä, mutta asemakaavoitus
on pitänyt toisaalta myös tarkkuutta hyvänä.
”… ei voitukaan tehdä tavallaan kauheen tarkkaa yleiskaavaa tuohon koko
alueelle, mutta haluttiin näyttää koko alueelle kuitenki ne päälinjaukset.
Siellähän jää voimaanki niitä vanhoja yleiskaavoja. Ja siellä on varmaan vähä
erilaisia lähtökohtia ollu. Ei meillä niihi ollu mahdollisuus ottaa kantaa. […]
Mutta kyllä ne on siellä mukana ne ilmastotavotteet, ja just tää eheyttäminen
ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitte taas tässä keskeisen kaupunkialueen kartalla,
niin sielläki haluttiin sitä joustoa. Eli ihan tuo ulkonäköki mietittii, että ei ois
rajoja näissä aluerajauksissa.” (O2)
”…ettei tämmöstä tarkkaa aluevarauskaavaa ees sais tehdä, et se pitäs olla
sallivampi ja yleispiirteisempi. Ehkä koko kaavakartta ois pitäny unohtaa
kokonaa, ja ois tehty vaan tää koko Oulua koskeva niin sanottu strateginen
kartta. Mutta asemakaavotuksen kannaltahan tää helpottaa meiän elämää aiva
olennaisesti […] se [yleiskaava] jättää meille vielä mietintätilaa […] Mut se
on sitte hyvä tuki myös siinä, että jos me tehään joku ratkasu, ja se on
yleiskaavan mukaan, niin me [asemakaavoitus] voiaan vedota siihen […] että
tää noudattaa hyväksytyn yleiskaavan perusteita.” (O3)
Vaikuttavuus
Kaavaselostus toteaa yleiskaavan arviointiin liittyvän epävarmuutta ja tavoitteiden
toteutumisen edellyttävän tarkempaa suunnittelua ja muuta ohjausta
(Kaavaselostus, 2016, s. 47). Yleiskaavan kokonaisvaikutusten arvioinnissa ei oteta
erikseen kantaa kaupunkistrategiassa asetetun päästötavoitteen suhteen.
Vaikutusten arviointi on toteutettu ulkopuolisena asiantuntijatyönä, ja se laadittiin
luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Tiivistämistavoitteiden on katsottu edistävän
keskitettyä kaukolämpöratkaisua, ja kaavan on arvioitu toteuttavan uusiutuvan
energian lisäämismahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen yleismääräyksen kautta.
Sen sijaan yleiskaavan ei ole katsottu erityisesti edistävän hajautetun
energiatuotannon
edellytyksiä
maaseutualueilla.
Yhdyskuntarakenteen
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eheyttämisellä ja tiivistämisellä on kaupunkikehittämisen vyöhykkeillä arvioitu
olevan positiivisia vaikutuksia, mutta reunavyöhykkeellä rakentamista sijoittuu
joukkoliikenteen suhteen hieman epäedullisemmin. Yleiskaavan mukainen
maankäyttö mahdollistaa kestävien liikkumismuotojen hyödyntämisen. Riskeinä
on pidetty kehittämisvyöhykkeiden alhaista rakentamistehokkuutta, toiminnallista
yksipuolisuutta ja alueiden toteuttamisjärjestystä. (Yleiskaavaehdotuksen
vaikutusten kokonaisarviointi, 2015.) Joustavan ohjaustavan on katsottu
korostavan vaikutusten arvioinnin merkitystä yleiskaavaratkaisua toteutettaessa.
”Mehä on haluttu semmosta tehdä mahdollistavaa [yleiskaavaa] […] Vaan
tietenki se tarkottaa sitte sitä, että ku joustoa annetaan, niin sillon tulee aina
se tapauskohtane harkinta, ja siellähä on aina ne vaikutuste arvioinnit minusta
olennaisia.” (O2)
Ilmastovaikutusten arviointi on laadittu skenaariotarkasteluilla vuoteen 2030,
minkä avulla on tutkittu väestönkasvun sekä asuntorakentamisen vaikutuksia
rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen aiheuttamiin päästöihin. Skenaariot
ovat käsittäneet tiivistyvän ja hajautuvan kaupunkirakenteen vaikutuksia ennusteita
suuremmalle ja pienemmälle väestönkasvulle. Arvioinnissa varioidut muuttujat
ovat olleet maankäytön suunnittelulla hallittavia osatekijöitä. Selvityksessä on
laadittu erilaisia vaikutusarvioita koko kaupunkirakenteen lisäksi vertailuna
erilaisille suuralueille kuten esim. kaupungin keskustaan ja entiseen
kuntakeskukseen. Näin on voitu arvioida eri osatekijöiden päästövaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen kokonaisuuden sekä osien kannalta. Selvitystä ei voi
juurikaan hyödyntää asemakaavavaiheessa, ja sen pohjalta myös toimijoiden on
ollut haastavaa arvioida yleiskaavan ilmastovaikutuksia. Tiivistyvän ja kasvavan
yhdyskuntarakenteen osalta yleiskaavan ratkaisujen on arvioitu olevan päästöjen
suhteen 9 prosenttia pienemmän kuin ns. perusskenaarion mukainen kehitys.
Arvioinnin
epätarkkuutta
perustellaan
paitsi
kaavan
erilaisilla
toteutumisvaihtoehdoilla, myös teknisen kehityksen ja laskennallisten perusteiden
muuttumisella tulevaisuudessa. Energiatehokkuus liitetään arvioinnissa pääasiassa
rakentamiseen. (Paloheimo, Leino & Heikkilä, 2015; Kaavaselostus, 2016, s. 48–
49.)
Asiantuntija-arvioinnista
huolimatta
yleiskaavallisen
ohjauksen
vaikuttavuuden arviointityökalut nähtiin puutteena.
”…ohjausta tulee riittävästi. Että ehkä enempi sitte, jos aattelee näitten
ilmastotavotteitten toteutumista ja semmosta yleiskaavan vaikuttavuutta, nii
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sinne kaipais sitä. Että meil ois niitä mittareita ja työvälineitä arvioida sitte
niitä ratkasuita, että onko ne samassa linjassa.” (O2)
Ympäristöohjelman mittareissa on asukaskohtaisten päästöjen ohella huomioitu
myös eri energiamuotojen osuuksia sekä energiankulutusta (Oulun kaupungin
ympäristöohjelma, 2014, s. 14). Ympäristötilinpäätös on ympäristöohjelman
vuosittainen seurantaraportti, johon on koottu mm. ilmastostrategian toteuttamisen
keskeisiä tunnuslukuja ja toimenpiteitä, esim. päästöjen vähentymisestä,
energiankulutuksen osuudesta, energiamuotojen muutoksista sekä niiden
taloudellisista vaikutuksista (Ympäristötilinpäätös 2016, 2017). Oulu käyttää CO2raporttia tarkastellessaan viikoittaista päästökehitystä oman toimintansa sekä
vertailutietona muiden kaupunkien suhteen. Vuonna 2015 Oulun päästöt olivat 4,96
CO2-ekv asukasta kohti ilman teollisuutta, mikä alittaa asetetun strategisen
päästötavoitteen. (CO2-raportti, n. d.; Ilmastostrategiasta käytännön toimiin, 2017.)
Raportoinnit mahdollistavat ilmastotyön arvioinnin kokonaisuutena ja palvelevat
siten ilmastotavoitteiden toteutumisen seurantaa ja toimenpiteiden vaikutusten
arviointia. Sektorikohtaisten päästötarkastelujen pohjalta voi kuitenkin olla vaikea
tehdä arviointia kaavoituksen keinoin ohjattavista ilmastotekijöistä. Raportoitavien
sektoreiden, kuten energian käyttö tai liikenne, seurannan kautta tulevat toki
välillisesti ilmi myös maankäytön suunnittelun keinot. Sopimusten ja sitoumusten
osalta on koordinoitu usein erillinen toimenpiteiden seuranta (esim. Oulun
kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma 2012, s. 47).
Strategioiden sekä ohjelmien seurannan indikaattorit ja niiden kattavuus sekä
mitattavuus muodostuvat ratkaiseviksi tekijöiksi ohjauskeinojen vaikutuksia
arvioitaessa. Kaikille ohjauskeinoille, kuten informaatio-ohjaukselle, ei välttämättä
edes voi asettaa täsmällistä indikaattoria. Seuranta nähtiin merkittäväksi
strategisten valintojen vaikuttavuutta arvioitaessa ja niitä laadittaessa.
”Niin meillä on aika tarkka tieto siitä, että mitä on tehty ja mikä on se
vaikuttavuus. Ja nyt esimerkiks hyvä esimerkki siinä, että ku se 20 prosentin
aika vaatimaton päästövähennystavote saavutettiin, nyt kaupunki
kaupunkitasolla kirjotti sen seuraavan asteen […] ja sit se
hiilineutraalisuustavote. Että kyllä se ohjaa se strategiatyö. Että jos me ei näit
ois tehty, niin meiän ois paljo vaikeempi viiä se seuraava aste eteenpäi.” (O1)
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Yhteenveto
Kaupunkistrategiassa päästötavoite on esitetty tarkkarajaisesti, mutta
energiatehokkuutta tai uusiutuvan energiankäytön lisäämistä ei tavoitteena aseteta.
Ympäristöohjelma asettaa ilmastotavoitteille kattavammin mittareita, mutta ilman
määrällisiä tavoitearvoja. Seudullinen ilmastostrategia ei ota kantaa määrällisiin
ilmastotavoitteisiin tai tavoitevuoteen. Sääntelyteknisesti tätä on perusteltu
tarkasteltavien sektorien laadullisten ilmastotavoitteiden tarpeellisuudella
muuttuvista määrällisistä tavoitteista riippumatta. Toisaalta tarkkarajaisten
tavoitteiden puuttuminen voi johtaa liian yleispiirteisiin tai riittämättömiin
sektorikohtaisiin linjauksiin sekä ohjaustoimenpiteisiin. Poikkisektoraalinen
tarkastelutapa mahdollistaa kuitenkin joustavan tavan valita erilaisia ohjauskeinoja
samankin päämäärän suhteen sekä määritellä tavoiteltavaa sääntelytarkkuutta eri
ohjauskeinojen ja -välineiden avulla. Ilmastostrategia, kestävän energiankäytön
toimintasuunnitelma ja ERA17-toimintaohjelma huomioivat päästöjen ohella myös
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen ohjaamisen. Tarkasteltavat
sektorit ovat niissä osin päällekkäisiä, mutta sisältävät useita ohjauksen keinoja
sekä instrumentteja. Strategioita ja ohjelmia on linkitetty toisiinsa, mikä osaltaan
parantaa sääntelytoimenpiteiden koherenssia. Myös kaavoituksen ja yleiskaavan
merkitys ohjausvälineenä on huomioitu. Varsinkin ERA17-ohjelma käyttää laajaa
ohjauskeinovalikoimaa toimenpiteineen ja kiinnittää huomiota myös kaavoituksen
sisältöön, kaavaprosessiin ja seurannan järjestelyihin. Ilmastostrategia ja ohjelmat
korostavat ilmastotavoitteita edistävien linjausten sekä toimenpiteiden lähtevän
paikallisista olosuhteista, mikä osaltaan parantaa sääntelyn kohdentamista.
Yleiskaava ei aseta määrällisiä ilmastotavoitteita, mutta huomioi muita strategioita
ja ohjelmia, ja on siten osa ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmää.
Yleiskaavalla on tarkkuudeltaan ja aikajänteeltään erilaisia strategisia
kehittämisperiaatteisiin sekä yleispiirteisiä aluevarauksiin liittyviä ohjaustehtäviä.
Maankäytön tehokkuudeltaan erilaiset kehittämisvyöhykkeet on muodostettu
kestäviin liikkumismuotoihin tukeutuen pitkän tähtäimen väestötavoitteen
mukaisesti vuoteen 2050, ja tarkempaa mitoitusta toiminnoille on tehty vuoden
2030 suhteen. Kehittämisvyöhykkeiden laajuus mahdollistaa erilaista
täydennysrakentamista,
jolloin
väljempi
rakentamistapa
tai
väärä
toteuttamisjärjestys voivat johtaa rakentamisen sijoittumiseen myös kestävien
kulkumuotojen vastaisesti. Joustava kaavallinen ohjaustapa edellyttää siten
jatkosuunnittelulta sekä muilta ohjauskeinoilta ja -työkaluilta enemmän
proaktiivisuutta ilmastotavoitteiden ohjaamiseen. Kaavaprosessin aikana on
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hyödynnetty lukuisia vuorovaikutusmuotoja, joiden kautta toimijoita on osallistettu
sääntelyn laadintaan. Vuorovaikutusta on kohdennettu tiettyihin toimijoihin tai
teemaan, mikä osaltaan parantaa yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Ilmastostrategia
sekä ohjelmat on laadittu pääasiassa virkamiestyönä, jolloin toimijoiden vaikutus
tavoitteiden muodostamiseen ja ohjauskeinojen valintaan on ollut rajatumpaa.
Ilmastotavoitteiden osalta toimijoiden palaute on ollut vähäistä ja osittain
ristiriitaista ohjauksen sisällön sekä sitovuuden suhteen. Kaavaan on tehty
palautteen vuoksi ilmastotavoitteita tukevia tarkennuksia. Sääntelytarkkuuden on
nähty myös olevan vallankäytön muoto, sillä liian tarkan ohjauksen on tulkittu
siirtävän valtaa päätöksentekijöiltä viranhaltijoille. Palautteessa on ehdotettu myös
jatkuvaa kaavaprosessia yleiskaavan reaktiivisuuden lisäämiseksi, jolloin ohjausta
voitaisiin valtuustokausittain joustavammin suunnata poliittisten painotusten
mukaisesti. Kaavoittaja onkin pitänyt tiedottamista, ratkaisujen avaamista ja
sitouttamista yleiskaavaprosessiin sekä sen seurantaan liittyen jatkossa tärkeänä
päättäjille ja muille toimijoille.
Laajoja teemoja, kuten ekosysteemipalvelut ja täydennysrakentaminen, on soft
law -aineistoina tarkasteltu kokonaisvaltaisesti, jolloin niissä on voitu arvioida
sääntelyn jakautumista eri ohjauskeinoille ja -instrumenteille. Selvityksiltä tämä on
edellyttänyt laajaa informaatiosisältöä. Selvitykseen on voitu liittää teeman
mukaisia seurannan indikaattoreita, joiden avulla sääntelyä tai selvitystarvetta
voidaan jatkossa täsmentää. Geoenergiapotentiaalin kartoitus on merkittävä
selvitys myös sääntelyn kohteiden sekä muiden toimijoiden kannalta. Vyöhykkeille
on osoitettu erilaisia maankäytön ohjaustyökaluja, joiden avulla sääntelyä voidaan
jatkosuunnittelussa tarpeen mukaan täsmentää. Yleiskaava tukeutuu sääntelyssä
maakuntakaavaan sekä useisiin muodollisiin ja epämuodollisiin jatkosuunnittelun
muotoihin. Näin yleiskaavallista sääntelyä on voitu pitää joustavana ja siirtää
tarkempaa ohjausta myöhempiin suunnitteluvaiheisiin. Asemakaavavaiheessa
myös epämuodolliset suunnitelmatasot voidaan ottaa huomioon. Yleiskaavaalueelle voimaan jäävät useat osayleiskaavat voivat osaltaan täsmentää
kokonaisyleiskaavaa, mutta saattavat aiheuttaa toimijoille epäselvyyttä kaavojen
keskinäisestä
hierarkiasta
sekä
oikeusvaikutusten
muodostumisesta.
Kaavamääräyksiin ja -suosituksiin on muotoiltu joustavuutta ja sitovuutta lisääviä
elementtejä, joiden avulla määräyksiin on saatu tapauskohtaista liikkumavaraa tai
velvoittavuutta. Kaavamerkintöjä tarkentavat kuvaukset ja suunnittelusuositukset
tarkentavat kaavaratkaisua ilman oikeusvaikutusta. Kehittämisvyöhykkeitä ja niille
annettuja ohjeellisia tehokkuustavoitteita voi pitää joustavana maankäytön
ohjauksena, mikä ei sido käyttötarkoituksia liian tarkasti, mutta tukee tiivistyvän
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yhdyskuntarakenteen tavoitteita maankäytön tehokkuuden suhteen. Kahden eri
mittakaavaisen kaavakartan käyttäminen mahdollistaa tarkkuudeltaan erilaista
ohjausta. Kaavakartoilla on ohjauksen suhteen myös toisistaan poikkeava ajallinen
ulottuvuus. Nämä molemmat edistävät yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Sääntelyn
vaikuttavuutta tulee tosin arvioida kummankin tavoitevuoden osalta erikseen.
Oulu on seurannan mukaan saavuttanut päästötavoitteensa jo yleiskaavan
valmistumisen
aikoihin,
joten
vaikuttavuuden
arviointia
strategisen
päästötavoitteen suhteen ei ole mielekästä tehdä. Yleiskaavaratkaisun mukaista
yksiselitteistä päästövaikutusta ei myöskään ole arvioitu, sillä joustava ohjaustapa
mahdollistaa erilaisia kaupunkirakenteen kehityssuuntia. Skenaariotarkastelun
pohjalta voi kuitenkin todeta tiivistyvän yhdyskuntarakenteen tuottavan
pienemmän ilmastovaikutuksen. Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esille keskeisten
kehittämisvyöhykkeiden riittävän tehokkuuden, monipuolisen maankäytön sekä
toteuttamisjärjestyksen merkitys tehokkaan yhdyskuntarakenteen ja kestävän
liikkumisen edellytysten saavuttamiseksi. Yhdyskuntarakenteelle asetettujen
laadullisten ilmastotavoitteiden on arvioitu pääosin täyttyvän, joskin
energiatehokkuuden ohjaus jää yleiskaavassa vähemmälle huomiolle. Uusiutuvien
energiamuotojen ohjauksessa yleiskaava on mahdollistava tuulivoiman ja
geoenergian suhteen. Koska Oulun yhdyskuntarakenne koostuu erityyppisistä
alueista, ilmastovaikutusten arvioinnissa on tehty eri osatekijöiden
herkkyystarkastelua näiden osalta. Tätä voi pitää yleiskaavan sääntelytarkkuutta
edistävänä tarkastelutapana, sillä ilmastotavoitteet saattavat edellyttää alueilla
erilaisia ohjaustoimia samankin osatekijän suhteen. Ohjelmien, selvitysten ja
seurannan mittarit saattavat olla päällekkäisiä ja vaikeuttaa siten
sääntelykokonaisuuden hahmottamista. Säännöllinen seuranta mahdollistaa
kuitenkin yleiskaavan ohjauksen vaikutusten arvioinnin lyhyellä tarkasteluvälillä.
Tämä edellyttää, että seurantatietojen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä
sääntelyn vaikutusmahdollisuuksista maankäyttöön ja että indikaattorit todella
kuvaavat ilmastotavoitteiden toteutumista. Kaikkien ohjauskeinojen vaikuttavuutta
ei voida välttämättä arvioida. Oulun yleiskaavan sääntelytarkkuuden tekijöistä
ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta painottuvat kattavat kokonaisvaltaiset soft law
-aineistot sekä vahva tukeutuminen muuhun suunnitteluun.
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TAVOITTEET

Määrälliset ja laadulliset strategiset ilmastotavoitteet; yleiskaavalla
laadulliset tavoitteet; eri tavoitevuodet kaavasisältöjen suhteen;
yleiskaavalla erilaisia ohjaustavoitteita eri vyöhykkeille

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategia ja ohjauskeinot tunnistettavissa; kaavoituksen rooli
huomioitu osana ilmastostrategiaa ja toimenpideohjelmia

INSTRUMENTTI

Strateginen ja yleispiirteinen ohjaustapa

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena; aluekeskukset ja
joukkoliikennevyöhykkeet; maankäytön tehokkuus

KAAVAPROSESSI

Temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja osallistaminen
kaavaprosessissa

TOIMIJAT

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin

SOFT LAW -AINEISTOT

Laajat kokonaisvaltaiset selvitykset; selvitykset toimivat informaatioohjauksena

TUKEUTUMINEN

Tukeutuminen maakuntakaavaan, oleviin osayleiskaavoihin sekä

SÄÄNTELYYN

useisiin muodollisiin ja epämuodollisiin jatkosuunnittelumuotoihin

NORMIFORMULAATIO

Ohjeelliset maankäytön tehokkuusluvut; kaavamääräysten täydentäjänä
kuvaukset ja suunnittelusuositukset

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; tiivistämisvyöhykkeet ilman

ESITTÄMINEN

käyttötarkoituksia; 2 kaavakarttaa; karttojen keskinäinen hierarkia; eri
mittakaavat

VAIKUTTAVUUDEN

Ilmastovaikutusten määrällinen arviointi skenaariotarkasteluna;

ARVIOINTI

herkkyystarkastelut eri yhdyskuntarakenteen osista; päästötavoitteen
saavuttamisen takia vaikuttavuuden arviointi vaikeaa

Kuvio 4. Oulun yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.

5.2

Jyväskylä

Tavoitteet, strategia ja keinot
Jyväskylän kaupunkistrategian (2010) yhtenä kaupunkikehityksen strategisena
teemana on ollut eheä yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin
vastaaminen. Teemaa on tarkennettu toimintalinjoiksi ja osatavoitteiksi, jotka
kohdistuvat mm. yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, autoriippumattomuuden
edistämiseen, energian säästämiseen sekä vähäpäästöisen kotimaisen
energiantuotannon mahdollistamiseen. Toimenpiteinä strategia esittää mm.
yleiskaavan uudistamista, täydennysrakentamisen kannustimia, aktiivista
maapolitiikkaa, joukkoliikenteen edellytysten parantamista sekä kyläalueiden
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kehittämistä. (Jyväskylän kaupungin kehitysaallot, 2010, s. 5–10.) 129
Kaupunkistrategia ei ole asettanut ilmastotavoitteille tarkempia määrällisiä
tavoitteita. Jyväskylän ympäristöpolitiikan (2010) yleisenä tavoitteena on vähentää
päästöjä pitkällä tähtäimellä (Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka, 2010).
Päästöt eivät ole kuitenkaan olleet ympäristöpolitiikan seurannan indikaattorina,
energiatehokkuutta on tarkasteltu kaupungin oman uudisrakentamisen osalta ja
uusiutuvia
energiamuotoja
seurattu
prosenttiosuuksina
energian
kokonaistuotannosta (Jyväskylän kaupungin ympäristöraportti 2013–2016, 2018, s.
35).
Kaupungin ilmasto-ohjelman (2011) tarkoituksena on ollut koota ja tarkentaa
eri toimijoiden ilmastotavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi sekä luoda uusia
toimintatapoja päästöjen vähentämiseksi sekä energian säästämiseksi. Määrällisenä
tavoitteena on 20 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005
tasosta. Asukasta kohti vähennystavoite on 30 prosenttia. Päästöjen rakenne ja
hiilinielujen osuus nykytilanteena on ilmasto-ohjelmassa kuvattu, ja kaupungin
päästötavoitteita on suhteutettu kansallisiin ja kansainvälisiin päästötavoitteisiin.
Tavoitteet on asetettu vain lyhyelle aikavälille. Sektorikohtaiset tavoitteet ja
toimenpide-ehdotukset on kohdistettu informaatio-ohjaukseen, energiaan,
liikkumiseen, maankäyttöön, rakennuksiin, vesihuoltoon, jätteisiin ja hankintoihin.
Myös hiilinielut on huomioitu osana maankäyttöä. Tavoitteiden pohjalta on laadittu
mittava toimenpidetaulukko, joka sisältää kunkin sektorin toimenpiteet,
vastuualueet, aikataulut, mittarit sekä arvioidun ilmastotavoitteita tukevan
vaikutuksen. Informaatio-ohjauksen toimenpiteet sisältävät laajasti tiedottamista,
neuvontaa sekä asennekasvatusta kohdistuen eri toimijoihin. Taloudellisen
ohjauksen keinot liittyvät mm. hankintoihin, kestävää liikkumista edistäviin
tukimuotoihin sekä resursointeihin. Toimenpidetaulukon mukaan yleiskaavan
avulla tarkastellaan ilmastovaikutuksia, kestävän liikkumisen edellytyksiä ja
täydennysrakentamista. Kaavoitukselle on ohjaustasoa yksilöimättä edellytetty
myös uusiutuvan energian alueellisten ratkaisujen edistämistä, autoriippuvuuden
vähentämistä, palveluiden saavutettavuutta, kävelyn ja pyöräilyn huomioimista
kaavoituksessa,
hajarakentamisen
ohjaamista
sekä
vaihtoehtoisten
energiaratkaisujen huomioimista. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian
129
Jyväskylä on yleiskaavan hyväksymisen jälkeen liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja
ilmastosopimukseen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2030 vuoteen 2012
verrattuna ja laatinut sopimuksen mukaisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman.
Resurssiviisaan Jyväskylän tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. (Jyväskylän
kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma, 2016.)
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lisäämiseen kohdistuvia toimenpiteitä on sisällytetty pääasiassa kuntien
energiatehokkuussopimukseen. (Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma, 2011, 4–
24, liite 1 Toimenpidetaulukko.)
Yleiskaavan esiselvityksen (2009) perusteella kaupunki on jaettu kolmeen
erilaiseen
rakentamisvyöhykkeeseen,
kehään,
joiden
maankäytölliset
suunnittelutavoitteet poikkeavat toisistaan. Kehien kehittämisen suhteen on
tunnistettu myös päästöihin liittyviä haasteita esim. liikenteen ja
täydennysrakentamisen osalta. (Jyväskylän kaupungin yleiskaava – esiselvitys
2009, s. 9–11.) Seudullisessa rakennemallityössä (2011) maankäytön kehittämisen
tavoitteet ovat liittyneet ilmastonmuutosta torjuvan eheän yhdyskuntarakenteen
luomiseen sekä palvelujen saavutettavuuteen kevyen liikenteen ympäristöjen
parantamisen ja joukkoliikennekäytävien tehostamisen kautta. Rakennemalli
muodostuu kehittämisvyöhykkeistä, joiden ilmastovaikutuksia on arvioitu
yleispiirteisesti ekotehokkuuden ja päästöjen osalta 50 vuoden ajanjaksolle. Sen
pohjalta on muodostettu yleisiä vyöhykkeitä ohjaavia kehittämisperiaatteita.
(Jyväskylän seutu -rakennemalli 20X0, 2011, s. 5–7, 18–20.) Rakennemalliin
liittyvä seudun liikennejärjestelmätyö (2011) on asettanut maankäytölle
rakennemallia tukevia yhdyskuntarakenteellisia tavoitteita (Jyväskylän seudun
liikenne 2025, 2011, s. 7).
Yleiskaavassa yhdyskuntarakenteen kehittämisen lähtökohtana on pidetty jo
tavoitevaiheessa esiselvityksen mukaista vyöhykejakoa (Selostus, 2014, s. 57).
Yleiskaavan ilmastotavoitteita (2011) ovat tavoitevaiheen mukaisesti olleet
ilmasto- ja ympäristöystävällisyys, yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja
energiatehokkuus,
eheyttämisen
osalta
kestävä
liikkuminen
ja
täydennysrakentaminen sekä hajarakentamisen ohjaaminen (Raamilauseet, 2011;
Selostus, 2014, s. 2; 61–62). Kaavan ilmastotavoitteita tarkennettiin myöhemmin
(Vaikutusten arviointi, 2013, s. 9–10). Yleiskaavan ilmastotavoitteet liittyvät
vahvasti yhdyskuntarakenteellisiin valintoihin, joita on tehty yleiskaavan
esiselvitys- ja rakennemallityön yhteydessä. Rakennemallityön yhteydessä
tutkittujen vaihtoehtojen vuoksi yleiskaavavaiheessa ei enää tarkasteltu
vaihtoehtoisia yhdyskuntarakenteellisia ratkaisuja (Selostus, 2014, s. 70).
Yleiskaavaselostus ei viittaa ilmasto-ohjelmaan tai sen päästötavoitteisiin.
Instrumentti ja sisältö
Kuntaliitokset mahdollistivat kaupunkialueen laajemman tarkastelun, minkä
vuoksi Jyväskylään laadittiin strategisia painotuksia sisältävä yleispiirteinen
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kokonaisyleiskaava, Jyväskylän kaupungin yleiskaava (2014). 130 Kaavan
tavoitteena on muodostaa kestävä yhdyskuntarakenne, jossa sosiaaliset,
taloudelliset, kulttuuriset ja ekologiset näkökulmat on yhdistetty. Koska
kaupunkialue muodostuu erityyppisistä alueista, maankäytön tavoitteet ja
ohjaustarpeet asetettiin esiselvityksen kehittämisvyöhykejaon mukaisesti.
(Selostus, 2014, s. 57.) Kaavaselostuksessa yleiskaavassa muodostuvat
oikeusvaikutukset on yksilöity tarkasti kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta.
Oikeusvaikutuksista ohjaus- ja viranomaisvaikutuksen lisäksi muodostavat
alueellisia ja ajallisia rajoituksia mm. rakentamisrajoitukset, suunnittelutarvealueet,
kaupan suuryksiköiden, kylien, maaseudun rakentamisen sekä rantarakentamisen
ohjaus sekä mahdolliset lunastustoimenpiteet. (Selostus, 2014, s. 29–53; 83–85.)
Kaavan ensisijainen tarkoitus on yhdyskuntarakenteen hallinta fyysisen
ympäristön ja toimintojen osalta. Yleiskaavassa painottuvat yhdyskuntarakenteen
eheytymiseen, täydentymiseen ja laajentumiseen liittyvät tekijät. Kaava ohjaa
täydennysrakentamisen alueita kestävien liikkumismuotojen, erityisesti
joukkoliikennekäytävien, yhteyteen sekä maaseudun kehittämisen painopisteitä.
(Selostus, 2014, s. 13–26, 83.) Yleiskaavan kolmen kehän yhdyskuntarakenne
muodostaa maankäytön strategisen kehyksen. Kehät muodostuvat mm.
rakentamisen
tiiveyden
ja
ominaispiirteidensä
perusteella
olevan
kaupunkirakenteen, laajentuvan kaupunkirakenteen ja maaseutuelinkeinojen
vyöhykkeistä. Yleiskaavaratkaisun vaikutuksia on myös arvioitu suhteessa kehien
ohjaustavoitteisiin. (Selostus, 2014, s. 1, 57–60, 84–85.) Rakentamisen
sijoittumista
maaseutualueella
ohjataan
pääasiassa
kyläalueiden
ja
asutusvyöhykkeiden yhteyteen, ja rantarakentamista ohjataan rakennuspaikkojen
määrällisen mitoituksen suhteen. Haja-asutus- ja ranta-alueiden osalta rakentamista
ei kuitenkaan ohjata rakennuspaikkojen tarkkuudella. (Selostus, 2014, s. 34–37.)
Yleiskaava ohjaa sisällöllisesti yhdyskuntarakennetta sekä teemoittain
luontoarvoja, maisemaa ja virkistystä, vesitaloutta, kulttuuriympäristöä sekä
täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Yhdyskuntarakenteen ohjauksen
osalta tarkastellaan lähemmin keskuksia, taajamarakennetta, kaupan ohjausta,
maaseudun maankäyttöä, liikennettä sekä viheralueita. (Selostus, 2014, s. 9–26.)
Kaavaratkaisu ei erityisesti ota kantaa päästöjen, energiatehokkuuden, hiilinielujen
tai uusiutuvien energiamuotojen ohjaamiseen muutoin kuin tuulivoiman osalta.

130

Yleiskaava on saanut lainvoiman 25.11.2016 Hämeenlinnan ja korkeimman hallinto-oikeuden
kumoamia kohtia lukuunottamatta (Lainvoimainen kaavaselostus, 2016).
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Tuulivoimaloiden kaavamerkintöjä tosin kumottiin myöhemmin (Selostus, 2014, s.
42). Energiaratkaisujen ohjauksen nähtiin kuuluvan enemmän jatkosuunnitteluun.
”…sitte nää menee tänne asemakaavatasolle enemmän sit tän uusiutuvan
energian hyödyntäminen rakentamisessa ja mahdollistaminen siellä, et se on
sitte tätä alempaa maankäytön ohjauksen tasoo.” (J1)
Kaavaprosessi ja toimijat
Toimijoita on osallistettu ilmastotavoitteiden ohjaukseen liittyen useassa vaiheessa.
Ilmasto-ohjelmaa on laadittu vuorovaikutteisesti päätöksentekijöiden ja
virkamiesten kesken. Siitä on pyydetty laajasti lausuntoja eri viranomaisilta,
yhdistyksiltä ja kuntalaisilta sekä tiedotettu mediassa (Jyväskylän kaupungin
ilmasto-ohjelma, 2011, s. 28–30). Yleiskaavan tavoitevaiheessa muodostettiin
kaupunkistrategiaan perustuvia raamilauseita, joiden avulla pyrittiin tunnistamaan
strategisia kehittämistavoitteita sekä havainnollistamaan yleiskaavalla ohjattavia
tekijöitä. Päättäjien kanssa yhdessä laadittu yleiskaavan tavoiteaineisto,
raamilauseet ja raamikartta, asetettiin erikseen nähtäville, ja erilaisten kyselyjen
kautta osalliset ja päättäjät saivat ehdottaa vaihtoehtoisista raamilauseista omaa
linjaustaan mm. ilmastoystävällisyydestä, täydennysrakentamisesta ja kestävästä
liikkumisesta yleiskaavalle asetettaviksi tavoitteiksi. Yleiskaavaprosessin alussa
järjestettiin myös täydennysrakentamista pohtiva kansalaisraati, johon kutsuttiin 24
henkilöä eri ikäryhmistä ja eri alueilta avoimella ilmoittautumisella. Raati edusti
tiivistetysti Jyväskylän asukkaita. (Selostus, 2014, s. 60–63; Raamikirja, 2011, s.
1.)
Ilmastotavoitteiden osalta kaavaluonnoksesta annettiin vain vähän palautetta.
Keski-Suomen ELY-keskus otti voimakkaasti kantaa strategisen aluevarauskaavan
esittämistapaan sekä sen haasteellisuuteen erilaisissa ohjaustehtävissä
ohjaustarpeiltaan ja ominaispiirteiltään erityyppisillä alueilla. Erityisesti
kiinnitettiin huomiota yleiskaavaratkaisun ja syntyvien oikeusvaikutusten
hahmottamiseen hajarakentamisen ohjauksessa. Lausunnossa korostettiin myös
kaavaselostuksen keskeistä roolia kaavaratkaisun perusteluissa, määräysten
tulkinnassa sekä oikeusvaikutusten selkeyttämisessä. Toisaalta ELY-keskuksen
mukaan keskeisten alueiden asemakaavoitetulla alueilla kaavallinen ohjaus voisi
olla vieläkin strategisempaa. (Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaiheen
palautekooste, 2012, s. 1–3.) Kaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa
yleiskaavan katsottiin edistävän päästötavoitteita, mutta toisaalta myös kritisoitiin
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vaatimatonta ohjausta eri päästötekijöiden osalta. Kehittämisehdotuksissa
kiinnitettiin huomiota mm. yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseen,
energiatuotantomuotojen
ja
energiatehokkuuden
sekä
täydennysrakentamisalueiden toteuttamisjärjestyksen ohjaamisen merkitykseen.
Vaikutuksia arvioitiin yksittäisten suunnitteluratkaisujen sekä kokonaisratkaisun
kannalta. (Vaikutusten arviointi, 2013, s. 81–86.) Kaavaluonnosta käsiteltiin
yleisötilaisuuksissa yleisesti sekä myös teemoittain, mm. täydennysrakentamisen
osalta. Kaavaluonnoksen vaikutuksia arvioitiin useissa arviointityöpajoissa, joissa
yhtenä arvioitavana teemana oli ilmasto. Työpajoissa oli kaavoittajien lisäksi läsnä
eri organisaatioiden edustajia sekä ilmastovaikutusten laskennan asiantuntijoita.
(Selostus, 2014, s. 63–64; Työpajojen tuloskooste, 2013, s. 101–105.)
Kaavaehdotuksessa esittämistapaa muutettiin luonnosvaiheen palautteen
vuoksi pääkaavakartan ja viiden teemallisen apukaavakartan muotoon.
Mittakaavaa
ja
esittämistarkkuutta
pienennettiin
strategisuuden
ja
yleispiirteisyyden korostamiseksi sekä toisaalta tarkastelun yhtenäistämiseksi
yhdyskuntarakenteen seurantatavan kanssa. Alustavan kaavaehdotuksen avulla
tiedusteltiin palautetta keskeisiltä viranomaisilta kartta- ja esitysteknisiin
muutoksiin, joiden pohjalta kaavaehdotus valmisteltiin. (Selostus, 2014, s. 65–66.)
ELY-keskus ja muut viranomaiset antoivat palautetta mm. kaavakarttojen
sisällöistä, kaavamääräyksistä, karttojen keskinäisestä järjestyksestä sekä
esittämistavan selkeydestä (Jyväskylän kaupungin yleiskaavan alustavan
ehdotusvaiheen lausunnot, vastineet ja toimenpiteet, 2014, s. 1–3).
Ehdotusvaiheessa vuoropuhelua ELY-keskuksen kanssa jatkettiin ohjauksen
yksityiskohdista, ja kaavaehdotukseen tehtiin tarvittavia tarkennuksia mm.
kaavamääräysten ja -merkintöjen sekä uuden oikeusvaikutteisen kaavakartan
suhteen. Kaavaehdotus asetettiin toistamiseen nähtäville. (Ehdotusvaiheen
lausuntojen pääkohdat ja vastineet, 2014, s. 1–3; Selostus, 2014, s. 66–70.) Myös
kaupunkiorganisaation sisällä haettiin tasapainoa yleiskaavan strategisen
ohjaavuuden ja tarkkuuden suhteen.
”Yleensäkin muut hallintokunnat, museot ja nää, ne halus oikeusvaikutteisia
karttoja, joissa asiat on mahdollisimman tarkkaan ilmastu ja rajattuna. Ja kun
me itte alun perin haluttiin myös strateginen yleiskaava, jossa ei ollu mitään
tällasta, mutta se paine tuli kyllä sitten kovaa…” (J2)
”…se yleiskaava on kyllä se pääkeino, millä nyt sitten niihin
ilmastotavotteittenki saavuttamiseen voidaan vaikuttaa ja meillähän tää uus
yleiskaava ni se on aika jämäkkä, vaikka se onki strateginen […] Kyllä meille
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[asemakaavoitus] jää liikkumavaraa sitte kuitenki […] Tää oikeestaan toimii
aika mukavastikin, että sit siitä saa selkänojan, jos sitä tarvii, mut sitte
toisaalta joskus sitä voi sit kattoo vähän läpi sormienki.” (J3)
Kaavaehdotusten molempien vaiheiden muistutuksissa vastustettiin laajasti
tuulivoimaa sekä rakentamisen rajoittamista varsinkin maaseudulla ja kylien
alueella. Strategisen ja yleispiirteisen ohjaustavan johdosta palautteissa korostuivat
kaavan tarkkuusvaatimukset oikeusvaikutusten hahmottamisen, erityyppisten
ohjaustavoitteiden, esittämistavan sekä kaavan tulkinnan suhteen. Luonnos- ja
ehdotusvaiheissa lausuntoja saatiin lautakunnilta, viranomaisilta, naapurikunnilta,
maakunnan liitolta sekä energiayhtiöltä. Mielipiteitä ja muistutuksia antoivat
yksityishenkilöiden lisäksi asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset, yritykset, osuuskunnat,
kaupat ja rakennusliikkeet. Ehdotusvaiheessa järjestettiin muutamia
yleisötilaisuuksia.
(Jyväskylän
kaupungin
yleiskaavan
luonnosvaiheen
palautekooste, 2012, s. 1; Ehdotusvaiheen lausuntojen pääkohdat ja vastineet, 2014;
Ehdotusvaiheen muistutusten (yhteisöt ja yritykset) pääkohdat ja vastineet, 2014;
Ehdotus 2: lausuntojen ja muistutusten pääkohdat ja kaavoittajan vastineet, 2014;
Selostus, 2014, s. 64–67.) Ilmastovaikutukset eivät olleet osallispalautteen
keskiössä, vaikka ne välillisesti tulivatkin esiin mm. hajarakentamiseen liittyen.
Asemakaavoitus koki voineensa vaikuttaa yleiskaavan ilmastotavoitteisiin, minkä
kautta yleiskaavan ohjausvaikutus välittyy luontevasti myös asemakaavaan.
”… nyt sitten se toinen vaihe [ilmasto-ohjelmassa] aateltiin, että riittävää
tiedotusta, että sekä poliitikot että kuntalaiset saa ajoissa tietää, ajoissa
pääsevät kommentoimaan ja osallistumaan siihen, niin sitte sen asian
hyväksyttävyys menee paremmin läpi...” (J1)
”Nää ilmastoasioilla nyt sitten, ilmeisesti nyt ei ollut sellasia luonteeltaan, että
yritykset tai maanomistajat olis sitten huolestunu […] tän yleiskaavan
suurimmaks kysymyksekshän loppujen lopuks nousi maaseudun rakentaminen,
ja sitten haja-asutuksen syntymistä tällä pyrittiin aika paljonkin estämään […]
Meni maaseudun kanssa tappeluksi sitten se loppuvaihe tosta kaavasta.” (J2)
”…me [asemakaavoitus] oltiin mukana tai meiän suunnittelijat oli näissä
työryhmissä kyllä mukana ja varmaan aika innoissaan, koska he koki sen, että
me voidaan vaikuttaa sitte siihen omaan työhömme sitä kautta, kun me nyt
vaikutetaan sit tähän yleiskaavaan.” (J3)
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Soft law -aineistot
Yleiskaava tukeutuu useisiin selvityksiin, joista osa on laadittu kaavaa varten ja osa
erillisselvityksinä. Osa selvityksistä on myös liittynyt rakennemalliin tai muuhun
hankkeeseen. Esiselvityksiä on laadittu mm. aluekeskusten, taajamien sekä
maaseutualueiden maankäytöstä. Sektorikohtaisia selvityksiä on tuotettu kaavan
sisältämien teemojen mukaisesti. (Selostus, 2014, s. 87–91.) Yhdyskuntarakenteen
jaottelua kehiin on hyödynnetty selvitysten sisällön kohdentamisessa, esim.
mitoitusselvityksen ja kaupan sijoittumisen osalta. Kaavakartassa viitataan
kaavaselostukseen mm. kaavaratkaisujen perusteluiden, vaikutusten arvioinnin ja
kaavaselostuksen liitekarttojen osalta. Kaavaselostuksessa on kaavamerkintöjen ja
suunnittelumääräysten ohella kuvattu yhdyskuntarakenteen sekä ohjattavien
teemojen mukaisten ratkaisujen perusteita, syntyviä oikeusvaikutuksia sekä
jatkosuunnittelussa huomioitavia tekijöitä. Kaavaselostus myös selkeyttää
kaavakarttojen keskinäistä ohjaustavoitetta ja -tehtävää. (Kartta 1/7, 2014; Selostus,
2014, s. 9–26, 30–55.) Kaavaselostuksen liitteenä on yleiskaavaratkaisua
selventäviä karttoja, selvityksiä sekä kohdeluetteloita (Selostus, 2014, s. 92).
Yleiskaavan esiselvityksessä on kiinnitetty huomiota yleiskaavan
yhdyskuntarakenteen ohjauksen merkittävyyteen mm. ilmastohaasteiden suhteen
(Jyväskylän kaupungin yleiskaava – esiselvitys, 2009, s. 9). Maaseutualueiden
maankäytön esiselvityksessä on kartoitettu ohjaustarpeita, jolla hajarakentamista
voidaan hallita (MASSU, 2011, s. 59–61). Kaavavaiheen selvityksissä
ilmastotavoitteisiin viitataan vähän tai ei juuri lainkaan. Viittaukset ovat yleensä
lyhyitä, tukevat muita teeman mukaisia tavoitteita tai ovat lainauksia esim.
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tai maankäyttö- ja rakennuslaista.
Ilmastovaikutusta on sivuttu pyöräilyn laatukäytävien osalta mm. pyöräilyreitin
päästöyksikkökustannuksina
(Jyväskylän
Baana,
2013,
s.
27).
Mitoitusselvityksellä on ollut välillistä vaikutusta ilmastotavoitteisiin tutkittaessa
yhdyskuntarakenteen aluevarausten, täydennysrakentamisen ja toimintojen
sijoittumisen sekä toteuttamisen vaiheistuksen merkitystä (Jyväskylän kaupungin
yleiskaavan mitoitusselvitys vuoteen 2040, 2013). Täydennysrakentamisen osalta
alueita on kartoitettu yhdyskuntarakenteen tiivistämisen vaihtoehtojen ohella myös
aurinkoenergian hyödyntämisen suhteen (Jyväskylän kaupungin yleiskaavan
täydennysrakentamisselvitys, 2013). Kaupan mitoitusta, aluevarauksia ja
palveluverkkojen ohjausta on tarkasteltu kaupunkikehien sekä erilaisten
vaihtoehtojen suhteen (Tilaa vaativa kauppa Jyväskylässä, 2011, s. 20–24;
Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030, 2010, s. 62–68, 97–100; Selostus,
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2014, s. 79). Joukkoliikenteen osalta on tarkasteltu yleisesti kaupunkirakenteen
tiivistämisen ja integroivan suunnittelun merkitystä ilmastotavoitteiden mukaiselle
joukkoliikenteelle (Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 – yleiskaavallinen
joukkoliikenneselvitys, 2012, s. 45–46). Kaavoituksen tehtävänä nähdään kestävän
liikkumisen kannalta edullisten kaupunkirakennevyöhykkeiden luominen ja niiden
vahvistaminen (Jyväskylän seudun liikenne 2025, 2011, s. 7). Tuulivoimapuistojen
osalta laadittiin erillisselvityksiä tai ne siirtyivät maakuntakaavasta (Selostus, 2014,
s. 42; Suutari, Heikkola ja Uuksulainen, 2012).
Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Kaavakartassa
viitataan
luonnonsuojelu-,
ympäristönsuojelu-,
vesi-,
muinaismuisto-, kirkko-, ilmailu- sekä rakennussuojelulakiin ja -asetukseen.
Yleiskaavassa viitataan suojelun osalta mm. myös UNESCO:n hoito-ohjeisiin ja
museoviraston inventointeihin. Maankäyttö- ja rakennuslakiin viitataan
oikeusvaikutusten lisäksi tiettyjen alueiden jatkosuunnittelun osalta sekä
poikkeamisluvan tarpeellisuuteen ranta-alueella. (Kartta 1/7, 2014; Kartta 5/7,
2014.) Yleiskaava tukeutuu maakuntakuntakaavan merkintöihin ja aluevarauksiin,
jotka eivät kuitenkaan suoranaisesti liity ilmastotavoitteisiin, vaikka mm.
energiantuotantoon soveltuvia alueita osoitetaankin. Yleiskaavan alueelle jää
voimaan osayleiskaavoja, joiden osalta yleiskaavan merkinnät ovat informatiivisia.
(Selostus 2014, 2, s. 54–56, liite 1; Kartta 7/7.) Yksityiskohtaisemman suunnittelun
tarpeeseen viitataan mm. keskusten, taajamarakenteen, kaupan ohjauksen sekä
täydennysrakentamisen osalta. Osayleiskaavan tai erillisen selvityksen laatimista
edellyttävät mm. tietyt taajamat ja maaseutujen alueet, ranta-alueet sekä
täydennysrakentamisen alueet. (Kartta 1/7, 2014; Kartta 5/7, 2014.)
Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Yleisiä kaavamääräyksiä on annettu vain muutamia eri kaavakartoissa, ja ne
koskevat ilmastotavoitteiden osalta vain täydennysrakentamiskohteiden
oikeusvaikutusta ja tuulivoimaloiden korkeutta (Kartta 1/7, 2014; Kartta 6/7, 2014).
Kaavamerkintöihin liittyviä suunnittelumääräyksiä on lukuisia. Merkintöjä
tarkentava kuvaus ja oikeusvaikutus on eritelty kaavaselostuksessa, mikä auttaa
kaavamerkinnän ja -määräyksen tulkinnassa jatkosuunnittelun sekä muun
ohjausvaikutuksen suhteen. (Selostus, 2014, s. 29.) Kaavamääräyksissä on
kohdennettu täydennys- ja uudisrakentamisen ensi- ja toissijaisuuteen liittyviä
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rakentamisvyöhykkeitä.
Vaikka
vyöhykerakenne
tukeutuu
joukkoliikenneyhteyksiin, periaatteessa nähtiin myös haasteita.

oleviin

” …ku meillä on se vyöhykeajattelu siitä, et mihin asumista voiaan
täydennysrakentaa, ni se on aika tiukka joltain osin ja vähän kyseenalaistasin
sitä siinä mielessä, että kun se perustuu siihen joukkoliikenneyhteyksiin ja
sitten, niinku, se vois myöskin perustua sellaseen, että mihin sitten jatkossa
voisi muodostua sitä joukkoliikennettä…” (J3)
Myös kaupan suuryksiköiden toteuttaminen on sidottu ajallisesti taajamarakenteen
ja liikennejärjestelmien kehittämiseen. Yleiskaava ei ota tarkemmin kantaa, mille
kaupunkirakenteen kehän ulkopuolisille alueille tarvitaan jatkossa tarkempi
osayleiskaava, vaan siitä vastaa maankäytön toteuttamisohjelma. (Kartta 1/7, 2014;
Kartta 6/7, 2014; Selostus, 2014, s. 8, 11, 52–53.) Kaupan suuryksiköiden laajuudet
sekä ranta-alueiden rakennuspaikkojen määrän mitoitus on määräyksissä ilmoitettu
tarkkarajaisesti. Kaavamerkintöjä tarkentavissa suunnittelumääräyksissä on
esitetty tarkempia sijainteja, esim. täydennysrakentamisen tai kaupan
palvelualueiden osalta. (Kartta 1/7, 2014.) Kaavamääräyksessä viitataan
jatkosuunnittelun osalta myös tiettyyn menettelytapaan, mm. edellyttämällä
lausuntoa puolustusvoimilta tuulivoimarakentamiseen liittyen (Kartta 1/7, 2014).
Yleiskaava käsittää seitsemän oikeusvaikutteista kaavakarttaa, joista kartat 1–
6 esitetään mittakaavoissa 1:100 000 ja keskustan osalta tarkemmin 1:50 000 tai
1:25 000. Teemakartassa 7 käytetään mittakaavaa 1: 250 000, koska osa
maakuntakaavan aluevarauksista siirtyy sellaisenaan yleiskaavaan. Pääkartan
muodostaa yhdyskuntarakennetta ohjaava kaavakartta. Teemakartat ohjaavat
luontoarvoja, maisemaa ja virkistystä, vesitaloutta, kulttuuriympäristöä, kestävää
liikkumista ja täydennysrakentamista. Yhdyskuntarakennetta ohjaava strateginen
pääkartta on laadittu YKR-aineistojen mukaisesti 250 x 250 metrin ruutuihin
kuvaten pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintoa. Esittämistapa mahdollistaa
kaavan seurantatiedon ja analysoinnin Tilastokeskuksen tuottamien aineistojen
mukaisesti. (Selostus, 2014, s. 2, 7–8.) Pääkartan kaavamerkinnät erottelevat
käyttötarkoituksia mm. keskusten, kaupan, työpaikkojen, matkailun ja
viheralueiden osalta, ja yhdyskuntarakenne esitetään graafisesti kestävän
liikkumisen taajamarakenteen alueina, kyläalueina sekä maaseutuasumisen
rasterinauhoina (Kartta 1/7, 2014). Täydennysrakentamisen sijoittumista kestävän
liikkumisen kannalta taas esitetään vyöhykkeinä keskeisten liikenneväylien
yhteyteen (Kartta 6/7, 2014). Molemmat esittämistavat mahdollistavat perinteistä
aluevarauskaavaa
joustavamman
tavan
esittää
yhdyskuntarakenteen
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tiivistämistavoitteita sekä toimintojen sekoittumista. Esittämistavalla ja pienellä
mittakaavalla on pyritty välttämään strategisen ohjaustavan liiallista tarkkuutta,
sillä pääkartan aluerajaukset tarkentuvat vasta osayleiskaavojen tai asemakaavojen
myötä. Toisaalta muiden teemakarttojen yleispiirteisillä aluevarauksilla ja
kohdemerkinnöillä on konkretisoitu pääkartan strategista esittämistapaa, vaikka
aluerajausten tarkka tulkinta ei olekaan kaavan tarkoitus. (Selostus, 2014, s. 7, 17;
Kartta 3/7, 2014; Kartta 5/7, 2014.) Pääkartan kanssa päällekkäisten merkintöjen
osalta noudatetaan teemakarttojen 2–7 kaavamerkintöjä ja -määräyksiä (Selostus,
2014, s. 7). Myös kaavakartat sisältävät viittauksia karttojen keskinäiseen
järjestykseen (Kartta 1/7, 2014; Kartta 6/7, 2014).
”…kuutoskartta, jolla oikeestaan se yhdyskuntarakenne sidotaan aika tiukasti
näiden joukkoliikennereittien, aluekeskusten ympärille, kyllä se on jo ohjannut
yleensä tätä alempaa suunnittelua, et se, minne ylipäätään ruvetaan
asemakaavoja laatimaan.” (J2)
Vaikuttavuus
Yleiskaavaratkaisun vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on ollut seudullinen
rakennemalli, jonka laadintaprosessin yhteydessä ekologista kestävyyttä oli jo
arvioitu mm. energiankulutuksen ja päästöjen osalta (Selostus, 2014, s. 70;
Jyväskylän seutu – rakennemalli 20X0, 2011, s. 18–20). Yleiskaavaa varten
laadittiin erillinen ohjelmointi, jonka mukaisesti vaikutuksia arvioitiin osana
kaavaprosessia kaavoittajan, sidosryhmien ja asiantuntijoiden toimesta, ja
osallisilla oli mahdollisuus kommentoida arviointeja kaavaprosessin yhteydessä.
Ohjelmoinnissa oli tuotu esille tarve ilmastonmuutoksen hillinnän ja
energiatalouden arvioimiseksi. (Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin ohjelmointi,
2011, s. 1, 14–15.) Tavoitevaiheessa raamilauseiden mukaisia vaihtoehtoja
arvioitiin
mm.
suhteessa
yhdyskuntarakenteeseen,
ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen ja energiatalouteen (Raamilauseiden vaihtoehtojen arviointia, 2011,
s. 1). Yleiskaavan tavoitteiksi valittujen raamilauseiden vaikutusta arvioitiin
tavoitevaiheen työpajoissa liian yleispiirteisiksi, yksityiskohtaisiksi, ristiriitaisiksi
tai arviointiin soveltumattomiksi. Tämän vuoksi vaikutusten arvioinnille laadittiin
uudet kriteerit alueidenkäyttötavoitteiden, maankäyttö- ja rakennuslain
ja -asetuksen sekä yleisten yhdyskuntasuunnittelun tavoitteiden pohjalta
raamilauseisiin soveltaen. Myös ilmastotavoitteeksi täsmentyi luonnosvaiheessa

182

päästövähennystavoitteiden saavuttaminen, jota ei kuitenkaan ole tarkemmin
yksilöity tai arvioitu. (Vaikutusten arviointi, 2013, s. 9–11.)
Rakennemallityön ja esiselvitysten vaikutusten arviointien vuoksi
ehdotusvaiheeseen saakka vaikutusten arviointi osana kaavaprosessia oli
epämuodollista. Ehdotusvaiheen alkaessa arviointia tehtiin kaavaluonnoksen
pohjalta systemaattisemmin teemoittain, mm. yhdyskuntarakenteen ja ilmaston
osalta. (Selostus, 2014, s. 70–72) Ilmastotavoitteiden edistämisessä
kaavaluonnoksella arvioitiin olevan myönteisiä vaikutuksia (Työpajojen
tuloskooste, 2013, s. 101–105). Ehdotusvaiheen arvioinnissa pyrittiin vähentämään
kaavaratkaisun kielteisiä vaikutuksia. Kielteisten vaikutusten vähentämisellä
arvioitiin olevan vähiten haitallisia vaikutuksia muille ohjattaville sektoreille.
Sektorikohtaisten vaikutusten arviointia pidettiin yleisestikin haastavana. (Selostus,
2014, s. 72–73.) Kaavaselostuksessa on arvioitu samassa yhteydessä vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen ja ilmastoon. Yleiskaavaratkaisun mukaisella tiiviillä
yhdyskuntarakenteella arvioidaan saavutettavan alhainen päästötaso parantamalla
kestävän liikenteen edellytyksiä, tehostamalla täydennysrakentamista erityisesti
joukkoliikennereittien varsille sekä ohjaamalla hajarakentamista. Määrällisen
päästöarvion laadintaa kaavaratkaisusta ei nähty tarpeelliseksi, koska toisistaan
poikkeavia kaavaratkaisuja ei tarvinnut vertailla. Kaavoituksen rooli nähtiin
erityisesti asumisen ja muiden toimintojen järjestämisessä mahdollistamalla
vähähiilinen arki. (Selostus, 2014, s. 80–82.) Toisaalta yhdyskuntarakenteen
tiivistämisessä tasapainoiltiin kaupungin kasvun ja maanomistuksen suhteen.
”…tällä kaavalla varmaan ollaan ehkä jollain lailla pyritty luomaan niitä
olosuhteita sellasiks, että ihmiset voi tehdä järkeviä valintoja […] että vois
rankemminkin tätä tiivistää ja jättää muun muassa nää uudisalueet pois. Niitä
kritisoitiin kyllä […] näissä vaikutusten arvioinneissa. Niitä syitä sitten sinne
jäi. Kaupungin oletetaan kasvavan edelleen väestöltään.” (J2)
Seurannan osalta ympäristöraportti laaditaan valtuustokausittain. Siinä kuvataan,
kuinka kaupunki vastaa ympäristöpolitiikan sitoumuksiin, kuten ilmastoohjelmaan, ja pystyy seurantatiedon avulla suuntaamaan toimintaansa tarkemmin.
(Ympäristöraportti 2009–2012, 2012, s. 5.) Vuosittainen ympäristötilinpäätös
vaikuttaa taas ohjaustoimenpiteiden resursointeihin (Tilinpäätös 2017, 2018, s. 23–
25). CO2-raportti seuraa viikoittaista päästötilannetta eri sektoreiden osalta (CO2raportti, n. d.). Myös rakennemallissa ilmastotavoitteille on asetettu laadullisia ja
määrällisiä tilastollisia seurantaindikaattoreita (Jyväskylän seutu – rakennemalli
20X0, 2011, s. 23). Yleiskaavan toteutumista ohjaavat ja seuraavat vuosittain
183

päivittyvät maankäytön toteutusohjelmat, joiden avulla voidaan luoda painotuksia
eri toimintojen, kuten asuminen, työpaikat, palvelut, toteuttamisjärjestykseen sekä
sijoittumiseen. Ajoituksen kytkeminen tiiviisti yleiskaavatyöhön on nähty
strategisen ohjaavuuden kannalta merkityksellisenä. (KymppiR, 2016, s. 4, 39;
Koivu ym., 2013, s. 17.) Yleiskaavan asukasmäärän mitoituksen tavoitteeksi on
ilmoitettu vuosi 2040 (Selostus, 2014, s. 8). Yleiskaavan vaikuttavuutta
ilmastotavoitteiden suhteen on kuitenkin vaikea arvioida, koska tarkkarajaista
määrällistä tavoitetta ei ole, eikä kaavaratkaisua ole arvioitu esim. ilmastoohjelman päästötavoitteiden suhteen. Energiatehokkuuden osalta seuranta on
pääasiassa energiatehokkuussopimuksen mukaista, eikä yleiskaavassa uusiutuville
energioille ole esitetty erityistä ohjaustarvetta tuulivoimaa lukuun ottamatta.
Toisaalta vaikka ilmastovaikutusten seurannan indikaattorit eivät suoraan
liittyisikään maankäyttöön, seurantatieto voi välillisesti mahdollistaa ohjauksen
kohdistamisen myös yhdyskuntarakenteeseen yleiskaavaratkaisun mukaisessa
jatkosuunnittelussa. Varsinkin seurannan säännöllisyys ja systemaattisuus
edesauttavat ohjaustoimenpiteiden tarkemman suuntaamisen ja raportoimisen.
”…se CO2-raporttia me käytetään raportointivälineenä, ihan niinkun se on
tietyllä tavalla vertailukelpoista useammankin kaupunginki kanssa, plus sitte
että se on joka vuos samanlainen meiän ohjaamistoiminnan näkökulmasta ni
me pystytään sitte sen, sillä kertomaan myös niistä monista asioista, mitä tähän
liittyy ni se on helppoa.” (J1)
Yhteenveto
Yleiskaavan
ilmastotavoitteiden
edistäminen
perustuu
pääasiallisesti
yhdyskuntarakenteen
ohjaamiseen
päästöjä
vähentävällä
tavalla.
Kaupunkistrategia
linjaa
yleisiä
laadullisia
ilmastotavoitteita
yhdyskuntarakenteelle ja nimeää yleiskaavan eräänä ohjausvälineenä.
Päästötavoitteet on esitetty lyhyelle aikavälille tarkkarajaisina ilmasto-ohjelmassa.
Ilmasto-ohjelmassa on esitetty useita hallinnollisen, taloudellisen ja informaatioohjauksen keinoja sekä monipuolisesti keinojen mukaisia toimenpiteitä kullekin
sektorille. Yleiskaavalle ja kaavalliselle ohjaukselle on asetettu ohjaustavoitteita
yhdyskuntarakenteen lisäksi mm. energiaratkaisuihin sekä kaavaprosesseihin
liittyen. Yleiskaavan esiselvityksen ja rakennemallityön yhteydessä on tehty
merkittäviä yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyviä valintoja ja tarkasteltu
niiden pitkän aikavälin ilmastovaikutuksia. Nämä valinnat ohjaavat vahvasti myös
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yleiskaavaratkaisua. Tämä on vastaavasti vähentänyt yleiskaavallista
ilmastotavoitteiden ohjauksen sekä vaikutusten arvioinnin tarvetta ja
mahdollistanut kaavallisen ohjauksen joustavoittamisen sekä kohdistamisen
muihin maankäytöllisiin tavoitteisiin. Rakennemalli- ja esiselvitysvaiheen
vyöhyketarkastelujen avulla on tunnistettu yhdyskuntarakenteen osille erilaisia
sisällöllisiä ja ohjauksellisia tavoitteita.
Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakennetta ja toimintoja tehostuvien
joukkoliikennevyöhykkeiden sekä tiivistyvien kylä- ja maaseutualueiden yhteyteen.
Strateginen ohjaustapa yhdistelee tarkkuudeltaan yleispiirteistä ja yksityiskohtaista
ohjausta sekä vyöhyketarkastelun mukaisia ohjausperiaatteita ja -työkaluja
yhdyskuntarakenteen
jatkosuunnittelulle.
Oikeusvaikutuksista
mm.
suunnittelutarvealueet ja rantarakentamisen ohjaus lisäävät yleiskaavallisen
sääntelyn alueellista ja ajallista tarkkuutta. Toisaalta suunnittelutarve myös siirtää
sääntelyä jatkosuunnitteluun. Tavoitevaiheessa on haettu vuorovaikutuksen
keinoin erilaisten teemojen, mm. ilmastotavoitteita tukevien osatekijöiden,
vaikuttavuutta ja sitovuutta vaihtoehtoisten ohjaustavoitteiden avulla. Myös
luonnosvaiheen yleisötilaisuuksissa ja vaikutusten arviointityöpajoissa on
tarkastelua tehty teemoittain esim. ilmaston ja täydennysrakentamisen suhteen.
Temaattisesti kohdistetut vuorovaikutuksen muodot ovat mahdollistaneet
sääntelytarkkuuden muotoilun ilmastotavoitteiden ohjaustarpeen mukaisesti.
Osallispalautteessa ovat korostuneet tuulivoimaa ja hajarakentamisen rajoittamista
vastustavat kannanotot. Viranomaiset ja osalliset ovat kaavaprosessin aikana
puuttuneet
palautteissaan
strategisen
ja
yleispiirteisen
ohjaustavan
tarkkuusvaatimuksiin
oikeusvaikutusten
hahmottamisen,
erityyppisten
ohjaustavoitteiden, esittämistavan sekä kaavan tulkinnan suhteen. Varsinkin ELYkeskus on käynyt kaavoittajan kanssa tiivistä vuoropuhelua sääntelytarkkuudesta.
Joustavan ohjauksen on nähty soveltuvan jo asemakaavoitetuille alueille, kun taas
kaavoittamattomilla alueilla korostuu ohjauksen tarkkarajaisuus.
Yleiskaava käyttää erilaisia kartografisia keinoja, joilla ohjauksen joustavuutta
ja tarkkarajaisuutta voidaan säännellä. Usean kaavakartan käyttäminen kohdistaa
ohjauksen selkeästi eri teemoihin. Kaavakarttojen keskinäisellä järjestyksellä,
niiden esittämistavoilla ja mittakaavoilla voidaan valita kunkin teeman osalta
sopiva sääntelytarkkuus. Yhdyskuntarakenteen maankäytön ohjaaminen YKRruutujen ja vyöhyketarkastelun avulla tuo kaavalliseen ohjaukseen joustavuutta
perinteiseen aluevarauskarttaan verrattuna. Usean kaavakartan ja mittakaavan
käyttäminen edellyttää systemaattisuutta, jotta kaavan ohjausvaikutus välittyy
selkeästi eikä aiheuta toimijoille epäselvyyttä mm. syntyvistä oikeusvaikutuksista.
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Pienellä mittakaavalla on pyritty välttämään liiallista tarkkuutta aluerajausten
suhteen.
Aikaan
sidottua
ohjausta
yleiskaavassa
syntyy
mm.
suunnittelutarvealueiden sekä toteuttamisjärjestystä ohjaavien kaavamääräysten
kautta, mikä lisää kaavan sääntelytarkkuutta. Maakuntakaava on vaikuttanut
kaavakartan esittämistarkkuuteen yleiskaavan tukeutuessa osittain sen
aluevarauksiin. Kaava tukeutuu jonkin verran tarkempiin muodollisiin ja
epämuodollisiin jatkosuunnittelumuotoihin, menettelytapoihin sekä selvityksiin,
mikä osaltaan mahdollistaa joustavamman yleiskaavallisen sääntelyn. Kaavaalueelle jää myös voimaan muutamia osayleiskaavoja. Kaavaselostus toimii
merkittävässä roolissa kaavan tulkinnan ja perustelujen suhteen. Kaavaan liittyvä
muu soft law -aineisto ei juurikaan erittele tarkasteltavien teemojen
ilmastotavoitteita. Yhdyskuntarakenteen jako vyöhykkeisiin on mahdollistanut
myös selvitysten ja vaikutusten arviointien kohdentamisen niiden mukaisesti.
Vaikutusten arvioinnin systemaattisuus kaavaprosessin vaiheiden mukaisesti
on mahdollistanut ilmastotavoitteiden tarkistamisen ja vaikutusten arvioinnin
suunnittelutyön aikana, mikä parantaa sääntelyn kohdentamista. YKR-ruutujaon
mukainen yleiskaavan esittämistapa mahdollistaa seurantatiedon vertaamisen ja
analysoinnin pitkän aikavälin muutosten suhteen myös kansallisesti, mikä sekin
osaltaan palvelee sääntelytarkkuutta jatkosuunnittelun suhteen. Sääntelyn
vaikuttavuuden arviointi yleiskaavan osalta on vaikeaa. Ilmastotavoitteet on
kohdistettu pääosin laadullisina yhdyskuntarakenteelle eikä esim. päästöjen
määrällisiä pitemmän aikavälin tavoitearvoja ole asetettu. Tarkkarajaiset
ilmastotavoitteet on asetettu ilmasto-ohjelmassa lyhyelle aikavälille, eikä
yleiskaavaratkaisua verrata niihin. Hiilinieluihin, energiatehokkuuteen ja
uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen, tuulivoimaa lukuun ottamatta,
yleiskaavaratkaisu ei ota tarkemmin kantaa. Ohjaustoimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi jää siten käytännössä vaikutusten arvioinniksi säännölliseen
seurantatietoon perustuen tai erilliseksi selvitykseksi esim. toteutusohjelmien
yhteydessä. Toisaalta rakennemallivaiheessa päästöjä oli jo arvioitu pitkän
aikavälin suhteen. Yleiskaavaratkaisussa perustellaankin yhdyskuntarakenteen
ohjaustoimenpiteiden välttämättömyyttä päästölaskennasta huolimatta. Jyväskylän
yleiskaavan sääntelytarkkuuteen vaikuttaa vahvasti rakennemallin ja
esiselvitystyön pohjalta syntynyt vyöhykejako, mikä heijastuu kaavan sisällön
lisäksi mm. tavoitteenasetteluun, ohjaustyökaluihin, selvitystarpeeseen sekä
vaikutusten arviointiin. Teoriassa myös muiden ohjauskeinojen kohdistaminen on
mahdollista samaa tarkasteluperiaatetta noudattaen.
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TAVOITTEET

Laadulliset strategiset pitkän sekä määrälliset lyhyen aikavälin
ilmastotavoitteet; rakennemallin ja esiselvitysten vyöhykejako
yleiskaavan ilmastotavoitteiden perusteena; yleiskaavalla erilaisia
ohjaustavoitteita eri vyöhykkeille; yleiskaavalla laadulliset tavoitteet

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategia ja lyhyen aikavälin ohjauskeinot tunnistettavissa;
kaavoituksen rooli huomioitu strategiassa ja ilmasto-ohjelmassa

INSTRUMENTTI

Strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen ohjaustapa;
suunnittelutarvealueet

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Yhdyskuntarakenteen sisällöt kehien ja vyöhykkeiden mukaisesti;
kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena

KAAVAPROSESSI

Temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja osallistaminen
kaavaprosessissa

TOIMIJAT

Sääntelykeskustelut ELY:n kanssa; vuorovaikutusta kohdistettu eri
toimijoihin

SOFT LAW -AINEISTOT

Kaavaselostuksen keskeinen rooli jatkosuunnittelussa; vaikutusten
systemaattinen arviointi koko kaavaprosessin ajan

TUKEUTUMINEN

Epämuodolliset ja muodolliset jatkosuunnitelmat

SÄÄNTELYYN
NORMIFORMULAATIO

Ajoitukseen ja toteuttamisjärjestykseen liittyvät kaavamääräykset

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; 7 kaavakarttaa; karttojen keskinäinen

ESITTÄMINEN

hierarkia; eri mittakaavat; ruutu-, vyöhyke- ja aluerajaustarkastelut

VAIKUTTAVUUDEN

Ei ilmastovaikutusten määrällistä arviointia; YKR-seurantaruututieto;

ARVIOINTI

vaikuttavuuden arviointi määrällisten tavoitteiden ja tavoitevuoden
puuttuessa vaikeaa

Kuvio 5. Jyväskylän yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.

5.3

Lahti

Tavoitteet, strategia ja keinot
Kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen asukasta kohti vuoteen 2025 mennessä
vuoden 1990 tasosta on yksi Lahden kaupunkistrategian (2013) vision
mittareista. 131 Visiota tarkentavat strategiset päämäärät, joista on johdettu
tarkempia laadullisia osatavoitteita. Näitä ovat tiivis yhdyskuntarakenne, kestävät
liikennemuodot sekä resurssitehokas rakennettu ympäristö pilottikohteineen.
Kaupunkikonserni myös huomioi ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassaan.
131
Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 (Kohti hiilineutraalisuutta n. d.). Lahti aikoo
tavoitella vuoteen 2025 mennessä 80 prosentin päästövähennystä vuoden 1990 tasoon verrattuna
(Rosberg, 2019, s. 5).
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(Lahden kaupungin strategia 2025, 2013, s. 18–19.) Lahdella ja Hollolalla on
hierarkkinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jossa kaupunki- ja
kuntastrategiat ovat ylinnä, kuntien valtuustot päättävät yhteisestä
ympäristöpolitiikasta, hallitukset yhteisestä toimenpideohjelmasta ja niiden lisäksi
kunnilla voi olla omia tarkempia ympäristöohjelmia. Ilmastonmuutoksen hillintä
mainitaan yhtenä ympäristöpolitiikan päämääränä yhteisissä ympäristötavoitteissa
(2010). Päästötavoite on sama kuin Lahden kaupunkistrategiassa, ja prosentuaalisia
tavoitteita on esitetty eri tavoitevuosille myös energian kulutukselle,
materiaalitehokkuudelle,
joukkoliikenteelle
sekä
kevyelle
liikenteelle.
Kaavoituksen rooli nähdään erityisesti seudullisen joukkoliikenteen edellytysten ja
palvelujen saavutettavuuden parantamisessa. Mukana on myös laajasti
informaatio-ohjauksen sekä vaikutusten arviointiin liittyviä tavoitteita. (HollolaLahti-Nastola yhteiset ympäristötavoitteet 2012, 2010, s. 5–12, 22–27.) Seudullista
ympäristöpolitiikkaa toteuttaa päivittyvä ympäristöasioiden toimenpideohjelma
(2012), joka esittää yhteisten ympäristötavoitteiden lisäksi laajan osatavoite- ja
toimenpidematriisin vastuutahoineen ja aikatauluineen. Ilmastotavoitteiden osalta
toimenpiteet liittyvät rakentamisen energiansäästöön ja uusiutuvien energioiden
hyödyntämiseen keskittyen pääasiassa selvitystarpeisiin, neuvontaan, viestintään,
hankintoihin ja toimintatapojen sekä käytäntöjen muuttamiseen. Kaavoitukselle on
asetettu toimenpiteeksi raideliikenteen edellytysten tutkiminen ja autoilun haittojen
vähentäminen keskustassa. (Ympäristöasioiden toimenpideohjelma, 2012, s. 2–14.)
Seudullisella ilmasto-ohjelmalla (2009) haetaan päästöjä aiheuttavia
toimintoja sekä paikallisia keinoja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.
Maankäytölle on esitetty tavoitteeksi matalahiilinen yhdyskuntarakenne ja
vähäinen energiankulutus, täydennysrakentaminen, kestävän liikenteen ja
maankäytön yhteensovittaminen, raideliikenteen edellytysten parantaminen,
kaupunkimetsien hiilitase sekä kaukolämmitysasteen nostaminen. Yhteistyössä
toimijoiden kanssa on kartoitettu ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä
selvitystarpeita mm. yhteistyökäytäntöjen, kestävän yhdyskuntarakenteen,
energiatehokkuuden
sekä
ilmastomyönteisten
toimenpiteiden
osalta.
Kaupunkikonsernin
omistajapoliittisen
ohjauksen
merkittävyys
ilmastotavoitteiden edistämiselle on tuotu esille. (Ilmasto-ohjelma 2009–2015,
2009, s. 5, 11, 18–19, 27–29.) Ilmastoraporttiin (2010) on koottu laadullisia
osatavoitteita kuntien strategioista, liikelaitosten, kuntayhtymien ja hallintokuntien
omista tavoitteista. Tavoitteita toteuttavat ohjaustoimenpiteet on kohdistettu eri
sektoreille, kuten esim. energiantuotanto ja -tehokkuus, rakennukset ja liikenne,
sekä osoitettu niille aikataulut ja mittarit. Maankäytön tavoitteena Lahden osalta on
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esitetty mm. tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja kestävä liikkuminen, joita tavoitellaan
yleiskaavalla ohjattavien tekijöiden avulla. Raportissa laadittiin myös
vaihtoehtoisia skenaarioita päästöjen hillitsemiseksi ajanjaksolla 2015–2025.
(Ilmastoraportti 2010, 2010, s. 8–28, liite 2, s. 1–3.) Ohjelmissa on esitetty
päästöjen nykytila sekä kehitys kuntien osalta, suhteutettu niitä kansallisiin
tavoitteisiin sekä tarkasteltu eri toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia.
Osatavoitteille ja tarkastelluille sektoreille on osoitettu joitakin taloudellisen ja
informaatio-ohjauksen
keinoja.
(Ilmasto-ohjelma
2009–2015,
2009;
Ilmastoraportti 2010, 2010.)
Osana kaupunginjohtajien ilmastositoumusta laaditun kaupungin kestävän
energian toimenpidesuunnitelman (2013, 2015) päätavoite on muuttaa
energiankäyttöä kestävämmäksi energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvien
energiamuotojen määrää lisäämällä vuoteen 2020. Päästövähennystavoite on 35
prosenttia asukasta kohti vuoden 1990 tasosta, minkä on katsottu olevan
vertailukelpoinen kaupunkistrategian tavoitteen kanssa. (Rosberg, 2015, s. 2–3.)
Suunnitelmaan liittyen tehtiin myös päästöjen skenaariotarkastelu, jonka mukaan
hiilineutraalisuus eli 80 prosentin päästövähennys voidaan saavuttaa vuoteen 2040
mennessä. Suunnitelmassa tarkasteltavien toimenpiteiden mukaisia sektoreita ovat
maankäyttö ja neuvonta, liikenne, energiantuotanto, rakennukset, teollisuus ja
liikenne sekä valaistus. Kaavoituksen toimenpidekokonaisuuksiin kuuluvat mm.
yleiskaava toteutusohjelmineen, erilaiset maankäytön kehityshankkeet sekä KEKO
B -laskentatyökalun kehittäminen. (Rosberg, 2015, s. 3–24, 31–32.) Toimenpiteet
käsittävät myös useita informaatio-ohjauksen keinoja. Taloudellisia ohjauskeinoja
ovat hankinnat ja hintaohjaus mm. joukkoliikenteen osalta. (Rosberg, 2015, s. 4–
25.) Jatkuvasti päivittyvä yleiskaava mainitaan ohjausvälineenä pitkän aikavälin
rakentamisen energiatehokkuuden, uusiutuvien energioiden käytön sekä
päästövähennyksien suhteen. Suunnitelma lähestyy ilmastotavoitteita ensi sijassa
energiatehokkuuden näkökulmasta, jossa vähenevät päästöt ovat seurausta
ohjelman mukaisista toimenpiteistä. Toimenpiteitä perustellaan myös muilla syillä
kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisellä tai energiatehokkuudella. Suunnitelmassa
on tunnistettu myös mahdollisten kuntaliitosten aiheuttama muutospaine
ohjaustoimille. Ohjelma kuvaa energiankäytön ja päästöjen nykytilan, kehityksen
ja ennusteen vuoteen 2020. (Lahden SEAP, 2013, s. 4–16, 23.) Energiatehokkuus
on painottunut pitkälti kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin mm. energiansäästön sekä investointien suhteen (Lahden SEAP
2013, 28; Ilmastoraportti 2010, 2010, s. 10–11). Kaupunkistrategiassa
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ohjausjärjestelmän hierarkkisuus kaupungin osalta on kuvattu (Lahden kaupungin
strategia 2025, 2013, s. 4).
Yleiskaavan (2013) ilmastotavoite on kaupunkistrategian mukainen
asukaskohtaisten päästöjen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä (Yleiskaavan
tavoitteet 2025, 2013, s. 15). Tavoitteissa korostuvat kaupunkirakenteen
tiivistäminen ja täydentäminen sekä toimintojen monipuolisuus ja saavutettavuus,
jotka tukevat kestävän liikkumisen muotoja sekä yksityisautoilun vähentämistä.
Yleiskaavalla tavoitellaan mm. resurssitehokkaan rakentamisen pilottikohteita,
hiilinieluja sekä uusiutuvan lähienergian tuotantomahdollisuuksia. Suunnittelussa
tarkoituksena on hyödyntää päästölaskelmia ja ekotehokkuustarkastelua.
Yleiskaavan tavoitteet on linkitetty yksityiskohtaisesti kaupunkistrategian
tavoitteisiin. (Yleiskaavan tavoitteet, 2025, s. 8–28.) Kaavaselostus ei tarkenna
suhdettaan muihin seutu- tai kuntatason ympäristötavoitteisiin tai -ohjelmiin.
Yleiskaavassa päästöjen sekä energiankulutuksen rakenne ja nykytila on kuvattu
(Yleiskaavan selostus, 2016, s. 49). Yleiskaavan ilmastotavoitteiden on arvioitu
tukevan myös muita ohjaustavoitteita.
”…se on onneksi tuo ilmastohomma semmonen, että se on useimpien näitten
muitten tavoitteiden kans ihan sopusoinnussa, niillä ei tuu tämmöstä sisäistä
ristiriitaa niinkun monesti yleiskaavotuksessa voi olla tavoitteita, jotka on
keskenään ristiriitasia, et ei pysty yhtä aikaa toteuttamaan.” (L2)
Instrumentti ja sisältö
Lahden läntisten osien osayleiskaava (2016) on yleispiirteinen aluevarauskaava
pääkäyttötarkoituksineen ja liikenneverkkoineen, ja se antaa kokonaiskuvan
kaupungin strategian mukaisesta maankäytöstä korostaen kaupunkistrategian
mukaisia painotuksia sekä edelliseltä valtuustokaudelta kesken jääneitä teemoja.132
Lahden yleiskaavasta tuli kaavaprosessin aikana vuoden 2016 kuntaliitoksen myötä
osayleiskaava. Strategisten teemojen mukaisesti päivittyvä yleiskaava varmistaa
myös pidemmän tähtäimen maankäytön kestävän kehityksen. (Yleiskaavan
selostus, 2016, s. 128–130, 135, 141.) Muodostuvia oikeusvaikutuksia
kaavaselostus ei erittele, mutta ohjaus- ja viranomaisvaikutuksen lisäksi
yleiskaavassa esitetään ehdoton rakentamis- ja toimenpiderajoitus, suojelualueita,
kaupan suuryksiköiden ohjausta sekä mahdollisuus maan lunastamiseen

132

Yleiskaava Y-202, 2013–2016 on saanut lainvoiman 5.10.2017 (Kaavaselostuksen tiivistelmä, n. d.).
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(Kaavakartta Y-202, 2016; Yleiskaavan selostus, 2016, s. 57, 101, 149).
Oikeusvaikutuksia on käytetty ilmastotavoitteiden sääntelyn tarkentajana mm.
rakentamisen ohjauksessa rajoitusten ja sijaintien suhteen.
”…uusimmalla yleiskaavakierroksellahan liikenteeseen panostettiin, […]
yleiskaavan yhteydes tehtiin tämmönen tarkempi liikenneverkkotarkastelu,
jossa joukkoliikennettä tehtiin yhteistyössä ja sitten tätä kävelyä ja pyöräilyä
erityisesti […] nyt käytiin uudestaan niitä laajentumisalueitten järjestystä läpi
tän liikenteen suhteen […] juuri tän yhdyskuntarakenteen tiiviyden
pitäminen…” (L3)
Yleiskaavassa on keskeisten strategisten teemojen – kaupunkitalous,
palveluverkko, kävely ja pyöräily sekä lapsiystävällisyys – kautta on tuotu esille
niiden yhteyksiä ja vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, kevyen liikenteen
edellytyksiin,
energiahuoltoon
ja
yhdyskuntatekniikkaan
sekä
ekosysteemipalveluihin. Muita strategian teemoja ovat olleet kestävä
yhdyskuntarakenne,
elinkeinoelämän
toimintaympäristöt,
elinympäristön
viihtyisyys ja kaupunkilaisten osallistuminen. Ekosysteemipalveluiden kautta on
kiinnitetty huomioita myös hiilinieluihin. (Yleiskaavan selostus, 2016, s. 5, 9–60.)
Näiden lisäksi on verrattu yleiskaavaratkaisua asetettuihin tavoitteisiin ja
vaikutusta keskustaan sekä eri toimintoihin; asumiseen, elinkeinoihin, palveluihin
ja kauppaan, luonnonympäristöön sekä liikkumiseen (Yleiskaavan selostus, 2016,
s. 64–126). Teemalliset ja toiminnalliset tarkastelut ovat osittain toisiaan
läpileikkaavia, mutta antavat kuvan strategisten painopisteiden vaikutuksesta
yleiskaavan selvitystarpeisiin, suunnitteluratkaisuihin sekä vaikutusten arviointien
kohdentamiseen. Näin yleiskaava tarkentaa ja syventää ohjattavaa sisältöä
strategisten teemojen näkökulmista rajaamatta muitakaan teemoja tarpeettomasti.
Kaavaselostuksessa joukkoliikenteen osalta on esitetty yleiskaavallisten
ohjaustoimien lisäksi myös taloudellisia ja informaatio-ohjauksen keinoja. Tiiviin
ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen toteutuksen sekä vaiheistuksen osalta on
edellytetty myös maapoliittisten keinojen laajaa käyttöä. (Yleiskaavan selostus,
2016, s. 124, 149; Hastio ym., 2018, s. 16.) Energiatehokkuus on liitetty pääasiassa
rakentamiseen, ja energiaratkaisuja yleiskaava ei proaktiivisesti ohjaa (Yleiskaavan
selostus, 2016, s. 44, 48–49). Toisaalta hajautettujen energiaratkaisujen suhteen
yleiskaavallinen
ohjaus
nähtiin
jatkossa
tarpeellisena
keskitetyn
energiajärjestelmän ulkopuolella.
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”…Lahti Energia on niin suuri tekijä ja suuri vaikutus näistä Lahden
kasvihuonekaasupäästöistä, että se on sitten konsernin ohjauksen kautta
menny tämän energiapuolen uudistaminen…” (L1)
”… viime yleiskaavakierroksella haettiin sitten näitä, että onko meillä kuinka
aurinkovoima käytettävissä, tuulivoimaa […] jos näitä uusiutuvan
energiamuodon tuotantotapoja halutaan nyt, kun alue laajeni tonne Nastolan
puolelle niin meille tuli ehkä enemmän sitä väljyyttä miettiä näitä muitakin
tuotantotapoja kun tää perinteinen niin ne on minusta semmosia ehdottomasti
yleiskaavatason asioita.” (L3)
Kaavaprosessi ja toimijat
Kaupunkistrategia, ympäristöpoliittiset ohjelmat sekä toimenpideohjelmat on
laadittu pääasiassa poliittisten päättäjien, viranomaisten sekä kuntien ja
kaupunkikonsernin yhteistyönä ilman laajempaa osallistamista (Lahden kaupungin
strategia 2025, 2013, s. 10; Ympäristöasioiden toimenpideohjelma, 2012, s. 3–4;
Ilmasto-ohjelma 2009–2015, 2009, s. 5). Yleiskaavatyön erityisenä painotuksena
sen sijaan on ollut kaupunkistrategian mukaisesti kehittää vuorovaikutusta siten,
että mahdollisimman moni voisi osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Tietoa
on ollut tarkoitus tuottaa yhteisöllisesti ja mahdollistaa säännöllinen osallistuminen
kaavaprosessiin vuosittain eri muodoissa. (Yleiskaavan tavoitteet 2025, 2013, s. 4,
11–12.)
Lahden ominaispiirre on valtuustokausittain päivittyvä yleiskaava, jolloin
kaupunki laatii strategian, asettaa yleiskaavalle tavoitteet ja kauden lopussa
hyväksyy päivitetyn yleiskaavan. Yleiskaavaprosessin vaiheet voidaan rytmittää
valtuustokauden vuosien mukaisesti. Strategian sitominen yleiskaavaan tuo myös
sille jatkuvuutta valtuustokausien yli. Jatkuvan kaavaprosessin vuoksi
kokonaisyleiskaavaa voidaan päivittää koko ajan. (Yleiskaavan selostus, 2016, s.
4–5, 130; Hastio ym., 2018, s. 16.) Jatkuvasti päivittyvässä kaavaprosessissa
suunnitteluvaiheen vuorovaikutusmuodot voidaan helpommin vakiinnuttaa osaksi
kaavaprosessia. Jatkuva prosessi mahdollistaa myös osallistumisen kautta esiin
tulevien selvitys- ja ohjaustarpeiden siirtämisen seuraavaan yleiskaavakierrokseen.
(Yleiskaavan selostus, 2016, s. 155.) Tällä tavalla on voitu välttää myös kaavasta
aiheutuvia valitusuhkia (Hastio ym., 2018, s. 20).
Yleiskaavaprosessi oli tavoitevaiheesta lähtien korostetun vuorovaikutteinen,
jossa osallistettiin laajasti yrittäjiä, maanomistajia, asiantuntijoita, viranomaisia,
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päättäjiä ja kansalaisia. Huomiota on kiinnitetty myös eri ikäryhmiin, erityisesti
lapsiin ja nuoriin. Kyselyjä on kohdistettu eri käyttäjäryhmille, kuten pyöräilijöille,
sekä eri teemoihin, kuten palveluverkkoon liittyen. Kaavan valmisteluun ovat
säännöllisten työ- ja seurantaryhmien muodossa osallistuneet kaupungin eri
toimialat, viranomaiset, kaupungin yhtiöt, elinkeinoelämän edustajat sekä
korkeakoulut. Strategisten teemojen asiantuntijoita on hyödynnetty selvitystyössä
sekä vaikutusten arvioinneissa, ja he ovat osallistuneet jopa kaavaselostuksen
laatimiseen. Kuntien viranhaltijat ovat tehneet seudullista yhteistyötä
yleiskaavaprosessin aikana, mm. palveluverkon suunnittelun yhteydessä.
Lausuntojen avulla on tiedusteltu viranomaistahojen ja lautakuntien lisäksi
naapurikuntia, maakunnan liittoa, sähköyhtiötä, puolustusvoimia sekä kaupungin
yhtiöitä. Mielipiteiden ja muistutusten kautta ovat palautetta antaneet yrittäjät ja
yritykset, liike-elämän edusjärjestöt, oppilaitos, kiinteistöjen omistajat ja yksityiset
maanomistajat, yhdistykset sekä yksityishenkilöt. (Yleiskaavan selostus, 2016, s.
136–142, 150; Lausunnot luonnosvaihe, 2015; Mielipiteet luonnosvaihe, 2015;
Yleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot, 2016; Yleiskaavaehdotuksesta saatujen
lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet niihin, 2016.)
Sidosryhmille, päättäjille ja viranomaisille järjestettiin kaavaprosessin aikana
erilaisia neuvotteluja, esittelyjä ja seminaareja. Kuntalaisia osallistettiin prosessin
aikana aktiivisesti työpajoissa, yleisö- ja asiantuntijatilaisuuksissa, sosiaalisessa
mediassa sekä useiden verkkokyselyjen avulla. Työpajatilaisuuksissa pohdittiin
mm. kestävää liikkumista. Ehdotusvaiheessa arvioitiin myös kaavan vaikutuksia
asiantuntijaseminaareissa ja verkkokyselynä kaavalla ohjattavien keskeisten
strategisten teemojen pohjalta. Vuorovaikutuksen aikana kerättyä paikkatietoa
voidaan myös hyödyntää muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
(Yleiskaavan selostus, 2016, s. 130, 135–140.) Myös kaavaselostuksen
esittämistavassa on huomioitu laaja kohdeyleisö laatimalla se osittain tarinan
muotoon Lahdesta vuonna 2025 (Yleiskaavan selostus, 2016, s. 6).
Kaupunkistrategian linjauksen mukaisesti lapsia ja nuoria osallistettiin
yleiskaavatyöhön verkkokyselyjen, leirien ja seminaarien avulla. Karttapohjaisen
kyselyn ja haastattelujen avulla kartoitettiin mm. päiväkotien lähimetsät ja reitit,
jotka liitettiin osaksi kaavan suunnitteluohjeita. (Yleiskaavan selostus, 2016, s.
138–139; Alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. määräys
A-6.) Ilmastotavoitteiden nähtiin kuitenkin jäävän etäiseksi asukkaille ja päättäjille.
”…että me yritetään sitä ilmastotavotetta viedä eteenpäin, enemmän näitten
ihmisten arjen kautta näkyviin, arjesta hyvien asioitten kautta kuin puhumalla
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ilmastotavotteesta suoraan. Että tuntuu ehkä vähän etäiseltä näkökulmalta
monesti osallisille ja päättäjillekin […] Päättäjät ei siihen puuttunu millään
tavalla, vaikka ne oli esimerkiks strategian tietysti linjanneet.” (L2)
Aloitusvaiheessa ilmastonäkökulmaa tuotiin välillisesti esille osana yleiskaavan
kestävän kehityksen tavoitteita sekä selvitystarpeita (Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, 2016). Luonnosvaiheen alussa kansalaisten palautetta
hyödynnettiin kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen tarinan ja suunnitteluohjeiden
laadinnassa. Myös vaihtoehtoiset tarkastelut luonnosvaiheessa perustuivat
osallisten palautteeseen, ja vaihtoehtoisia osa-aluetarkasteluja laadittiin mm.
Renkomäen maankäytöstä. Vuorovaikutusmuotojen kautta saatua palautetta
hyödynnettiin vastaavasti nykytilanteen kartoituksessa sekä kaavaehdotuksen
laadinnassa. (Yleiskaavan selostus, 2016, s. 2, 61–63, 136–140.) Laajasta
vuorovaikutuksesta huolimatta luonnoksesta saaduissa lausunnoissa ja
mielipiteissä puututtiin ilmastotavoitteisiin vain muutamassa palautteessa, mm.
tietyn alueen energiataloudellisuuteen, joukkoliikenteeseen, liikenteen päästöihin,
uusiutuvan energiamuotojen hyödyntämiseen tai lähimetsien säilyttämiseen liittyen.
(Lausunnot luonnosvaihe, 2015; Mielipiteet luonnosvaihe, 2015.) Ehdotusvaiheen
palautteissa ei tuotu ilmastotavoitteiden osalta esille mitään tarkempaa
(Yleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot, 2016; Yleiskaavaehdotuksesta saatujen
lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet niihin, 2016). Palautteen
pohjalta kaavamääräyksiä on hieman tarkennettu ilmastotavoitteiden osalta mm.
edellyttämällä palveluiden saavutettavuutta kestävien liikennemuotojen avulla.
(Yleiskaavan selostus, 2016, s. 146–147.). Asemakaavoitus on osallistunut
aktiivisesti yleiskaavan laadintaan.
”… että siitä on oikeesti hyötyä niin on se, että meijän asemakaavottajat ja
yleiskaavottajat, niitä tehdään yhdessä. Ei tule sitä tilannetta, että
asemakaavottaja miettii, että no, tätä nyt ei, tän on yleiskaavottaja nyt vaan
ajatellu…” (L3)
Soft law -aineistot
Jatkuvassa kaavaprosessissa selvitystietoja pidetään ajan tasalla maakunnallisessa
tietopankissa sekä kaupungin paikkatietojärjestelmässä, joka on suunnittelijoiden,
kansalaisten sekä viranomaisten käytettävissä. Kaavaselostuksessa teemallista ja
toiminnallista tarkastelua on havainnollistettu teemakartoin, kaaviokuvien sekä
tilastojen avulla. Sähköistä kaavaselostusta päivitetään valtuustokausittain
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kertyneen lähtötiedon osalta ja linkitetään se uusiin selvitysaineistoihin.
Selvitystyö seuraavaa kaavakierrosta voidaan käynnistää jo kaavaprosessin aikana.
Selvityksien laadintaa on myös liitetty samanaikaiseen maakuntakaavan
laadintaprosessiin. Ajankohtaisen selvitystiedon puuttuminen voi johtaa
sisällöllisten tekijöiden siirtämiseen seuraavaan yleiskaavaan. (Yleiskaavan
selostus, 2016, s. 130, 152–155.) Selvitystarpeen laajuutta voidaan kausittain
arvioida ja kohdentaa sitä strategisiin teemoihin tai toimintoihin kaavatasosta
riippumatta, millä on vaikutusta mm. selvitystyön resursointiin (Hastio ym., 2018,
s. 19).
Kaavaselostuksen liitteenä ovat kaavaprosessin aikana päivittyvät yleiskaavaalueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, jotka tarkentavat kaavakartan
merkintöjä ja määräyksiä siirryttäessä tarkempaan suunnitteluun (Yleiskaavan
selostus 2016, s. 160–161; Alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet,
2016).
Suunnitteluohjeissa
on
kuvattu
kaavamerkinnän
mukaisen
pääkäyttötarkoituksen nykytilanne alueittain. Kuvausta täydentää suunnitteluohje,
joka esittää tarkempia kaavamerkintää koskevia jatkosuunnitteluohjeita mm.
enimmäismitoituksen, massoittelun, arkkitehtuurin tai lähiympäristön suunnittelun
suhteen. Käyttötarkoituksen mukaan tulee jatkosuunnittelussa selvittää vaikutukset
kasvihuonekaasupäästöihin tehtävään soveltuvalla laskentatyökalulla. (Alueiden
nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. A-1.) Suunnitteluohjeissa on
myös viittauksia hajautetun uusiutuvan energiatuotannon huomioimiseen sekä
pilottialueiden osalta uudisrakennusten energiatehokkuuden tavoitetasoihin
(Alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. C-4).
Suunnitteluohjeissa
on
tukeuduttu,
mm.
kaavarunkoon,
erilliseen
toteutusohjeeseen tai voimassa olevaan osayleiskaavaan (Alueiden nykytilan
kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. A-37, A-24). Joissakin aluevarauksissa
alueen
pääkäyttötarkoitus
määritellään
vasta
asemakaavoituksessa.
Suunnitteluohjeissa on myös rakentamisen ajoitusta koskevaa ohjeistusta sen
suhteen, tapahtuuko alueiden asemakaavoitus ennen vai jälkeen vuoden 2025.
(Alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. T/A-6;
Yleiskaavan selostus, 2016, s. 156.) Suunnitteluohjeet mahdollistavat myös
tarkkarajaiset määrittelyt, kuten toimintojen pinta-alat tai sijainnit (Alueiden
nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016, esim. PKm-2). Suunnitteluohjeet
ovat luonteeltaan ohjeellisia. Niillä voi kuitenkin katsoa olevan merkitystä
jatkosuunnittelun suhteen. Jatkuvan yleiskaavaprosessin vuoksi edelliseen
yleiskaavaan tehdyt muutokset on voitu yksilöidä tarkasti, koska kaavan
esittämistapa on säilynyt lähes samanlaisena. (Yleiskaavan selostus, 2016, s. 145.)
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Ohjeellisia suunnitteluohjeita on jatkosuunnittelun suhteen pidetty riittävänä
ohjausvaikutuksena.
”Nyt sitten yleiskaavassa on määrätty, että pitää selvittää kaikista
[asema]kaavoista […] nää kasvihuonekaasupäästöt, päästöt ilmaan
ylipäätänsäkin ja sitten materiaalikulutusvaikutukset luontoon.” (L1)
”… että ne on yleiskaavaan kirjattu ne tavoitteet, joita sitten asemakaavaan
siirretään […] että ne on siellä yleiskaavan suunnitteluohjeisiin sitten
kirjoitettu vähän niinkun suomeksi, että mitä sillä tavotetaan käytännössä
sitten [asema]kaavotuksessa.” (L3)
Asemakaavoituksen helpottamiseksi on kehitetty myös muita joustavia
ohjausmuotoja ja -menetelmiä yleiskaavan ohjausvaikutuksen tarkentamiseksi
(Hastio ym., 2018, s. 16). Kaavaselostuksen liitteenä on myös yleiskaavan
yhteydessä hyväksytty keskustan toteutusohje, joka on laadittu kiinteistöjen
omistajia ja suunnittelijoita varten. Siinä kuvataan asemakaavan muuttamisen ja
poikkeamismenettelyiden periaatteet, alueiden ominaispiirteet sekä selvitystarpeet.
Toteutusohjeen mukainen menettelytapa on jatkosuunnittelun suhteen sitova.
Toteutusohjeet sisältävät mm. kuvauksen yleiskaavallista suunnittelua tarkentavien
inventointien, selvitysten, ohjelmien, ohjausinstrumenttien sekä suunnitelmien
luonteesta. (Keskustan toteutusohje, 2016, s. 2–3, 10–15.) Kävelyn ja pyöräilyn
osalta on laadittu strategia ja toimenpiteet eri ajanjaksoille vuoteen 2025 saakka.
Yleis- ja asemakaavoihin on kohdistettu eri mittakaavan sisällöllisiä ja
menettelyllisiä toimenpiteitä, joita on perusteltu mm. päästöjen vähentämisellä.
Myös informaatio-ohjauksen rooli yhdyskuntarakenteellisten toimien rinnalla on
huomioitu. (Lahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma 2025, 2012, s. 5–
9, 28, 33–38.) Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on tuotu esille uusiutuvan
energian käytön lisäämismahdollisuuksia, energian säästöpotentiaalia ja
kustannusvaikutuksia aurinko-, tuuli- ja vesivoiman sekä biopolttoaineiden lisäksi
myös lämpöpumppujen osalta (Uusiutuvan energian kuntakatselmus, 2014;
Yleiskaavan selostus, 2016, s. 48).
”…me yritetään tehdä yleiskaavatasolla semmosia laajoja selvityksiä […]
ollaan jo tyytyväisiä jos me saadaan sellasta tietoa, että mihin suuntaa ei nyt
ehkä ensimmäiseksi kannata laajentaa ja mikä taas on edullisempaa…” (L3)
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Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaavakartalla viitataan luonnonsuojelu- ja muinaismuistolakiin sekä
maankäyttö- ja rakennuslakiin luonnonsuojelun ja ehdottomien rakentamis- sekä
toimenpiderajoitusten osalta. Kaavamerkinnöillä on osoitettu alueet, joissa osa
Lahden ja kuntaliitoksen myötä tulleista osayleiskaavoista jää voimaan ja osa
sisällytetään kaavaratkaisuun. Jatkuvan yleiskaavaprosessin myötä osa
osayleiskaavoista sulautuu taas seuraavalla kierroksella osaksi uutta yleiskaavaa,
eikä uusia osayleiskaavoja olisi enää tarpeellista tehdä. (Yleiskaavan selostus, 2016,
s. 133–134; Keskustan toteutusohje, 2016, s. 2.) Suunnitteluohjeiden nykytilan
kuvauksissa ja suunnitteluohjeissa on myös viittauksia muihin sektorilakeihin ja
inventointeihin. Kaavakartan yleismääräyksissä viitataan jatkosuunnittelun
tarpeeseen asemakaavan lisäksi yleisemmin suunnittelutasoa yksilöimättä.
Jatkosuunnittelun suhteen kaavamääräyksissä viitataan aluekuvauksiin,
suunnittelu- ja toteutusohjeisiin sekä arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan.
(Kaavakartta Y-202, 2016; Alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet, 2016,
esim. A-4, A-21.) Suunnitteluohjeiden lisäksi voidaan laatia toteutusohjeita alueille,
joihin kohdistuu suunnittelutarpeita, kuten esim. keskustan osalle on tehty
(Yleiskaavan selostus, 2016, s. 67–68; Keskustan toteutusohje, 2016, s. 2).
Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Yleiskaavassa on esitetty vain yleisiä kaavamääräyksiä. Niiden mukaan
pääkäyttötarkoituksen aluevarausten sisällä voidaan mahdollistaa myös muita
toimintoja, mikä parantaa toimintojen sekoittumista ja monipuolisuutta.
Viitatessaan
kaavamääräyksiä
tarkentaviin
kaavaselostuksen
liitteisiin
kaavamerkintöjen
kuvaukset
ovat
lyhyitä
ja
yleispiirteisiä,
eikä
suunnittelumääräyksiä ole käytetty. (Kaavakartta Y-202, 2016.) Viittaus
kaavakartassa liittää nämä soft law -aineistot osaksi jatkosuunnittelun ohjeistusta
ja mahdollistaa puolestaan joustavamman kaavamääräyksen muotoilun.
Yleiskaava on esitetty mittakaavassa 1:20 000, joka on aluevarauskaavana niin
tarkka, että pääkäyttötarkoituksen mukaisten alueiden rajaukset käyvät ilmi.
Mittakaavaa selittää osaltaan ennen kuntaliitosta ollut kaupungin hallinnollisen
alueen pieni koko. Kaavakartalla on niukasti tarkentavia kohdemerkintöjä.
Suunnitteluohjeessa käyttötarkoituksen indeksinumeron avulla tarkennetaan
kunkin kohdealueen sisältöä tarkemmilla mm. sijainteihin tai laajuuksiin liittyvillä
tiedoilla. (Kaavakartta Y-202, 2016.) Tarkkuutta on pidetty strategisen yleiskaavan
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luontevana ominaisuutena. Tarkkarajaisuus mahdollistaa myös muutosten erittelyn
voimassa olevan yleiskaavan suhteen. (Hastio ym., 2018, s. 16, 20.)
Vaikuttavuus
Ilmastovaikutusten arviointi on tehty kaavaehdotusvaiheessa. Arvioinnissa on
tarkasteltu päästöjä rakentamisen, energiankulutuksen ja liikenteen osalta ilman
maatalouden ja teollisuuden vaikutusta. Tarkastelussa on huomioitu kaupungin
energiantuotantorakenteeseen tulevat muutokset, joilla on merkittävä vaikutus
päästöjen muodostumiseen. Vaikutusten arvioinnin mukaan kaupunki ei saavuta
asukaskohtaista päästötavoitetta vuoteen 2025 mennessä. Kaupungin
rakennuskannan ja muun toiminnan aiheuttamien päästöjen olisi vähennyttävä
nopeammin sekä kulkumuotojakauman muututtava enemmän kevyen liikenteen ja
joukkoliikenteen suuntaan. (Lahden yleiskaavan 2025 ilmastovaikutusten arviointi,
2015, s. 1–11; Yleiskaavan selostus, 2016, s. 49.) Sektorikohtaisten toimenpiteiden
vaikuttavuus päästöjen osalta on tuotu selkeästi esille, vaikka yleiskaavan roolia
niiden ohjauksessa ei esitetäkään. Jatkuvassa kaavaprosessissa ilmastotavoitteita
voidaan kuitenkin ohjata seuraavassa yleiskaavassa määrätietoisemmin.
”…se on tämmöstä meijän omaa asiantuntemukseen ja kaupungin
ympäristöihmisten asiantuntemukseen perustuvaa vuoropuhelua ja on sieltä
kyllä välillä tullu semmosta toivetta, että tiukemminkin vois vielä niitä asioita
ottaa mukaan yleiskaavaan ja semmonen tavoite tässä nyt on tällä alkavalla
yleiskaavakierroksella, että ne olis vielä eksplisiittisemmin ne tavotteet
mukana yleiskaavassa...” (L2)
Yleiskaavan toteutumista seurataan pääasiassa valtuustokausittain. Koska
yleiskaava toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita, voidaan yleiskaavan
seurannassa tehtyjä havaintoja hyödyntää seuraavan kaupunkistrategian ja
yleiskaavan laadinnassa ja näin kohdistaa uudet tavoitteet ja niihin soveltuvat
keinot tarkemmin mm. ilmastotavoitteille. Menettelyä voi pitää sääntelyhuollon
kannalta käytännöllisenä. Seuranta ja kaavoituksen ohjelmointi myös helpottavat
ohjausvaikutuksen kohdistamista asemakaavoitukseen ja edelleen toteutukseen.
Toisaalta kausittain uusiutuvat tavoitteet edellyttävät, että pitkän tähtäimen
ilmastotavoitteet on asetettu tarkasti, ja niitä tavoitellaan määrätietoisesti tulevissa
yleiskaavoissa ja muissa ohjaustoimenpiteissä. Pitkän tähtäimen strategisten
tavoitteiden toteutumista arvioidaan seudullisten yhdyskuntarakenteen mittareiden
avulla myös laadullisesti. Seuraavaan yleiskaavaan siirtyviä ilmastotavoitteita
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tukevia asioita ovat mm. yhdyskuntarakenteen rakentamisvyöhykkeiden tarkastelut
sekä tuulivoiman ohjaaminen. Seurannassa hyödynnetään erilaisia mittareita ja
työkaluja. (Yleiskaavan selostus, 2016, s. 155–158; Hastio ym., 2018, s. 16, 21;
Kasvaako Lahti kestävästi, 2018, s. 3–26, 50–52.) Lahti on osallistunut KEKOekolaskurin kehittämiseen, jota käytetään kaavoituksessa mm. kaavavaihtoehtojen
päästöjen arviointiin ja vertailuun (Lahden kaupungin kaavoituskatsaus 2016–18,
s. 6; Lahden SEAP, 2013, s. 23–24).
”Pyrkimys on uusiutuvan energian lisäämiseen, mutta minusta se etenee aika
vielä varovaisin askelin ja tässä KEKO-jutussa yritetään, et sitä me nyt
käytetään meijän asemakaavoissa, niitten uusien asemakaava-alueitten
vaihtoehtojen arvioinnissa…” (L3)
Kaavaselostuksessa on tuotu esille vaikutusten arvioinnin puutteellisuus mm.
liikkumisen vaikutuksista palveluverkon suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi.
Rakentamisen vuoksi metsien hiilinielut tulevat vähenemään. (Yleiskaavan
selostus, 2016, s. 33, 59.) Myös kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelmaan
kuuluvan raportoinnin avulla seurataan mm. energiankäytön, uusiutuvan energian
ja päästöjen kehittymistä. Sen raportointi yhdistetään jatkossa ympäristöjohtamisen
järjestelmään, mikä vähentää seurannan päällekkäisyyttä. (Rosberg, 2015, s. 2, 27.)
Vuosittaisessa ympäristökatsauksessa on esitetty Lahden ja Hollolan
ilmastonmuutoksen hillinnän osalta energiankulutuksen sekä liikenteen,
energialaitosten ja teollisuuden päästöjen tilanne. Katsauksessa annetaan myös
seurantatietoa informaatio-ohjauksen luonteesta ympäristötietoisuuden ja -vastuun
lisäämisessä. Osana katsausta esitettävä Lahden kaupungin ympäristötilinpäätös
esittää taloudelliset vaikutukset tulojen, menojen ja investointien osalta.
(Ympäristökatsaus 2016, n. d.). Lahdella on käytössään myös viikoittainen CO2raportti. (CO2-raportti, n. d.). Myös asemakaavatasolla seurataan yleiskaavan
periaatteiden toteutumista.
”…et meillä on päivittyvä, et se valtuustokausittain käydään, aina tavalla tai
toisella päivitetään sitä. Se on, tämä maailma menee nykyään niin vauhdilla
yhdyskuntarakenteenkin tämmöset tavotteet ja tarpeet […] että siitä on oikeesti
hyötyä […] et me seurataan nyt sitten, et toteuttaako meijän asemakaavat sitä
mitä yleiskaavassa asetettiin tämmösiksi suunnittelutavoitteiksi.” (L3)
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Yhteenveto
Lahden kaupungilla on tarkkarajaiset määrälliset ilmastotavoitteet päästöjen osalta,
joita tavoitellaan seudullisella ilmastopolitiikalla ja kaupunkistrategialla
toimenpideohjelmineen. Energiatehokkuuteen tai uusiutuviin energiamuotoihin
liittyvät tavoitteet ja tavoitevuodet saavat eri ohjelmissa erilaisia määrällisiä tai
laadullisia painotuksia. Ympäristöhallinnan sääntelyjärjestelmässä yhteisiin
seudullisiin päämääriin voidaan yhdistää kuntakohtaisia tavoitteita ja
ohjauskeinoja. Tämä edellyttää, että seudulliset ja kunnalliset sääntelyjärjestelmät
ovat keskenään koherentteja, niitä päivitetään säännöllisesti eikä epäselvyyttä,
ristiriitaisuutta tai päällekkäisyyttä esim. ohjauskeinojen ja seurannan suhteen
muodostuisi. Strategiat ja toimenpideohjelmat huomioivat vaihtelevasti
hallinnollisia, taloudellisia ja informaatio-ohjauksen keinoja pääpainon ollessa
erilaisten suunnitelmien, hankkeiden ja selvitysten laadinnassa sekä käytäntöjen
muuttamisessa. Ohjelmiin on liittynyt myös skenaariotarkasteluja tulevaisuuden
ilmastotavoitteiden suhteen. Seudulliset ja kunnalliset toimenpideohjelmat
sisältävät vaikutuksiltaan hyvin eri mittakaavaisia toimia, mutta kokoavat toisaalta
eri toimijoiden roolit ja hankkeet yhteen aikatauluineen. Toimenpiteitä on
perusteltu myös muilla kuin ilmastotavoitteilla, millä niille on haettu
todennäköisesti laajempaa hyväksyttävyyttä. Ohjelmissa on tunnistettu
mahdollisten kuntaliitosten vaikutus ohjauskeinojen, toimenpiteiden sekä
seurantatiedon muuttumiselle, mutta toisaalta seudullinen tarkastelu on myös
hyödyttänyt niiden muodostamista kuntaliitoksen jälkeen. Omistajapoliittisen
ohjauksen merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamiselle on tuotu esille. Yleiskaava
nimeää tavoitteekseen kaupunkistrategian mukaisen päästöjen puolittamisen.
Yleiskaavan
tavoitteissa
on
esitetty
seikkaperäinen
kytkeytyminen
kaupunkistrategian tavoitteisiin, mikä varmistaa strategisten painotusten
siirtymisen kaavalliseen ohjaukseen myös laadullisten tavoitteiden osalta.
Yleiskaavan
merkitys
ohjausvälineenä
on
huomioitu
useassa
toimenpideohjelmassa.
Jatkuva kaavaprosessi tuo yleiskaavalliseen ohjaukseen joustavuutta
mahdollistamalla keskittymisen eri yleiskaavakausilla erilaisiin strategisiin
teemoihin. Yleiskaavalla pääsääntöisesti ohjattavien maankäyttömuotojen, kuten
asuminen, palvelut tai työpaikat, tarkastelu poikkileikkaavien teemojen, kuten
kaupunkitalous, avulla täsmentää kutakin toimintoa teemojen näkökulmien
mukaisesti. Tämä mahdollistaa kaavallisen sääntelyn tarkentamisen teemojen
painotusten mukaisesti. Pitkän tähtäimen tavoitteellisuutta tuovat vastaavasti
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yhdyskuntarakenteelle asetetut laadulliset tavoitteet. Teemalliset painotukset
vaikuttavat myös selvitystarpeisiin sekä vaikutusten arviointien kohdentamiseen.
Yleiskaavatyön erityisenä painotuksena on ollut kehittää kaavaprosessin
vuorovaikutusta.
Yleiskaavaprosessissa
on
käytetty
useita
erilaisia
vuorovaikutuksen muotoja, ja niitä on kohdistettu toimijoihin eri ikä-, ammatti- ja
käyttäjäryhmien näkökulmista. Tällöin samakin sääntelyn kohde on voinut antaa
palautetta eri roolista, mikä on parantanut toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa
sääntelyn muotoutumiseen. Jatkuvan kaavaprosessin avulla vuorovaikutuksen
muodoista voidaan tehdä säännöllisiä, mikä sekin parantaa toimijoiden
vaikuttamismahdollisuuksia yleiskaavan laadintaan. Vuorovaikutustilanteiden
sisältöä on voitu suunnata ohjattavien teemojen, myös ilmastotavoitteiden
osatekijöiden, mukaisesti. Nämä vuorovaikutuksen muodot edistävät yleiskaavan
sääntelytarkkuutta. Ilmastotavoitteista ei tosin ole juurikaan annettu palautetta,
mihin syynä on saattanut olla ilmastotavoitteiden abstraktisuus.
Kaavaratkaisun joustavuutta on lisätty viittaamalla kaavakartassa
oikeusvaikutuksettomiin nykytilan kuvauksiin, suunnittelu- ja toteutusohjeisiin,
jotka soft law -aineistoina täsmentävät merkittävästi yleiskaavan ohjausvaikutusta.
Suunnitteluohjeissa on ohjeistettu tarkemmin mm. päästövaikutusten arvioimista
erityisellä työkalulla sekä uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden
huomioimista.
Ohjeet
mahdollistavat
sääntelytarkkuuden
muotoilun
tapauskohtaisesti mm. mitoitusarvojen, sijaintien sekä jatkosuunnittelutyökalujen
suhteen. Lisäksi suunnitteluohjeet sisältävät viittauksia sektorilakeihin tai muihin
soft law -aineistoihin. Toteutusohje taas tarkentaa menettelytapoja keskusta-alueen
jatkosuunnittelun osalta. Yleiskaavan suunnitteluohjeilla on ajallista
ohjausvaikutusta tavoitevuoden 2025 suhteen, mutta jatkuva kaavaprosessi tuo
aikaan sidotulle sääntelylle paljon muitakin mahdollisuuksia. Jatkuvan
kaavaprosessin myötä soft law -aineistot voidaan laatia yleiskaavallista ohjausta
kattavammiksi, ja teemallinen tarkastelu mahdollistaa selvitysten päivittämisen eri
näkökulmista. Selvitystyö voidaan myös tehdä säännölliseksi osaksi
yleiskaavaprosessia ja kohdistaa se kulloinkin vain merkittäviin teemoihin. Kaikkia
selvityksiä ei ole pakko päivittää kausittain. Kaavaprosessiin liittyviä sähköisiä
tiedonkeruujärjestelmiä voidaan hyödyntää paikkatiedon keräämisessä,
vuorovaikutuksessa sekä muiden kaavojen lähtöaineistona. Ne ovat myös avoimia
kaikille toimijoille. Nämä edistävät sääntelytarkkuutta parantamalla
yleiskaavallisen sääntelyn tietopohjaa, sen kohdistamista sekä tulkintaa ja siten
myös sääntelyn hyväksyttävyyttä. Selvitysaineisto sisältää uusiutuvien
201

energiamuotojen
hyödyntämisen
osalta
toimenpide-ehdotuksia
vaikutusarviointeineen.
Yleiskaava tukeutuu vain vähän muuhun sääntelyyn. Jatkuvan kaavaprosessin
avulla osayleiskaavat voidaan sitoa seuraavilla kaavakierroksilla osaksi
yleiskaavaa, mikä osaltaan selkeyttää yleiskaavallista ohjausvaikutusta. Jatkuva
kaavaprosessi voi vähentää osayleiskaavan käyttöä ohjausmuotona, mikäli sillä ei
haeta tarkoituksellisesti erilaista ohjaustehtävää ja -tarkkuutta. Kaavamääräysten
mukaan jatkosuunnittelussa voidaan tukeutua myös muihin suunnittelumuotoihin
kuin asemakaavaan. Esittämistavaltaan yleiskaava on perinteinen aluevarauskaava
ja mittakaavaltaan suhteellisen tarkka. Jatkuva kaavaprosessi voi tuoda kaavan
esittämistapaan jäykkyyttä, sillä tarkasteltaessa toimintoja toistuvasti
aluevarauksina ja yhteystarpeina yleiskaava periaatteessa koko ajan täsmentyy.
Toisaalta lähes muuttumattomana pysyvä esittämistapa tuo myös sitovuutta
yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeisiin reunaehtoihin. Muutokset
edelliseen yleiskaavaan voidaan yksilöidä seikkaperäisesti, mikä parantaa mm.
oikeusvaikutusten hahmottamista. Tarkkuutta onkin pidetty osana strategista
ohjaavuutta.
Yleiskaavallisen sääntelyn vaikuttavuutta on kaavaratkaisun päästöjen
vaikutusarvioinnin yhteydessä tarkasteltu, eikä Lahti saavuta päästötavoitetta
vuoteen 2025. Jatkuvan kaavaprosessin avulla vaikutusten arviointi voidaan tehdä
systemaattiseksi ja kohdistaa se säännöllisesti esim. ilmastotavoitteita toteuttaviin
osatekijöihin ja korjata sääntelyä näin kausittain seurantatiedon perusteella.
Muiden ohjelmien raportointikäytäntöjä on tarkoitus yhdistää kunnalliseen
raportointiin, mikä vähentää seurannan päällekkäisyyttä. Jatkuvana prosessina
arviointi voitaisiin myös yhdistää koko sääntelyjärjestelmään, jolloin
sääntelystrategiaa ja tarvittavia ohjauskeinoja voitaisiin tarkistaa myös kausittain.
Tämä edellyttäisi sääntelyjärjestelmältä systemaattisuutta ja selkeyttä sekä
määrätietoista toimintaa pitkän tähtäimen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Kaavoituksen ekologisen kestävyyden laskentatyökalu edistää sääntelytarkkuutta
myös muilla suunnittelutasoilla. Informaatio-ohjauksen rooli on huomioitu
raportoinneissa, mikä korostaa ohjauskeinon merkitystä ilmastotavoitteiden
ohjauskeinovalikoimassa. Strategioissa, ohjelmissa, yleiskaavan tavoitteissa sekä
kaavaprosessin
eri
vaiheissa
yleiskaavalle
on
kohdistettu
laajasti
energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen liittyviä
ohjaustarpeita, jotka eivät kuitenkaan tule esille yleiskaavaratkaisussa. Lahden
yleiskaavan
sääntelytarkkuuden
ominaispiirteet
muodostuvat
jatkuvan
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kaavaprosessin kausittaisen strategisten teemojen mukaan painottuvista ohjaus-,
selvitys- ja arviointitarpeista sekä sen mukaisesta vuorovaikutuksesta.
TAVOITTEET

Määrälliset ja laadulliset strategiset ilmastotavoitteet; yleiskaavalla
määrälliset ja laadulliset tavoitteet; pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategia ja ohjauskeinot tunnistettavissa; kaavoituksen rooli
huomioitu osana strategiaa ja toimenpideohjelmia; yleiskaavan suora
kytkentä kaupunkistrategiaan

INSTRUMENTTI

Strateginen ja yleispiirteinen ohjaustapa; ehdoton rakentamisrajoitus

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Kausittain erilaiset strategiset sisältöteemat; kestävä liikkuminen
yhdyskuntarakenteen perusteena

KAAVAPROSESSI

Jatkuva kaavaprosessi; temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja
osallistaminen kaavaprosessissa

TOIMIJAT

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin

SOFT LAW -AINEISTOT

Kaavaselostuksen liitteiden keskeinen rooli jatkosuunnittelussa; kattavat
selvitysaineistot

TUKEUTUMINEN

Tukeutuminen epämuodollisiin jatkosuunnittelumuotoihin

SÄÄNTELYYN
NORMIFORMULAATIO

Viittaukset kaavaselostuksen liitteisiin

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; aluevarauksilla sitovuutta

ESITTÄMINEN

yhdyskuntarakenteen kehittämisen reunaehtoihin

VAIKUTTAVUUDEN

Ilmastovaikutusten määrällinen arviointi; seurannan ja tavoitteiden välillä

ARVIOINTI

takaisinkytkentä; avoimet paikkatieto- ja seurantajärjestelmät;
laskentatyökalu

Kuvio 6. Lahden yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.

5.4

Tampere

Tavoitteet, strategia ja keinot
Tampereen kaupunkistrategiassa (2013) tavoitteet on muodostettu lyhyen ja pitkän
aikavälin mukaisesti. Pitkän tähtäimen strategisen painotuksen mukaan pyritään
tiiviiseen, täydentyvään ja vähähiiliseen yhdyskuntarakenteeseen, jolla tuetaan
ilmastotavoitteita. Asukaskohtaisia päästöjä vähennetään vuoden 1990 tasosta 40
prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Laadulliset painotukset ohjaavat
yhdyskuntarakenteen tekijöitä mm. maankäytön tehostamisen, kestävän
liikkumisen ja hajarakentamisen ohjaamisen suhteen. Strategisille painotuksille on
esitetty lyhyen aikavälin laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä niiden
toteutumista
kuvaavat
mittarit
valtuustokaudelle
2014–2017,
mm.
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asukaskohtaisina päästöinä, kulkutapaosuuksina ja kaavoitetun kerrosalan
osuutena. Myös päästöille ja kaupungin kiinteistöjen energiankulutukselle on
annettu määrällinen vähennystavoite sekä tavoite uusiutuvan energian määrän
lisäämisestä. Yleiskaava nimetään kaupunkistrategian linjauksia konkretisoivana
ohjaustyökaluna. (Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki, 2013, s. 9, 16–20;
Selostus, 2017, s. 109.)133
Kaupunkistrategian
tavoitteita
tarkennetaan
kaupunkirakenneja
ympäristösuunnitelmassa vuosille 2014–2017 (2013). Toimintasuunnitelmassa
lyhyen aikavälin strategisia tavoitteita on edelleen muotoiltu tarkemmiksi
osatavoitteiksi ja esitetty niiden saavuttamiselle konkreettisia toimenpiteitä.
Toimenpiteistä osa on kohdistettu suoraan yleis-, osayleis- ja asemakaavoihin ja
osa yleisesti kaavoitukselle. Osatavoitteiden suhteen myös taloudellisen ja
informaatio-ohjauksen keinot on huomioitu. Samanaikaisesti laadittava
maakuntakaava, tarkennettava seudullinen rakennesuunnitelma sekä MALsopimus on liitetty ohjelman toimenpiteisiin. (Rosoisesti kaunista, 2013, s. 6–18.)
Tampereen
kaupungin
ympäristöpolitiikassa
(2012)
on
määritelty
ympäristöpolitiikan tavoitetiloja vuosille 2020 ja 2050, mm. ekotehokkaan
kaupunkirakenteen
ja
liikennejärjestelmän
toteutukselle.
Määrällisiä
päästötavoitteita on annettu 20 prosentin vähennyksille vuoteen 2020 sekä
hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050 mennessä. (Ennakointia ja vastuullisia
toimintatapoja, 2012.)
Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia (2010) luo yhteisen seudullisen
ilmastopolitiikan vision, eri sektoreita koskevat vähennystavoitteet sekä
toimenpideohjelman (Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2010, s.
3). Strategian päävision mukaisesti päästövähennys on 40 prosenttia asukasta kohti
vuoteen 2030. Energiatehokkuutta parannetaan 30 prosenttia vuoteen 2020, ja
uusiutuvan energian osuudelle sähköntuotannossa on myös esitetty määrällinen
tavoite. Maankäytölle esitetään toimenpiteitä maapolitiikan, integroivan
suunnittelun ja kaavoituksen suhteen, missä taloudellinen ja informaatio-ohjaus
ovat myös osana keinovalikoimaa. Kaavoituksen tehtävänä on mm. lisätä
uusiutuvien energioiden käytön edellytyksiä. (Tampereen kaupunkiseudun
ilmastostrategia 2030, 2010, s. 13–16.) Myös muiden ohjattavien sektorien, kuten
liikenteen ja rakentamisen, osalta on esitetty erilaisia ohjauskeinoja.
133

Tampereen uudessa kaupunkistrategiassa pyritään hiilineutraalisuuteen vuoden 2030 suhteen.
Päästöjä vähennetään vuoden 2021 loppuun mennessä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja
energiankulutusta vähennetään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti (Tampere – Sinulle paras,
2018, s. 17–20).
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Ilmastostrategian kanssa yhtä aikaa valmisteltiin seudullista rakennesuunnitelmaa
sekä
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
(Tampereen
kaupunkiseudun
ilmastostrategia 2030, 2010, s. 3.)
Kaupunginjohtajien ilmastositoumukseen liittyvän kestävän energiankäytön
toimenpideohjelman (2009, päivitetty 2012) tavoitteena on 20 prosentin
päästövähennys vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ohjelman
toimenpiteet toteuttavat kaupunkiseudun ilmastostrategiaa, esittävät uusia
toimenpiteitä sekä kokoavat yhteen jo suunniteltuja ja käynnissä olevia hankkeita.
Toimenpiteet sisältävät toteutuksen vastuutahon, aikataulun, kustannus- ja
energiansäästövaikutuksen sekä päästövähennysarvion. Yleiskaavalle ei kohdisteta
erityisiä tavoitteita, mutta yhdyskuntarakenteelle ja kaavoitukselle esitetyt
toimenpiteet perustuvat rakennesuunnitelman edistämiseen kaupunkirakenteen
tiivistämisen ja kestävän liikkumisen suhteen sekä energiankäytön tehostamiseen
erilaisissa
hankkeissa.
(Pormestareiden
ilmastositoumuksen
Kestävän
energiankäytön ohjelma, 2012, s. 4–6, 14–15, 41–54.) Toimenpiteissä on kiinnitetty
huomiota informaatio-ohjaukseen sekä hieman taloudellisiin kannustimiin.
Ilmastostrategia ja kestävän energiankäytön ohjelma antavat taustainformaatiota
päästöjen nykytilan, kehityksen sekä kansainvälisten ja kansallisten
ilmastotavoitteiden suhteen. (Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030,
2010, s. 50–61; Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön
ohjelma 2012, s. 10–12.) Ilmastotavoitteet on pyritty asettamaan kunnianhimoisesti,
ja vertailuasetelma kaupunkien välillä on nähty hyödylliseksi.
”Tampere kaupunkina on pyrkinyt olemaan edelläkävijä ja sen takia me ollaan
kovasti pohdittu näitä ja laskettu näitä päästömahdollisuuksia ja
vaikutusmahdollisuuksia […] kuuden isoimman kaupungin tämmöinen
ilmastoverkosto […] on ollut hyvä kirittäjä käytännön toimissa […] Ja
tietenkin me seurataan myös valtakunnallisia ja EU-tason päätöksentekoo, et
mitä sieltä tulee, et siellähän meidän tausta tietenkin tällä hetkellä on.” (T1)
Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma (2014) on seudullista pitkän tähtäimen
kehitystä ohjaava suunnitelma, jossa varaudutaan väestönkasvuun kestävän ja
tiivistyvän alue- ja yhdyskuntarakenteen keinoin. Se toimii seudullisena
suunnitelmana kunta- sekä maakuntakaavoitukselle, ja siihen liittyy vaiheittainen
toteutusohjelma. Ilmastostrategiatyön kautta tarkasteltiin rakennesuunnitelmaa
tukevia yhdyskuntarakenteen kriteerejä. (Rakennesuunnitelma 2040, 2014, s. 4–8,
34–35; Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2010, s. 11, 14.)
Seudullisen rakennesuunnitelman pohjalta on laadittu MAL-aiesopimus (2016)
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vuosille 2016–2019. Sopimuksen tarkoituksena on lisätä rakennesuunnitelman
sitovuutta ja ohjata toimintojen sijoittumista yhdyskuntarakenteen sekä
liikennejärjestelmän suhteen kestävällä tavalla. (Selostus, 2017, s. 111; Valtion ja
Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimus 2016–2019, 2016, s. 4–5.)
Yleiskaavan tavoitteiden (2015) keskeisenä ohjaavana periaatteena toimii mm.
vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja ilmastopolitiikan edelläkävijyys. Yleisesti
tavoitteet on määritelty sekä koko kantakaupungille, jossa osapuolina ovat
kaupungin ohella asukkaat ja eri toimijat, että alueelliselle tasolle, jossa kaupunki
on pääasiallinen toimija. Kantakaupunkia koskevat tavoitteet on asetettu
toiminnallisille ja laadullisille päävyöhykkeille kaupunkistrategian, osallisten
palautteen ja alueiden ominaispiirteiden mukaisesti. Pääosa asemakaavoitettavasta
alueesta sijoittuu jatkossa toiminnalliselle vyöhykkeelle, ja laadullista vyöhykettä
kehitetään taas asumispainotteisena. Alueelliset tavoitteet muodostuvat
kaupunkirakenteen kehittämis- ja suunnittelutarpeista mm. täydennysrakentamisen,
palveluiden järjestämisen ja julkisten hankkeiden osalta eri puolille kaupunkia.
Tavoitteita on pyritty tilallistamaan ja konkretisoimaan kaupunkirakenteeseen niin
tarkasti, että ne toimisivat ohjeena erilaisille hankkeille ja asemakaavoitukselle.
Yleiskaavaa on kehitetty myös prosessin osalta kaupunkitilan hallinnointivälineenä,
joka
toimii
valtuustokausittain
tarkentuvien
kehittämistavoitteiden
toimeenpanevana ja yhteensovittavana työkaluna. (Tavoitteet 2015, 2015.)
Normatiiviset ilmastotavoitteet on nähty liian yleispiirteisinä yleiskaavalle.
”…kyllähän kaikissa [lait, asetus, kansallinen ohjeistus] puhutaan siitä vähän,
kestävästä yhdyskuntarakenteesta, mutta kun siellä ei ole mitään konkreettista
[…] meidän ratkasut ei lähde liikkeelle näistä muista ohjausmuodoista...” ( T2)
Instrumentti ja sisältö
Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 (2017) käsittää pääosan Tampereen
taajama-alueesta lukuun ottamatta ydinkeskustaa ja Kämmenniemeä. 134
Yleiskaava-alueen pohjoispuolelle jää pinta-alallisesti suuri Aitolahti-Teiskon alue,
joten käytännössä kyse on osayleiskaavasta. Yleiskaava on kantakaupungin osalta
strategisia kehittämisperiaatteita sisältävä yleispiirteinen aluevarauskaava, jota
voidaan käyttää myös suoraan rakentamisen ohjaamiseen lomarakentamisen

134

Yleiskaava on kuulutettu voimaan 20.1.2020 (Lainvoimainen yleiskaava, n. d.).
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alueilla. Yleiskaava yhdistää erilaisia kaavallisia ohjaustapoja, mikä jo
lähtökohtaisesti tuo haasteita sääntelytarkkuudelle. Yleiskaavalla on
ohjausvaikutuksen
lisäksi
oikeusvaikutuksia
rantarakentamisen
sekä
vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaamiseen. (Selostus, 2017, s. 7, 44–45.)
Oikeusvaikutuksia on käytetty sääntelyn tarkentajana siten mm. rakentamisen
ohjauksessa sijaintien ja mitoituksen suhteen.
Kaupunkistrategian mukaisesti yleiskaavalla ohjataan kokonaisvaltaisesti
maankäyttöä, asumista, liikennettä ja palveluja nykyisen yhdyskuntarakenteen
sisään. Yleiskaava ohjaa tavoitellun kasvun pääasiassa aluekeskuksiin ja
joukkoliikenteen vyöhykkeille. Keskeisenä tavoitteena on verkottuva
joukkoliikennekaupunki tehostamalla, monipuolistamalla ja uudistamalla
maankäyttöä aluekeskusten, linjastojen sekä pysäkkien yhteydessä, mutta myös
uudisalueilla. Joukkoliikenne tukeutuu jatkossa voimakkaasti rakennettavaan
kaupunkiraitiotiehen, sen laajennuksiin sekä seudulliseen lähijunaliikenteeseen.
Raitiotievyöhykkeen yhteyteen ohjataan myös voimakkaasti monipuolista
toimitila- ja työpaikkarakentamista. Kevyen liikenteen järjestelyt laaditaan
tukemaan aluekeskusten ja lähipalveluiden saavutettavuutta ja muita kestäviä
liikkumismuotoja. Loma-asumisen osalta rakentamista on rajoitettu. (Selostus,
2017, s. 7–9, 45.) Metsä- ja viheralueiden toimiminen hiilinieluina on huomioitu
(Selostus, 2017, s. 82). Yleiskaava edistää kaupunkistrategian mukaisia
ilmastotavoitteita keskittyen pääasiassa päästöjen hillintään maankäytön ja
kestävien liikkumisratkaisujen avulla, mutta rakentamiseen yleiskaava ei ota
kantaa. Energiatehokkuus on liitetty yhdyskuntarakenteeseen ja rakentamiseen, ja
sitä edistetään jatkossa mm. asemakaavahankkeiden energiatarkasteluiden,
tontinluovutuksen energiakriteerien ja energianeuvonnan avulla. (Selostus, 2017, s.
90–91.) Uusiutuvien energiamuotojen osalta on viitattu vain keskitetyn
energiahuollon mahdollisiin tuotantotavan muutoksiin tulevaisuudessa (Selostus,
2017, s. 29). Tuulivoiman käyttöä ei ole proaktiivisesti edistetty, muttei myöskään
estetty. Energiamuotojen ja rakentamisen tarkemmasta ohjauksesta yleiskaavassa
on pidättäydytty.
”Liikenne ilman muuta. Se on tärkein. Ja sitten palveluitten sijoittaminen.
Niistä se oikeastaan tulee. Energiakysymyksiä on kyllä yleiskaavassa, mutta
meillä on oma sähkölaitos, joka on myös sitoutunu näihin tavoitteisiin. Se vie
näitä omalla sektorilla eteenpäin. Meillä on siellä yleiskaavassa näitä
energiankeruualueita ja niin edelleen, mutta ne sähkölaitoksen omat
toimenpiteet on niin korkealla tasolla […] Että rakentamistahan ohjataan
207

muilla säädöksillä aika tiukasti, että kaikki uudisrakentaminen on hyvin
energiatehokasta. Meillä ei oo otettu siihen mitään kantaa yleiskaavassa…”
(T2)
Strategisten tavoitteiden terävöittämistä asemakaavan ja toteuttamisen suhteen on
pidetty yleiskaavan merkittävimpänä tehtävänä. Ilman sitovaa ohjausta kaavan
tavoitteiden alueiden uudistamista ja laatua ohjaavien kehittämisperiaatteiden
toteutumisesta olevassa kaupunkirakenteessa ei ole arvioitu saavan samanlaista
painoarvoa kuin erilaisista yksityiskohdista muodostuvien reunaehtojen kautta.
Kaavaprosessin ja kaavan sisällön strategisuudesta käytiin keskusteluja ELYkeskuksen ja ympäristöministeriön kanssa jo etukäteen. (Hastio ym., 2018, s. 37–
42.)
Kaavaprosessi
Strategiatason
ohjauksessa
on
hyödynnetty
laajaa
vuorovaikutusta.
Kaupunkistrategian laadintaan on liittynyt viranhaltijoiden ja päättäjien lisäksi
sidosryhmäyhteistyötä sekä kansalaisosallistamista. (Yhteinen Tampere –
näköalojen kaupunki, 2013, s. 5.) Myös ilmastostrategia valmisteltiin seudun
päättäjien ja viranhaltijoiden kesken, ja siihen liittyi työpajoja ja haastatteluita
asiantuntijoiden, sidosryhmien sekä kuntalaisten kanssa sekä strategialuonnoksen
kommentointia (Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2010, s. 9).
Aloitusvaiheen työohjelmassa tuotiin esille päästövähennystavoitteiden
saavuttaminen maankäytönsuunnittelulla yhdyskuntarakennetta eheyttämällä,
uusiutuvilla energiamuodoilla, joukkoliikenteellä ja hiilinieluja säästämällä
(Työohjelma, 2013, s. 10–11). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrottiin
kaupungin päästövähennystavoitteista ja ekotehokkuuden huomioimisesta
liikenteen, asumisen, palvelujen sekä energiahuollon järjestämisessä (Osallistumisja arviointisuunnitelma, 2017, s. 9). Vuorovaikutuksen menetelmillä pyrittiin
yleiskaavaprosessin aikana tavoittamaan 5 prosenttia Tampereen väestöstä
(Selostus, 2017, s. 114). Vuorovaikutteinen suunnittelu on korostunut jo
yleiskaavan tavoitevaiheessa, jolloin järjestettiin alueittain kohdistettuja
asukastilaisuuksia sekä tapaamisia päättäjien, tilaajaryhmien ja asemakaavoittajien
kanssa. Käyttäjäryhmiä osallistettiin järjestö- ja harrastustyöpajassa sekä
erityisryhmien työpajoissa, joita suunnattiin mm, nuorille, vanhuksille sekä
vammaisille. Sosiaalisen median ja karttapohjaisen kyselyn avulla kerättiin
kommentteja eri teemoista ja alueiden kehittämistarpeista mm. kestävien
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liikkumismuotojen osalta. (Yhteenveto vuorovaikutuksesta ja analyyseista
tavoitevaiheessa 2015, 2015, s. 7–36; Selostus, 2017, s. 117.)
Luonnosvaiheessa järjestettiin elinkeinoelämän edustajille ja eri alueiden
asukkaille kohdennettuja työpajoja. Ranta-alueiden asukkaille ja maanomistajille
järjestettiin
oma
tilaisuus.
Asukkaille
järjestettiin
kaavatapahtuma
paneelikeskusteluineen sekä kaavoittajien kyselytunti. Yrittäjille laadittiin
verkkopohjainen karttapalautejärjestelmä sekä -kysely. Lisäksi hyödynnettiin
useita perinteisiä ja sähköisiä viestintäkanavia. Internetin ja sosiaalisen median
kautta välitettiin tietoa tapahtumista, selvityksistä sekä tarjottiin tunnettujen
henkilöiden näkemyksiä kaupungin kehittämissuunnista. (Vuorovaikutus
luonnosvaiheessa, 2016, s. 6–16, 20; Selostus, 2017, s. 118.) Ehdotusvaiheessa
järjestettiin asukastilaisuuksia (Palaute kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet
2017, 2017, s. 71–74; Selostus, 2017, s. 120). Lausuntojen osalta kuultiin
kaupunginorganisaation edustajia ja liikelaitoksia, naapurikuntia, maakunnan
liittoa, valtion viranomaisia, yhdistyksiä sekä poliittisia päättäjiä kaikissa
kaavaprosessin vaiheissa. Mielipiteitä tai muistutuksia jättivät yksityishenkilöiden
lisäksi asunto-osakeyhtiöt, yritykset, toimikunnat ja yhdistykset. (Palaute
kaavaluonnoksesta ja laaditut vastineet 2017, 2017, s. 7, 35; Palaute
kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet 2017, 2017, s. 7, 33) Asemakaavoitus
osallistui aktiivisesti yleiskaavan laadintaan. Tiedottaminen ja vaihtoehtojen
esittäminen nähtiin jatkossa tärkeiksi ilmastotavoitteiden konkretisoimisessa
osallisille.
”… siinähän asemakaavoittajat oli ihan keskeisessä roolissa mukana siinä sitä
laatimassa.” (T3)
”…että millä tavalla me tätä isoa Tampereen ilmastotavoitetta paremmin
vietäis asukkaiden tietoon ja keskusteltais heidän kanssaan enemmän heidän
vaikutusmahdollisuuksistaan kun sitten, että tarjottais heille uudenlaisia
juttuja…” (T1)
Yleiskaavaprosessia muutetaan jatkossa valtuustokausien mukaiseksi, jotta
yleiskaava pystyy vastaamaan asetettaviin strategisiin tavoitteisiin sekä
reagoimaan muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti ja joustavasti.
Kaupunkistrategian yhteydessä ja yleiskaavan selvityksissä on tunnistettu nopeasti
ilmeneviä kehitystrendejä, ei-toivottuja kehityssuuntia, elinkeinoelämän syklejä
sekä kärkihankkeiden korostuneita rooleja kaupunkikehityksessä, joihin
perinteinen pitkän aikavälin aluevarausyleiskaava soveltuu huonosti. Muita
209

yleiskaavaan kohdistuvia kehittämistarpeita ovat jatkuvasti päivittyvä seurannan ja
suunnittelun tarve, ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä
sektoreiden välisen yhteistyön koordinointi. Valtuusto laatii jatkossa toimikautensa
alussa uuden kaupunkistrategian yleiskaavan työohjelmaksi, jonka mukaisia
teemoja käsitellään kauden aikana suunnitelmavaihtoehtoina, ja kauden lopulla ne
hyväksytään yleiskaavaratkaisuna. Yleiskaava toimii siten kaupunkistrategian
toteuttamisen
välineenä.
ja
kaavaprosessi
mahdollistaa
ajantasaisen
yhdyskuntarakenteen
seurantatiedon.
Tämä
palvelee
vuorostaan
kaupunkistrategian päivittämistä. (Tavoitteet 2015, 2015, s. 6–7.) Jatkuvan
kaavaprosessin katsottiin vahvistavan yleiskaavan käytettävyyttä ohjaustyökaluna.
”… se nimenomaan vahvistaa yleiskaavan merkitystä sillä tavalla, että kun se
on ollut nyt, ne on ollut niin pitkällisiä prosesseja […] ni se ei oo ollut
semmoisena suunnitteluvälineenä tai infovälineenä tai työskentelyvälineenä.”
(T1)
Toimijat
Jatkuva kaavaprosessi ja yleiskaavan välitön yhteys kaupunkistrategiaan
mahdollistavat poliittisten päättäjien aktiivisemman roolin kaupungin kehityksessä
(Tavoitteet 2015, 2015, s. 7). Poliittisessa keskustelussa korostuivat liikenteeseen
liittyvät tekijät. Ilmastotavoitteiden ohjaus ei päätöksenteossa noussut muita
yleiskaavalla ohjattavia tekijöitä määrittävään rooliin.
”…poliittisesta päätöksenteosta tuli viestiä, että ei voi olla pelkkiä
joukkoliikennekäytäviä, että niitten pitää olla myös henkilöautoliikenteelle […]
joukkoliikenteen priorisointia ei siinä yleiskaavassa haluttu esittää […] niin
kyl se elinkeinopolitiikka on menny ihan kaikessa edelle.” (T2)
Kaavaprosessin kuulemismenettelyjen kautta ilmastotavoitteiden osalta ei tullut
luonnos- tai ehdotusvaiheessa juurikaan palautetta. Pääosa vähäisestä palautteesta
tuli yksityishenkilöiltä. Mielipiteissä puututtiin rakentamisen tehokkuuteen tietyillä
alueilla sekä muutamiin kaavamerkintöihin. Raitiotien sitovaa merkintää osin
kritisoitiin, ja tuulivoiman yleismääräystä pidettiin liian tarkkana. Muistutuksissa
otettiin kantaa rakentamisen tehokkuuden ohjaamiseen, strategisen kaavan
tulkinnan vaikeuteen sekä kaavahierarkian kunnioittamiseen. Toisaalta
strategisuuden tuomaa joustavuutta pidettiin hyvänä. (Palaute kaavaluonnoksesta
ja laaditut vastineet 2017, 2017; Palaute kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet
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2017, 2017.) Osa palautteista tuki välillisesti ilmastotavoitteita edistäviä toimia
kohdistuessaan, esim. joukkoliikenteeseen tai täydennysrakentamiseen.
”…että siihen lähijunaliikenteeseen liittyen, siihen me saatiin tosi paljon
osallisilta kommentteja […] Tietysti täydennysrakentaminen, kun sitä
perustellaan näillä ilmastotavoitteilla ja vähähiilisyydellä, niin kyllähän
melkein joka paikassa, missä täydennysrakentamista suunnitellaan, niin
kyllähän se aiheuttaa alueen asukkaissa vastustusta.” (T2)
Luonnos- ja ehdotusvaiheessa Pirkanmaan ELY-keskus kiinnitti huomiota
haasteisiin strategisia kehittämistavoitteita, aluevarauksia ja rakentamisen ohjausta
yhdistelevän ohjaustavan välillä. ELY-keskuksen mukaan jotkin yleiskaavalla
ohjattavat teemat ja toiminnot, kuten suojelu, virkistyskäyttö tai rakentaminen,
edellyttävät tarkempaa ohjausta mm. aluevarausten ja oikeusvaikutusten
hahmottamisen vuoksi. ELY-keskus on katsonut mm. strategisen ohjaustavan,
karttojen mittakaavan, kaavamerkintöjen tulkinnallisen väljyyden sekä
maankäytöltään muuttuvien alueiden edellyttävän tarkempia selvityksiä
vaikutusten arvioimiseksi ja tarkempia jatkosuunnittelutasoja, mm. osayleiskaavaa,
ennen asemakaavoitusta. ELY-keskus esitti huomioita myös asetuksesta
poikkeaviin kaavamerkintöihin, kaavamääräysten sisältöihin, aluerajauksiin,
kaavamerkintöjen kuvausten sitovuuteen sekä ristiriitaisiin elementteihin
kaavakarttojen välillä. Vastineissaan kaupunki on perustellut strategista
ohjaustapaa
kaupunkirakenteen
kokonaisvaltaisella
kehittämisellä,
yleispiirteisyyden tuomalla joustavuudella ja ohjaustapojen yhdistämistä
ohjausprosessien sujuvoittamisella esim. rakennuslupamenettelyjen suhteen.
Yleiskaavaa on tarkoitus täsmentää jatkossa epämuodollisilla yleissuunnitelmilla
ja kaavarungoilla ennen asemakaavoitusta. (Palaute kaavaluonnoksesta ja laaditut
vastineet 2017, 2017, s. 27–34; Palaute kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet
2017, 2017, s. 15–25.) Luonnosvaiheen jälkeen kaavakarttojen määrää pudotettiin
seitsemästä kaavakartasta neljään teemoja yhdistelemällä. Luonnosvaihetta
tarkennettiin huomattavasti kaavaselostuksen, vyöhykemerkintöjen, aluerajausten,
liikenneverkon sekä kaavamääräysten ja -merkintöjen osalta. Ehdotusvaiheen
nähtävilläolon jälkeen kaavaselostusta täydennettiin ja kaavakartoille tehtiin
vähäisiä tarkennuksia mm. aluevarausten ja kaupan mitoituksen suhteen. (Selostus,
2017, s. 117–121.) Kaavoittaja on pitänyt strategisen ohjaustavan haasteena
irtautumista perinteiseen aluevarausyleiskaavaan vertautuvasta tavoitteen
asettelusta, esittämistavasta, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksesta (Hastio
ym., 2018, s. 42).
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”Joo, ja kuitenkin samaan aikaan halutaan, että yleiskaavakin ois
mahdollisimman joustava ja väljä, ja sitä yleiskaavan C:tä toivotaan joka
paikkaan valtavasti.” (T2)
Soft law -aineistot
Kaavaselostukseen liitetyssä kaavamerkinnän kuvauksessa suunnittelumääräystä
tarkennetaan monipuolisesti ja annetaan suosituksia jatkosuunnittelulle sekä
asemakaavalliselle tarkastelulle. Kuvauksiin on liitetty karttaotteita tarkentamaan
eri osa-alueiden rajauksia ja niiden jatkosuunnittelua. Kuvauksissa on myös
viittauksia mm. suunnittelukilpailuun, laadittuihin selvityksiin, kaavaselostuksen
muihin kohtiin sekä laadittuihin luetteloihin esim. loma-asutuksen osalta.
Kuvauksissa esitetään suunnittelutarpeeseen liittyviä alueiden kehittämisen
jatkotoimenpiteitä mm. toimenpideohjelman ja kokonaissuunnitelman laatimisen
sekä muun suunnittelun osalta. Kuvauksessa annetaan ohjeita myös muiden
maankäytöllisten ohjausvälineiden ja menettelytapojen käyttöön, kuten
rakennuskieltoon ja -lupaan, suunnittelutarveratkaisuihin tai maanhankintaan
liittyen. Strategisia kehittämisperiaatteita on kuvauksessa tarkennettu ajoitukseen
liittyen mm. kaavahankkeiden ohjelmoinnin ja priorisoinnin suhteen. (Selostus,
2017, s. 47–71.) Kaavaselostus on liitteineen yleiskaavan ohjaustehtävän,
vaikutusten arvioinnin sekä tulkinnan kannalta olennainen asiakirja.
Luonnosvaiheen kaavaselostukseen liitettiin aluekortteja, joiden avulla voitiin
eri kaupunkialueita tarkastella kehitystä mittaavien teemojen kautta. Näissä
kaavoitusta ohjaavissa korteissa tuotiin esille mm. kunkin alueen
ilmastovaikutukset ja arvioitiin energiatehokkuuteen ja päästöihin vaikuttavia
tekijöitä sekä suunnittelun keinoja vaikuttaa niihin. (Kaavaselostusluonnos, liite 2,
2016,
s.
3–61.) Aluekortit
kuitenkin
korvattiin
ehdotusvaiheessa
kaavaselostuksessa kaavamerkintöjen aluekuvauksina, mutta ilman arvioitujen
ilmastovaikutusten erittelyä (Palaute kaavaluonnoksesta ja laaditut vastineet 2017,
2017, s. 27). Yleiskaavaprosessin aikana vaihtoehtoisia suunnitelmia laadittiin
lähinnä maankäytöltään muuttuvien alueiden, viheralueiden tai liikenteen
järjestelyjen osalta (Selostus, 2017, s. 51, 123–125). Kaavaprosessin aikana ei ole
laadittu yleiskaavavaihtoehtoja, joiden ilmastovaikutuksia olisi voitu vertailla
keskenään.
”Se, mikä siinä jäi tekemättä, niin me ei niitä erilaisia skenaarioita ehditty
tekeen tossa aikataulussa. Se tietenkin päätöksentekijöille ois hyvä näyttää
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erilaisia skenaarioita, jotta ne on tietosia aina ne päätökset, kun joitakin
ratkaisuja halutaan edistää.” (T2)
Kaavaprosessin aikana laadittiin perusselvityksiä sekä maankäytöltään muuttuvien
alueiden selvityksiä. Muista osayleiskaavoista siirtyvien kaavamerkintöjen
perusteena olevat selvitykset on myös mainittu osana yleiskaavaa. (Selostus, 2017,
s. 122–125.) Ekosysteemipalveluiden sekä viheralueverkoston osalta tuotiin esille
hiilinielujen merkitys yhdyskuntarakenteessa ja kaavoituksen keinoja vaikuttaa
niiden määrään ja laatuun (Tampereen kantakaupungin viher- ja
virkistysverkostoselvitys 2014, 2014, s. 53; Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne
Tampereella, 2014, s. 22). Maankäytöltään muuttuvien alueiden osalta tehtiin
täydennysrakentamisen suunnitelmia ja vaihtoehtoisia rakennetarkasteluita, mutta
niitä on arvioitu vain vähäisesti ilmastotavoitteiden, mm. saavutettavuuden,
kestävien liikkumismuotojen tai päästövaikutusten, suhteen (Turtolan liikenne- ja
maankäyttötarkastelu 2017, 2017, s. 37; Ruotula-Niihama-Teiskontie-alueen
rakennetarkastelu 2015, 2015, s. 34; Tampereen kantakaupungin sisääntuloväylien
liikennetarkastelu, 2016, s. 50). Yhdyskuntateknisen huollon osalta on sivuttu
hieman uusiutuvien energioiden käyttöön liittyviä tekijöitä (Yhdyskuntateknisen
huollon nykytilaselvitys 2014, 2014, s. 61). Ilmastotavoitteiden ohjauksen kannalta
selvitykset eivät juurikaan tuo tarkentavaa tietoa muuten kuin hiilinielujen osalta.
Niillä ei uskota olevan juurikaan vaikutusta asemakaavatason suunnitteluun.
”…emmä nyt, en usko, että asemakaavoittajat lueskelee näitä selvityksiä […]
vaan nää selvitykset on ollu tausta-aineistoo, kun on laadittu yleiskaavaa ja
näitten sisältö niinkun sisältyy siihen.” (T3)
Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaava tukeutuu ohjauksessaan vain vähän muuhun sääntelyyn. Kaavakartassa
on lakien osalta viitattu muinaismuisto-, kirkko- ja luonnonsuojelulakiin, muttei
ilmastotavoitteiden ohjaukseen vaikuttavaan sektorilainsäädäntöön. Maankäyttöja rakennuslain osalta viitataan toimenpideluvan tarpeellisuuteen sekä rantaalueiden rakentamisen ohjaamiseen. Maakuntakaavaan on viitattu kaupan
enimmäismitoituksen suhteen. Yleiskaava kumoaa muut alueella olevat
osayleiskaavat lukuun ottamatta keskustan strategista osayleiskaavaa, joka ei ole
vielä lainvoimainen. (Selostus, 2017, s. 110.) Olevista osayleiskaavoista siirtyy
yleiskaavaan erityisominaisuusalueita ja kohteita, jotka on huomioitava myös
tarkemmassa suunnittelussa (Selostus, 2017, s. 66; Palaute kaavaehdotuksesta ja
213

laaditut vastineet 2017, 2017, s. 15). Yksityiskohtaisempaan suunnittelutarpeeseen
on kaavakartoissa viitattu yleisemmin tarkentamatta kuitenkaan suunnittelutasoa
(Kartta 1, 2017).
Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Yleisiä kaavamääräyksiä on annettu mm. kaavakarttojen ohjausvaikutuksen,
kaupan enimmäismitoituksen, tuulivoimarakentamisen ja rantarakentamisen
ohjauksen suhteen. Kaavamerkintöihin liittyvät suunnittelumääräykset kohdistuvat
pääasiassa yhdyskuntarakenteeseen ohjaamalla yleisesti mm. toimintojen
sekoittumista, saavutettavuutta, kestävien liikennemuotojen huomioimista sekä
täydennysrakentamisen tapaa. Kaupan suuryksiköiden sijainnit ja enimmäiskerrosalat on esitetty tarkkarajaisesti. Samoin loma-asuntojen rakennusoikeus on
ilmoitettu ylärajana, ja uusien rakennuspaikkojen osoittaminen on kielletty.
Energiaomavaraisena kehitettävän Lielahti-Hiedanranta-alueen osalta on esitetty
geolämmön keruualueen sekä geoenergialaitoksen tilanvaraus. (Kartta 1, 2017;
Kartta 4, 2017; Selostus, 2017, s. 70.) Kehittämisperiaatemerkinnät on johdettu
kaupunkistrategian tavoitteista kestävän yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi
tehokkaan joukkoliikennevyöhykkeen yhteyteen, ja niillä suunnataan
asemakaavojen ensisijaista painopistettä keskustojen, laatukäytävien ja
vyöhykkeiden kehittämiseen (Palaute kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet 2017,
2017, s. 16; Kaavaselostus, 2017, s. 104). Yleiskaavaan kuuluu neljä
oikeusvaikutteista
kaavakarttaa,
joilla
esitetään
yhdyskuntarakenne,
viherympäristöt ja vapaa-ajan palvelut, kulttuuriperintö ja kestävä vesitalous sekä
ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto. Kaavakartalla 1 esitetään
maankäyttöluokat yleispiirteisinä aluevarauksina ja niiden kehittämistavoitteet,
keskustat, pääliikenneverkosto sekä strategisia kehittämisvyöhykkeitä. Toiminnot
esitetään pelkistetysti alueen pääkäyttötarkoituksina tai sekoittuneiden toimintojen
alueina, ja niille voi sijoittua myös muita toimintoja. Sekoittuneiden toimintojen
toteutuminen voi kuitenkin osoittautua haastavaksi.
”… nyt kun ensimmäisiä asemakaavoja näille tehdään, niin kyl me siitä
joudutaan keskustelemaan, että ne sitten oikeasti toteuttaa sitä tavoitetta, että
yhdyskuntarakenne on tiivistä ja käyttötarkotukseltaan monipuolista […] että
rakentajat ei haluais välttämättä joka paikkaan rakentaa mitään muuta tilaa
kuin asuinneliöitä…” (T2)
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Kartat 2–4 kuvaavat kunkin ohjattavan teeman nykytilaa ja kehittämistavoitteita
(Selostus, 2017, s. 108). Ne sisältävät kohdemerkintöjä, viivarastereita,
aluevarauksia ja yhteystarpeita. Yleiskaavakarttojen mittakaava on pieni, 1:58 000,
jolloin ne mahtuvat A3-arkkikokoon. Pienellä mittakaavalla on korostettu
yleiskaavan strategista ja yleispiirteistä ohjaustapaa, eikä esittämistavasta ole
laadittu liian tarkkaa mm. aluerajausten suhteen. Pohjakartta on tarkoituksellisesti
esitetty himmeänä (Palaute kaavaehdotuksesta ja laaditut vastineet 2017, 2017, s.
15, 67). Kaavamerkintöjen esittämistapaa on merkinnän selityksen, värien ja
symbolien osalta muotoiltu asetuksesta poikkeavalla tavalla. Merkinnöissä on
käytetty kunkin kaavakartan sisällön mukaista esittämistarkkuutta, jotka ovat
pienen mittakaavan ja ohjaustavan vuoksi varsin yleispiirteisiä. Jopa
rantarakentamisen ohjaus on voitu pitää yleispiirteisenä, koska uusia
rakennuspaikkoja ei muodostu. (Kartta 1; Kartta 2; Kartta 3; Kartta 4; Selostus,
2017, s. 45.) YKR-pohjaisesta ilmastotyökalusta huolimatta kaavakarttojen
graafinen esittämistapa ei muodostu järjestelmän mukaisista seurantaruuduista.
Vaikuttavuus
Seudullisesta rakennesuunnitelmasta laadittiin vaihtoehtoisia tarkasteluja, joiden
vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen arvioitiin päästöjen ja
energiatehokkuuden osalta. Arvioinnin oletusten mukaan rakennesuunnitelman
avulla ei saavuteta ilmastostrategian päästötavoitteita. (Rakennesuunnitelma 2040,
2014, s. 31–32; Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2010, s. 11, 43–
49.) Koska rakennesuunnitelmaa tarkistettiin samanaikaisesti yleiskaavan
laadinnan yhteydessä, yleiskaavan ohjaustarvetta ja -tarkkuutta on voitu arvioida
tarkoituksenmukaisemmin.
Vaikutusten
arviointia
tehtiin
yleiskaavan
luonnosvaiheessa suhteessa kaavan tavoitteisiin, ja ehdotusvaiheessa arviointi
keskitettiin eri suunnitteluratkaisujen osalle. Yleiskaavan vaikutusten arviointi
perustui kaavan suunnittelumääräyksissä tavoiteltuun maankäyttöratkaisuun
kohdistuen ilmastovaikutusten osalta pääasiassa päästöihin. (Selostus, 2017, s. 44,
73, 111.) Vaikutusarvioinnin mukaan yleiskaava toteuttaa kaupunkistrategian 2025
linjauksia, mutta päästöjä ei pystytä vähentämään riittävästi yleiskaavan mukaisella
täydennysrakentamisella ja liikennejärjestelmän kehittämisellä. Olevan
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella on tavoitteiden saavuttamisen
suhteen merkittävä rooli. Keskeisenä tekijänä päästöjen vähentämisen suhteen
pidetään myös toimintojen saavutettavuutta, joten päästötavoite edellyttää
raitiotieyhteyden rakentamista. Energiatehokkuutta tulee yksityiskohtaisessa
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maankäytönsuunnittelussa, tontinluovutuksessa ja rakentamisessa ohjata
tarkemmin. (Selostus, 2017, s. 90–91.) Arvioinnissa ei tarkastella kaavaratkaisua
suhteessa kaupunkistrategian lyhyen aikavälin ilmastotavoitteisiin tai tarkemmin
vuoden 2025 päästötavoitteeseen.
Yleiskaavatyön avuksi kehiteltiin paikkatietopohjainen YKR-ruutujakoa
soveltava YKR-työkalu, jonka avulla yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta ja
ilmastovaikutuksia voitiin tarkastella erityisesti olevan kaupunkirakenteen
energiankulutuksen, käyttötarkoitusten, rakennusten kunnossapidon ja liikenteen
osalta. Työkalulla pyrittiin tunnistamaan erilaisia päästövyöhykkeitä, joissa
maankäytön suunnitteluratkaisuilla päästöjä voidaan vähentää. Selvityksessä
otetaan kantaa myös energiaratkaisuihin. Arviointiraportissa esitetään sektori- ja
aluekohtaisia toimenpidesuosituksia päästöjen vähentämiseksi. Varsinkin
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen esitetään käytettävän myös
taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinoja. Työkalua on tarkoitus hyödyntää
jatkuvassa
yleiskaavaprosessissa
yhdyskuntarakenteen
päästöjen
havainnollistamiseen, skenaarioiden tuottamiseen sekä vaikutusten arviointiin.
(Tampereen nykyrakenteen energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten arviointi
YKR-vyöhyketyökalulla 2015, 2015; Selostus 2017, s. 91.) Arviointiraportti ei ota
tarkemmin kantaa yleiskaavaratkaisuun tai päästötavoitteisiin, vaan esittelee
ilmastotavoitteisiin vaikuttavia osatekijöitä sekä työkalun ominaisuuksia niiden
suhteen. Työkalulla on haettu erityisesti täydennysrakentamisen ohjaamisen
ilmastotekijöitä.
”…me ei voida ilmastotavoitteita saavuttaa vaan sillon, kun me suunnitellaan
uuden alueen tai uusien alueiden suunnittelussa, vaan kyllä sille vanhalle
rakenteelle pitää tehdä jotain, ja sen työkalun avulla me koitettiin löytää niitä
asioita, mitä siellä vanhassa rakenteessa pitää tehdä.” (T2)
Kaavaprosessista irrallisessa ilmastostrategian päästövaikutusten arvioinnissa
tarkasteltiin ilmastostrategian mukaisten toimenpiteiden vaikutusta vuoden 2030
päästötavoitteisiin. Arvioinnin perusteella Tampereen seutu saavuttaa 40 prosentin
vähennystavoitteen. (Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030
päästövaikutusten arviointi, 2016, s. 39.) Arvioinnissa on tarkasteltu
kokonaisvaltaisesti yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien ohjaustoimenpiteiden
ilmastovaikutusta ja liittymistä toisiinsa, mm. maankäyttöön, liikenteeseen ja
energiaratkaisuihin. Maankäytön osalta arvioinnissa tarkasteltiin maapolitiikan,
MAL-sopimuksen sekä hajarakentamisen ohjaamisen merkitystä ja osuutta
päästövähennyksiin. Seudullisen tarkastelun vuoksi kaavojen vaikutusta päästöihin
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ei ole arvioitu. Arvioinnissa tuodaan esille monipuolisesti myös taloudellisen ja
informaatio-ohjauksen eri muotojen merkitystä ja arvioitua vaikutusta
päästövähennyksiin sektoreittain. Arviointi sisältää ehdotuksen toimenpiteiksi
vuoden 2030 päästötavoitteen varmistamiseksi. Arviointi tarkastelee kriittisesti
ilmastostrategian ohjausvaikutusta sekä sen kehittämistarpeita ja päätyy
suosittamaan
tiukempien
ilmastotavoitteiden
asettamista.
(Tampereen
kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 päästövaikutusten arviointi, 2016, s. 9–10,
13–22, 39–42.) Sektorikohtaisen tarkastelun vuoksi arvioinnin pohjalta voidaan
tehdä johtopäätöksiä myös yleiskaavallisen ohjauksen kohdentamiseksi.
Ilmastovaikutusten arviointi on nähty merkittäväksi yleiskaavatasolla.
”… että nyt kuitenkin tähän kokonaisuuden arviointiin on herätty muuallakin
aika laajasti, että kun tää ilmastotavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa,
tää on lähteny liikkeelle sieltä asemakaavatasolta ja yksityiskohdista,
yksittäisestä alueesta, et on tehty jotain energiakaavoja jonnekin ja jonkun
uuden alueen tai uuden jopa rakennuksen tämmösiä energia-arviointeja tai
päästöarviointeja, kun se kysymys ei oo niistä yksittäisistä, että se on ihan
sama, kuinka paljon Ideaparkin ulkoseinässä on villaa tai jotain muuta, vaan
se on tärkeetä, että missä Ideapark sijaitsee.” (T2)
Kestävän kasvun vyöhykkeen ensisijaisuus vaikuttaa asemakaavoituksen
ohjelmointiin, mitä on pidetty seurauksena yleiskaavan strategisesta ohjaavuudesta
(Hastio, 2018, s. 40; Selostus, 2017, s. 96). Valtuustokauden ilmastotavoitteille
seurannalle on kaupunkistrategiassa asetettu tarkkarajaiset mittarit. Yleiskaavan
seurantaa toteutetaan jatkuvasti päivittyvällä yhdyskuntarakenteen muutosta
kuvaavalla tiedolla kaupungin tietoyksikön kanssa, mikä palvelee yleiskaavan
toteutumisen seurannan ohella myös asemakaavojen kohdentamista ja seuraavan
kaupunkistrategian valmistelua. Seuranta on kohdennettu yhdyskuntarakenteen
kehitykseen, kaupunkistrategian toteutumiseen kehittämisvyöhykkeillä sekä
tavoitellun ja toteutuneen kehityksen suhteeseen. (Selostus, 2017, s. 108.)
Ilmastotavoitteiden osalta vuosittainen seuranta tapahtuu ympäristötilinpäätöksen
kautta sekä ekologisten indikaattoreiden että kustannusten suhteen.
Kaupunkistrategiaa seurataan myös ympäristön vaikuttavuusindikaattoreilla mm.
ekologisen jalanjäljen ja energialähteiden osuuden suhteen. (Ympäristön ja
kestävän kehityksen katsaus 2017, 2017, s. 53–59; Yhteinen Tampere – näköalojen
kaupunki, 2013, s. 21.) Tampere käyttää myös viikoittaista CO2-raporttia
(Tampereen kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2010–2016, 2018; CO2-raportti, n. d.).
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Yhteenveto
Määrälliset ilmastotavoitteet on päästöjen osalta esitetty kaupunkistrategiassa
tarkkarajaisesti, energiatehokkuudelle on esitetty lyhyen aikavälin määrällinen
tavoite sekä laadullinen tavoite uusiutuvan energian lisäämiseksi. Tavoitteet
indikaattoreineen on asetettu keskipitkälle aikavälille sekä erikseen
valtuustokaudelle, mikä kuvaa tavoitteenasettelun määrätietoisuutta. Seudullisessa
ilmastostrategiassa ilmastotavoitteita on tarkennettu eri tavoitevuosille sekä
laadullisina että määrällisinä. Seututasolla ilmastostrategiaa konkretisoidaan
maankäytön rakennesuunnitelmalla, ja kaupungin ilmastotavoitteet siirtyvät
kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelman kautta yleiskaavaan. Seudulliset
ilmasto- ja maankäyttöstrategiat ovat pitkälti samansuuntaisia kaupungin ilmastoja
maankäyttötavoitteiden
kanssa.
Maankäytön
suunnittelun
rooli
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmässä on huomioitu eri tasoilla, ja yleiskaava
on sidottu myös suoraan kaupunkistrategian toteuttamisen välineeksi. Strategiaa
toteuttava toimintasuunnitelma tarkentaa toimenpiteitä eri kaavamuodoille, mikä
parantaa niiden sääntelytarkkuutta. Strategioita, toimenpideohjelmia, suunnitelmia
sekä sopimuksia on sovitettu keskenään niiden laatimis- tai päivittämisprosessien
yhteydessä. Samalla on voitu varmistua sääntelyjärjestelmien koherenssista ja
systemaattisuudesta sekä tarkastella kunkin ohjauskeinon ja -välineen
ohjaustehtävää. Näin ohjauksen tavoitteet ja keinot on saatu pitkälti
yhdensuuntaisiksi, vaikka eri strategioilla ja toimenpideohjelmilla olisikin erilaisia
tavoitteita ja tehtäviä. MAL-sopimuksen kautta on lisätty rakennesuunnitelman
sitovuutta myös taloudellisena ohjauksena. Ohjauskeinoina ja keinoyhdistelminä
strategioissa ja ohjelmissa on huomioitu taloudellisen sekä informaatio-ohjauksen
muotoja myös maankäytön ohjaukseen liittyen. Kaupunkirakenteesta on tunnistettu
erilaisia toiminnallisia ja laadullisia tekijöitä sekä toimijaryhmiä, joten myös
yleiskaavan tavoitteita on voitu asettaa tarkemmin vyöhykkeittäin, mikä
vastaavasti mahdollistaa ohjauksen kohdentamisen täsmällisemmin. Yleiskaavan
tavoitteiden asettamisessa on tietoisesti pyritty konkreettisuuteen, minkä voi myös
katsoa edistävän yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Osa tavoitteista koskee jopa
asemakaavoitusta. Tavoitteiden välittymisessä kehittämisperiaatteiden kautta
maankäyttöön on pyritty proaktiivisuuteen reunaehtojen asettamisen sijasta.
Yleiskaavalla on tarkkuudeltaan erilaisia ohjaustehtäviä strategisista
kehittämisperiaatteista aina rakentamisen ohjaukseen. Yleiskaava ohjaa
maankäyttöä, asumista, liikennettä ja palveluja nykyisen yhdyskuntarakenteen
sisään aluekeskuksiin ja joukkoliikenteen vyöhykkeille verkottuvaksi
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joukkoliikennekaupungiksi.
Yleiskaava
keskittyy
ohjaamaan
yhdyskuntarakennetta
toimintoineen
päästöjä
vähentävällä
tavalla.
Energiatehokkuutta on tarkasteltu osana kaupunkirakennetta sekä rakentamista,
mutta uusiutuvien energiamuotojen proaktiivinen ohjaaminen ei ole yleiskaavassa
korostunut. Kaavaprosessin kaikissa vaiheissa on hyödynnetty useita erilaisia
vuorovaikutuksen muotoja ja osallistettu monipuolisesti toimijoita eri ikä-,
käyttäjä- ja ammattiryhmistä. Lähtökohtaisesti erilaisiin yleiskaavallisen sääntelyn
kohteisiin, teemoihin ja alueisiin kohdistuvan vuorovaikutuksen voi olettaa
tuottavan yksityiskohtaisempaa lähtötietoa ja palvelevan siten myös yleiskaavan
sääntelytarkkuutta. Vuorovaikutuksen kautta saatu palaute ilmastotavoitteista on
kuitenkin ollut vähäistä, vaikka niiden merkitys on tuotu osallistamisvaiheissa
esille. Ilmastotavoitteita on voinut olla vaikea havainnollistaa, ne on voitu kokea
vaikeaksi ymmärtää tai vähemmän merkittäväksi palautteen antamisen kannalta.
Ilmastotavoitteita tukevia maankäyttöratkaisuja on myös voitu perustella muilla
tekijöillä. Luonnosvaiheen aluekorttien kaltainen paikkasidonnainen lähtö- ja
seurantatieto tarkentaisi yleiskaavan ohjausvaikutusta ilmastotavoitteiden
ohjauksen välittymisessä.
Strategiselta ohjaavuudelta haettu joustavuus on yleiskaavan sisällön ja
esittämistavan osalta aiheuttanut haasteita osallisille sekä viranomaisille. ELYkeskuksen ja kaupungin näkemykset sääntelytarkkuudesta ovat prosessin aikana
poikenneet toisistaan. ELY-keskus on pitänyt haasteellisena tarkkuudeltaan
erilaisten ohjaustapojen yhdistämistä yleiskaavassa. ELY-keskus on edellyttänyt
ohjaus- ja oikeusvaikutuksien sekä kaavan esittämistavan täsmentämistä ja
suunnittelujärjestelmän mukaisia kaavamuotoja jatkosuunnittelussa. Kaupungin
painotukset taas ovat olleet yleiskaavallisen ohjauksen joustavuudessa ohjaus- ja
esittämistapojen sekä suunnitteluinstrumenttien käytön osalta. Ristiriita
joustavuudesta ja tarkkarajaisuudesta kaavoittajan, osallisten ja viranomaisten
välillä liittyy pitkälti strategisen ohjaustavan tuoreuteen ja vertailuasetelmaan
perinteisen aluevarauksiin perustuvan kaavamuodon kanssa. Yleiskaavan sisällön
ja prosessin osalta oli tunnistettu tekijöitä, jotka eivät mahdollistaneet riittävän
joustavaa ja reaktiivista ohjausta. Valtuustokausittain uudistuva yleiskaava sallii
ohjauksen tavoitteiden ja sisällön tarkentamisen kausittaisen seurantatiedon,
ohjaustarpeiden, yhteiskunnallisten muutosten ja poliittisten painotusten
mukaisesti. Jatkuva kaavaprosessi palvelee sääntelytarkkuutta teoriassa
projektimaista kaavamuotoa paremmin, koska sääntelyn muuttaminen on jatkossa
nopeampaa. Toisaalta ohjauksen joustavuuteen ja sitovuuteen liittyvä
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vastakkainasettelu säilyy, mutta tasapainon hakeminen niiden välillä on prosessin
syklisyyden vuoksi helpompaa.
Strategisen painotuksen takia yleiskaava on esittämistavaltaan hyvin
yleispiirteinen. Eri teemojen ohjauksessa on käytetty neljää rinnakkaista
kaavakarttaa. Kaavakarttojen avulla voidaan ohjattavan sisällön mukaisesti
vaihdella sääntelytarkkuutta strategisten kehittämisperiaatteiden, yleispiirteisen ja
yksityiskohtaisen ohjauksen välillä. Pienen mittakaavan valinnalla ohjaustapa on
toisaalta haluttu pitää riittävän yleispiirteisenä. Myös aluevarausten ja
käyttötarkoitusten yleispiirteisyydellä on tavoiteltu ohjaukseen joustavuutta, mutta
haettu toisaalta sitovuutta ohjaamalla kaavahankkeiden sijoittumisen pääpainoa ja
ensisijaisuutta kasvuvyöhykkeille. Kaavamääräyksien ja -merkintöjen kuvaukset
kaavaselostuksessa ovat merkittäviä sääntelyn tulkinnan suhteen viitatessaan
aluerajauksiin, muihin aineistoihin, suunnittelutasoihin, erilaisiin muihin
ohjaustyökaluihin
ja
menettelytapoihin
sekä
toteuttamisjärjestykseen.
Tavoiteltaessa joustavaa yleiskaavan ohjaus- ja esittämistapaa soft law -aineistojen,
jatkosuunnittelun, muiden ohjausmuotojen ja asemakaavoituksen ohjelmoinnin
merkitys ohjausvaikutuksen tarkentajana korostuu. Yleiskaava ei juurikaan
tukeudu muuhun sääntelyyn, eikä kaavaprosessin aikana tuotettu selvitysaineisto
tuota ilmastotavoitteiden ohjaukselle merkittävästi tarkentavaa tietoa.
Ilmastovaikutusten arvioinnin mukaan päästötavoitetta vuoteen 2025 ei
pelkästään yleiskaavan avulla saavuteta, vaan se edellyttää myös muita
ohjaustoimenpiteitä. Ilmastostrategian mukaisilla toimenpiteillä 40 prosentin
päästötavoite sen sijaan saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Ilmastostrategian
vaikutusten arviointi tuottaa kattavamman kuvan ilmastotoimien vaikuttavuudesta
yksittäisen ohjausinstrumentin arviointiin verrattuna. Sen avulla voidaan
tarkastella kokonaisvaltaisemmin ohjauskeinojen ja niiden yhdistelmien
vaikuttavuutta. Se mahdollistaa tarkastelun myös niiden tekijöiden osalta, joita
yleiskaava ei ohjaa, kuten esim. uusiutuvat energiamuodot. Sääntelyjärjestelmän
strategiatason vaikutusten arvioinnilla voi siten olla merkitystä yksittäisen
ohjausinstrumentin tavoitteen asetteluun, sääntelytarkkuuteen, sääntelyn sisältöön
sekä sen vaikuttavuuteen. Alueen ominaispiirteisiin kehitetyn laskentatyökalun
käyttäminen mahdollistaa päästöjen havainnollistamisen, vaihtoehtoisten
ratkaisujen vertailun, vaikuttavuuden arvioinnin sekä sääntelyn kohdentamisen
jatkotoimenpiteissä. Työkalu palvelee jatkuvaa kaavaprosessia ja yleiskaavan
sääntelytarkkuutta. Sen avulla voidaan välillisesti arvioida myös muiden
ohjauskeinojen tarpeellisuutta yleispiirteisen suunnittelun yhteydessä. Arvioinnin
tarkkuus
tosin
riippuu
paljon
laskentatyökalun
ominaisuuksista.
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Kaupunkistrategiassa lyhyen aikavälin ilmastotavoitteille on seurantaa varten
esitetty paljon määrällisiä indikaattoreita, joiden avulla yleiskaavan
ohjaustoimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida ja kohdistaa sääntelyä niiden
mukaisesti. Systemaattinen seuranta tosin edellyttää kausittain myös yhteneväisiä
indikaattoreita. Tampereen yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät
ovat ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän johdonmukaisuus sekä jatkuvan
kaavaprosessin tuomat mahdollisuudet sääntelyhuollolle.
TAVOITTEET

Määrälliset ja laadulliset strategiset ilmastotavoitteet; pitkän ja lyhyen
aikavälin tavoitteet; yleiskaavalla laadulliset tavoitteet; yleiskaavalla
ohjaustavoitteita eri vyöhykkeille

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategia ja ohjauskeinot tunnistettavissa, johdonmukainen
sääntelyjärjestelmä, kaavoituksen rooli huomioitu osana strategioita ja
toimenpideohjelmia; yleiskaavan suora kytkentä kaupunkistrategiaan

INSTRUMENTTI

Strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen ohjaustapa

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena; keskukset ja
joukkoliikennevyöhykkeet

KAAVAPROSESSI

Jatkuva kaavaprosessi; temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja
osallistaminen kaavaprosessissa

TOIMIJAT

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin; sääntelykeskustelut ELYkeskuksen kanssa

SOFT LAW -AINEISTOT

Kaavaselostuksen ja liitteiden keskeinen rooli kaavan tulkinnassa

TUKEUTUMINEN

-

SÄÄNTELYYN
NORMIFORMULAATIO

-

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; 4 kaavakarttaa

ESITTÄMINEN
VAIKUTTAVUUDEN

Ilmastovaikutusten määrällinen arviointi; seurannan ja tavoitteiden välillä

ARVIOINTI

takaisinkytkentä; YKR-seurantaruutupohjainen laskentatyökalu;
ilmastostrategian vaikutusten arviointi

Kuvio 7. Tampereen yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.

5.5

Helsinki

Tavoitteet, strategia ja keinot
Helsingin kaupungin strategiaohjelman (2013) mukaan Helsinki vähentää
hiilidioksidipäästöjään 30 prosenttia vuoteen 2020 vuoden 1990 tasosta.
Toimenpiteinä ovat energiatuotannon päästöjen vähentäminen sekä uusiutuvien
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energiamuotojen osuuden nostaminen 20 prosenttia. Strategiaohjelman mukaisesti
uuden yleiskaavan tavoitteena on luoda energiatehokas kaupunkirakenne
tiivistämällä
yhdyskuntarakennetta,
kehittämällä
sen
toiminnallista
monipuolisuutta ja parantamalla alueiden saavutettavuutta kestävän liikkumisen
keinoin. Ilmastotavoitteisiin liittyy pääasiassa hallinnollisia ohjaustoimia ja
investointeja mm. energiatuotannon rakenteen muuttamisen ja raideyhteyksien
toteuttamisen suhteen. Strategiaohjelman määrällisinä mittareina ovat olleet mm.
päästöt,
täydennysrakentamisen
osuudet
sekä
kulkutapajakaumat.
(Strategiaohjelma 2013–2016, 2013, s. 18–23, 32–33; Selostus, 2016, s. 205;
Strategiaohjelman mittaristo 2013–2016, 2016.) 135 Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikka (2012) määrittää hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2050.
Sen mukaan myös energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia vuoden 2005
tasosta vuoteen 2020. (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 2012, s. 4)
Energiapoliittisissa linjauksissa (2008) on maankäytölle esitetty tavoitteeksi
kaupunkirakenteen tiivistämisen ja liikennejärjestelmien kehittämisen lisäksi
energiatehokkuus, energiantuotannon omavaraisuus sekä tilojen tehokas käyttö
(Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia, 2008, s. 7–11).
Kaupunkisuunnitteluviraston
ympäristöohjelmassa
on
määritelty
ilmastotavoitteiden
mukaisia
konkreettisia
toimenpiteitä
integroivassa
suunnittelukäytännössä huomioitaviksi (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
ympäristöohjelma 2015–2017, 2015, s. 3–6). Kaupungin ilmastotavoitteet ovat
muodostuneet pääosin omasta tavoitteenasettelusta.
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian (2007; 2012) tavoitteena on alentaa
asukaskohtaisia päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä sekä saavuttaa
hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä (Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia
2030 tavoitteiden tarkistaminen, 2012, s. 2). Tarkasteltavia sektoreita ovat liikenne,
maankäyttö, sähkönkulutus, rakennusten lämmitys, hankinnat, kulutus ja jätteet
sekä energiantuotanto. Sektorikohtaisille toimintalinjoille on määritelty keinot ja
toteuttamisen vastuutahot. Keinoissa on mukana paljon informaatio-ohjauksen ja
hieman taloudellisen ohjauksen keinoja. Eräänä informaatio-ohjauksen keinona
mainitaan myös kansalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Kaavoitusta
koskevissa linjauksissa mm. eheytetään yhdyskuntarakennetta, edistetään
energiansäästöä ja uusiutuvaa energiantuotantoa. Kuntien yhteinen yleiskaava
mainitaan seudullisena ohjauskeinona. (Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030,
135
Kaupunkistrategian 2017–2020 mukaan hiilineutraalisuus tulee saavuttaa vuonna 2035 (Maailman
toimivin kaupunki, 2017, s. 12).
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2007, s. 47–71.) Ilmastostrategian linjauksia täydennettiin myöhemmin
päästövähennysten muutospoluilla, joissa annettiin laadullisia tavoitteita mm.
uusiutuvasta
ja
hajautetusta
energiantuotannosta
(Pääkaupunkiseudun
ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen, 2012, s. 3). Kansallisten ja
seudullisten ilmastotavoitteiden asettelussa nähtiin puutteita.
”… että nyt ku siin on kolme isoa kuntaa ni jokaisella on sit kuitenki ne omat
ilmastotavoitteet, ne on hyvin erilaisia toisiinsa nähden. Me joudutaan sitten
valitsemaan tavallaan sen kaikkein heikoimman pelurin ilmastotavoite
usein…sitte toi valtion vaikutus on ollu tässä myös […] ni siitähän me
arvioidaan sitte se peruspäästöura, elikkä mihin kaupunki päätyy joka
tapauksessa sillä perus valtionohjauksella. Ja sieltä sitte […] taas arvioidaan
mitä Helsinki sitte voi tehdä jotain lisää, eli päästäänki tiukempaan
tavoitteeseen [...] et ne vois olla tiukempiakin niinku kansalliset tavoitteet,
jolloin se antais paljon enemmän selkänojaa sitte kunnille.” (H1)
”…niin se vois olla vieläkin vahvempaa, nimenomaan valtakunnallisesti ja
myöskin seudullisesti, että totta kai meil on ollu toi HLJ Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma ja nythän valmistellaan tätä MAL
2019 -suunnitelmaa, niin ei sielläkään ollu hirveen tiukkaa esimerkiks tätä
liikkumisen kulkumuotoja tai tällasia tavoitetilana…” (H2)
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen mukaan (2009) päästöjä tulee
vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 vuoden 1990 tasosta. Kestävän
energiankäytön toimenpideohjelma (2010) esittää sopimuksen tavoitteen mukaisia
kaupungin omaan toimintaan ja muihin sektoreihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm.
rakentamiseen, rakennusten käyttöön, paikalliseen energiantuotantoon,
hankintoihin, liikenteeseen ja maankäyttöön liittyen. Toimenpiteet käsittävät
hallinnollisten toimenpiteiden lisäksi erityisesti informaatio-ohjauksen keinoja
sekä myös keinoyhdistelmiä. Maankäytön toimenpiteitä ovat kaupunkirakenteen
tiivistäminen, energiatehokkuuden edistäminen uusilla alueilla ja kestävien
liikennemuotojen edellytysten parantaminen. Ohjelma arvioi toimenpiteiden
päästövähennyspotentiaalin, ja siinä tuodaan esille myös Helsingin Energian
toimenpiteiden merkittävyys päästötavoitteeseen, vaikka energialaitosten
tarkastelu ei kuulukaan ohjelman mukaisiin ohjaustoimiin. (Kestävän
energiankäytön toimenpideohjelma, 2010, s. 5, 15–23.) Sekä seudullinen
ilmastostrategia että kestävän energiankäytön toimenpideohjelma kuvaavat
päästöjen nykytilan, vertaavat niitä kehitystrendeihin ja tavoitteisiin sekä esittävät
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kaupungin
vaikutusmahdollisuuksia
sektoreittain.
(Pääkaupunkiseudun
ilmastostrategia
2030,
2007,
s.
17–45;
Kestävän
energiankäytön
toimenpideohjelma, 2010, s. 8–15.) Ilmastotiekartta (2015) kokoaa eri ohjelmien
tavoitteet sekä toimenpiteet, ja esittää vaiheistuksen hiilineutraalisuuden
saavuttamiseksi. Tiekarttaa on tarkoitus päivittää aina uuden kaupunkistrategian
mukaisesti. (Helsingin ilmastotiekartta, 2015, s. 20–21.) Sen avulla voidaan myös
havainnollistaa ilmastotyötä kuntalaisille.
”Joo, tää ilmastotiekartta on semmonen asiakirja joka on laadittu siinä
samoihin aikoihin yleiskaavan valmistelun kanssa… jatkossakin kootaan
Helsingin ilmastotiekarttaan, ni kaikki nää kaupungin ilmastotavoitteet […]
ohjattavuutta pyritty sillä parantaan, ilmastotavoitteiden ymmärrettävyyttä ja
ohjattavuutta, mut et me sit haluttiin myös että täl ilmastotiekartalla tuodaan
myös sitte sitä myös kuntalaisille näkyväksi ja yrityksille sitä kaupungin
ilmastotavoitteita ja työtä, ei pelkästään vaan suunnittelijoille.” (H1)
Maankäyttöön liittyen Helsingin seudun MAL-aiesopimus (2012) ohjaa seudun
yhteistä maankäytön suunnittelua. Sopimuksessa määriteltiin yhteisiä laadullisia
ohjaustavoitteita sekä strategisia linjauksia mm. energiatehokkuuden, tiivistyvän
yhdyskuntarakenteen, vähäpäästöisten liikenneratkaisujen sekä uusiutuvien
energiamuotojen ja -järjestelmien suhteen. (Valtion ja Helsingin seudun kuntien
välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012–2015, 2012, s. 3, 7;
MAL 2020, 2012, liite 2.) MAL-sopimuksen tavoitteisiin liittyvä Helsingin seudun
maankäyttösuunnitelma (2015) on rakennesuunnitelma, johon liittyi
samanaikaisesti
seudullisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatiminen.
Maankäyttösuunnitelma sisältää yleispiirteisen suunnitelman seudullisista
kehittämisvyöhykkeistä ja niiden toteuttamisvaiheista sekä määrittelee kriteerejä,
joita hyödynnetään mm. kuntien yleiskaavoissa. (Helsingin seudun
maankäyttösuunnitelma
2050,
2014,
s.
2–14;
Helsingin
seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, 2015; Selostus, 2016, s. 204.)
Yleiskaavan tavoitteissa (2012) mainitaan määrälliset päästötavoitteet, ja
ilmastomuutoksen hillinnän välittömänä keinona esitetään yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen, jolla voidaan vaikuttaa liikkumistarpeeseen ja alueelliseen
energiatehokkuuteen, ja välillisinä keinoina mm. energiajärjestelmän muutosten ja
energiasaneerausten mahdollistaminen (Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja
työohjelma, 2012, s. 10). Myös yleiskaavan Visiossa 2050 (2013) mainitaan
kaupungin 30 prosentin päästövähennystavoite ja hiilineutraalisuus vuodelle 2050.
Kaupunkisuunnittelun keinot yhdistetään kaupunkirakenteen tiivistämiseen,
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kestävään liikkumiseen ja kestävien energiamuotojen käytön mahdollistamiseen.
Yleiskaavan teemojen läpileikkaavina tavoitteina mainitaan mm. ekotehokkuus ja
saavutettavuus. (Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava, 2013, s. 12; Selostus,
2016, s. 183.) Seudullista maankäyttösuunnitelmaa sekä maakuntakaavan 4.
vaihetta laadittiin yleiskaavan kanssa samanaikaisesti, mikä parantaa
suunnittelutasojen koherenssia sääntelyjärjestelmän suhteen (Selostus, 2016, s. 201;
Selostus, 2017, s. 5).
Instrumentti ja sisältö
Helsingin uusi yleiskaava, Kaupunkikaava, (2016) on ohjaustavaltaan
yleispiirteinen ja strateginen sisältäen kaupungin kehittämisen kannalta vain
olennaisimmat painopisteet sekä periaatteet (Selostus, 2016, s. 11–15). 136
Yleiskaava käsittää koko Helsingin kaupunkialueen Östersundomia lukuun
ottamatta. Yleiskaavan osalta on mainittu oikeusvaikutteisuus vain ohjaus- ja
viranomaisvaikutuksen osalta. Yleiskaava ohjaa lisäksi kaupan suuryksiköitä.
Kaavan liitteenä olevista teemakartoista kahdella on osittain oikeusvaikutuksia
kaavamääräysten mukaisesti. (Kaavakartta, 2016; Selostus, 2016, s. 92.)
Yleiskaavassa osoitetaan kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät
kehittämissuunnat ja painopisteet. Kaava ohjaa Helsinkiä raideliikenteen
verkostokaupungiksi, missä pääkeskustaa, kantakaupunkia sekä esikaupunkien
keskustoja
kehitetään
tiiviiksi
sekoittuneiden
toimintojen
alueiksi.
Täydennysrakentamista osoitetaan erityisesti moottoriteiden ja valtaväylien
varsille kaupunkibulevardeiksi, keskustoihin, joukkoliikenneasemien, pysäkkien ja
solmukohtien yhteyteen sekä toiminnoiltaan muuttuville rakennetuille alueille.
Yleiskaavan mitoituksen pohjana on 260 000 uuden asukkaan sijoittaminen
kaupungin alueelle vuoteen 2050 mennessä. Myös toimitilojen mitoitukselle on
esitetty merkittävää lisäystä, jotta yleiskaava vastaisi joustavasti liike- ja
toimistotilojen muuttuviin tarpeisiin. Saavutettavuus on nostettu keskeiseen
asemaan kehittyvien kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen muotojen sekä
varsinkin raideyhteyksien osalta. (Hastio ym., 2018, s. 48; Selostus, 2016, s. 12–
15, 66–69.)
”…luodaan edellytykset tiiviimmälle yhdyskuntarakenteelle ja kestävämmälle
liikkumiselle, se oli ehkä semmonen kaikkein keskeisin juttu siinä. […]
136

Helsingin yleiskaava on kuulutettu voimaan 5.12.2018 lukuunottamatta korkeimman hallintooikeuden (KHO:2018:151) kumoamia kaavamerkintöjä (Kaavaselostuksen lisälehti 5.12.2018, 2018).
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priorisoidaan kestäviä liikkumismuotoja, eli kävely, joukkoliikenne, tässä
järjestyksessä […] just tää yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, siinähän on,
yleiskaavahan on sen suhteen aika tiukka, eli ensimmäisen kerran Helsingin
yleiskaavojen historiassa niin määritellään maankäytön tehokkuutta… ja sit
näis energia-asioissa se on hyvin mahdollistava […] otettiin aika vahvasti
semmonen kanta että päinvastoin ei säännellä energiantuotantoa […] saa
tuulivoimaa esimerkiks rakentaa ja mitä tahansa muuta, aurinkoenergiaa,
kaikkee mahdollista yleiskaavan estämättä ” (H2)
Kaavaselostuksessa todetaan yleiskaavan vahvistavan kaupunkistrategian
ilmastotavoitetta energiatehokkaasta kaupunkirakenteesta, jossa toimintojen
tiivistäminen joukkoliikenteen verkostojen varteen mahdollistaa vähäpäästöisen
liikkumisen sekä energiatehokkaan rakentamisen (Selostus, 2016, s. 123–124).
Yleiskaava ei ota suoraan kantaa energiajärjestelmien kehittämiseen, mutta
tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa monipuoliset ratkaisut niiden suhteen
tulevaisuudessa.
Energiatehokkuuden
osalta
yleiskaava
tiivistää
kaupunkirakennetta, mahdollistaa energiatehokkaan rakennuskannan sekä niihin
liittyviä
uusiutuvan
energiantuotannon
ratkaisuja.
Yleiskaavan
toteuttamisohjelmassa tullaan aikatauluttamaan asemakaavoitettavat ja liikenteen
osalta suunniteltavat alueet strategisten painotusten mukaisesti. Erityisen
merkittäväksi vaiheistuksen tekee maankäytön tehostamisen, kaupunkibulevardien
ja raideyhteyksien rakentamisen yhteensovittaminen. Neljän vuoden välein
päivitettävän toteuttamisohjelman avulla varmistetaan joustavan yleiskaavan
toteuttaminen sekä peilataan sitä seudulliseen kehitykseen. (Selostus, 2016, s. 147–
149; Hastio ym., 2018, s. 55.) Rakentamisen energiatehokkuuteen tai
ilmastovaikutukseen ei yleiskaavalla puututa.
”… yks mikä yritys oli siinä siel yleiskaavan suunnittelun puolellaki […] voiko
yleiskaava
ohjata
paremmin
täydennysrakentamista
ja
sitte
korjausrakentamista, mutta käytännössä ei sitä sinne sit saanu, et se menee
sinne alemman ohjaustason tasolle…” (H1)
”…esimerkiks nyt näist korjausrakentamista alueilla ja uusien rakennusten ja
niitten korjausrakentamisen energiatehokkuudesta, ni ne tulee sit jo aika
paljon sieltä ja muista säädöksistä, ettei tartte välttämättä
asemakaavatasollakaan sanoo ku jotain yleistä […] mut nyt kun on uus
yleiskaava niin tää on äärimmäisen helppo, koska sitä kautta jalkautuu jo
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sitten ylemmän tason määräyksii ja lainsäädäntöö ja muuta, ja sitte toisaalt
tiedetään taas mitä määrätään [asemakaavassa]…” (H3)
Kaavaprosessi ja toimijat
Strategisen tason ohjelmista kaupunkistrategiaa ja ympäristöpolitiikkaa on laadittu
vuorovaikutuksessa eri asiantuntijoiden, virastojen, sidosryhmien sekä asukkaiden
kanssa (Strategiaohjelma 2013–2016, 2013, liite 1, 2; Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikka, 2012, s. 3). Ilmastostrategia sekä kestävän energiankäytön
toimenpideohjelma taas on laadittu asiantuntijatyönä kunnallisten ja seudullisten
hallintokuntien, viranomaisten, liikelaitosten, päättäjien ja ministeriön edustajien
kanssa (Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2007, s. 3; Kestävän
energiankäytön toimenpideohjelma, 2010, s. 7).
Aloitusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tuodaan esille
päästötavoitteet, yhdyskuntarakenteen keinot niiden ohjaamiseksi sekä
ilmastovaikutusten selvitystarpeet kaavaprosessin aikana (Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, 2012). Kaavaprosessiin on liittynyt paljon vuorovaikutusta
perinteisten yleisötilaisuuksien ohella. Aloitusvaiheessa pidettiin nuorille
suunnattu tapahtuma yleiskaavalla ohjattavista sisällöistä sekä erillinen
vuorovaikutustapahtuma. Tavoitevaiheen visiossa käsiteltiin kattavammin
yleiskaavalla ohjattavia teemoja seminaareissa asiantuntijoiden avustuksella. Yksi
tarkasteltavista teemoista oli ilmastonmuutos. Teemakeskustelut päättyivät
kaupunkisuunnittelumessuihin. Luonnosvaiheessa kartoitettiin näkemyksiä mm.
täydennysrakentamisen, liikenteen ja viheralueiden suhteen paikkatietoon
pohjautuvana karttakyselynä, sekä järjestettiin niiden pohjalta hackathon tapahtuma. Suunnitteluideoita kerättiin myös usean työpajan avulla. Nuorille
suunnattiin kaavoitus- ja valokuvauskilpailu sekä useita kaupunkisuunnittelun
työpajoja, joihin kuului myös vierailuja kohdealueilla. Ehdotusvaiheessa
järjestettiin asukkaille kaavan esittelytilaisuuksia sekä kritiikkityöpajoja. (Selostus,
2016, s. 150–158; Karttakysely ja hetket suunnittelijana, 2014; Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, 2012, s. 13.) Poliittisessa keskustelussa nousivat esille mm.
tiivistyvään kaupunkirakenteeseen liittyvät vaikutukset.
”Joo semmonen tuli kun käytiin tätä debattia […] ilmaston kannalta on
haitallista tiivistää ja tukea semmost mekanismia joka ohjaa yhteiskunnan
kaupungistumiseen, niin siitä sitte me ajateltiin että ei me oteta tähän
keskusteluun mitään kantaa, että noi on tommosia kerrannaisvaikutuksia, jotka
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on ihan mahdottomia tavallaan maankäyttöratkasujen näkökulmasta millään
tavalla ottaa kantaa niihin.” (H2)
Kaavaprosessissa on suunnitteluvaiheiden mukaan hyödynnetty koko ajan
runsaasti sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa tiedottamisen, kaava-aineistojen,
vuorovaikutustilanteiden tulosten ja kansalaisten laatimien suunnitelmien esittelyn
osalta. Yleiskaavaprosessissa eri osapuolten ja intressiryhmien välinen
vuorovaikutus on osoittautunut tärkeäksi. Erityisesti blogi-kirjoittelua on pidetty
hyvänä vapaamuotoisena keskustelufoorumina kaavoittajan ja asukkaiden välillä
sekä asukkaiden keskinäisessä keskustelussa. Myös aktiiviset Facebook-ryhmät
ovat osallistuneet vaihtoehtosuunnitelmilla yleiskaavan kommentointiin.
Yleiskaavoittajat osallistuivat kutsuttuina useisiin eri ammatti- ja harrasteryhmien,
yhdistysten sekä etujärjestöjen sidosryhmätapaamisiin ja keskustelutilaisuuksiin.
(Selostus, 2016, s. 150–154.) Virallisten nähtävilläolojen kautta on kysytty
lausuntoja mm. ministeriöiltä, valtion virastoilta ja viranomaisilta, maakunnan
liitolta, kuntayhtymiltä, naapurikunnilta, kaupungin yhtiöiltä, hallinto- ja
lautakunnilta sekä sidosryhmiltä, kuten yrittäjät, yliopisto sekä luonnonsuojeluliitto
(Vuorovaikutusraportti III, 2015; Vuorovaikutusraportti IV, 2016). Helsingin
seudullisen merkityksen vuoksi kaavaprosessiin kytkettiin vahvasti myös
seudulliset tavoitteet sekä sen mukainen vuorovaikutus (Hastio ym., 2018, s. 50).
Strategia- ja ohjelmatyön avaaminen toimijoille sekä toisaalta vahva
ilmastoasiantuntijuus suunnitteluorganisaatiossa on nähty tarpeellisena.
”No meillä aikaisemmin oli kyllä liian vähän sitä [vuorovaikutusta], mutta me
ollaan sitä pyritty parantamaan […] Ei siis siinä varsinaista
[sidosryhmäyhteis]työtä edes, tai ku ei kunnallisii tavoiteohjelmiakaan ollu
sillon, et tässä uudessa [strategia]työssä me […] lähdettiin laatimaan
kerrankin kunnolla perusteellisesti niitä ilmastotavotteita […] meil on
tämmönen Ilmastokumppanit-verkosto […] ja siellä Stadin ilmasto.fi sivustollahan
ollaan
avattu
myös
avoimeksi
tää
strateginen,
ilmastotavoitteiden valmistelu…” (H1)
”… et se on ollu ihan keskeisiä, meiän ryhmässä oli tämmönen asiantuntija
siis ihan omassa yksikössä [yleiskaavoitus] joka on perehtyny pelkästään
oikeestaan näihin asioihin [ilmastotekijät].” (H3)
Yleiskaavan aloitusvaiheen kommenteissa toivottiin yleiskaavan ottavan kantaa
mm. uusiutuvan energiapotentiaalin kartoitukseen, energiatehokkaiden alueiden
osoittamiseen sekä asumisväljyyden pienentämiseen (Vuorovaikutusraportti, 2013).
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Tavoitevaiheessa esitettiin ilmastonmuutokseen vastaamiseksi mm. aluevarauksia
uusiutuvalle energialle, viherympäristöjen säilyttämistä sekä kestäviä
liikennemuotoja tukevia ratkaisuja (Yleiskaavan alkumetrit kaupunkilaisten kanssa,
2013).
Luonnosja
ehdotusvaiheen
palautteissa
raideliikenteen
verkostokaupunkiin, kaupungin tiivistämiseen ja kestävien liikennemuotojen
kehittämistavoitteisiin suhtauduttiin pääasiassa positiivisesti. Yleiskaavan
esittämistavan strategisuutta ja yleispiirteisyyttä on pidetty palautteissa
joustavuuden ja mahdollistavuuden kannalta hyvänä, mutta toisaalta myös
vaikeaselkoisena ja epätarkkana. Ympäristöministeriö on pitänyt yleispiirteistä
esittämistapaa kaavan strategista ohjaustavoitetta tukevana. (Vuorovaikutusraportti
III, 2015, s. 7; Vuorovaikutusraportti IV, 2016, s. 6–9; Karttakysely ja hetket
suunnittelijana, 2014, s. 21–23.) Joustavan esittämistavan on arvioitu myös voivan
johtaa maakuntakaavan vastaisiin ratkaisuihin ja haastavampaan vaikutusten
arviointiin (Vuorovaikutusraportti III, 2015, s. 20). Esittämistapaa on pidetty
joustavana rakennetuille alueille, mutta sen havainnollisuutta on kritisoitu mm.
ympäristön muutoksen ja mitoituksen hahmottamisen sekä asemakaavatason
tulkinnan vaikeutumisen suhteen. Palautteessa on esitetty myös yleiskaavallisen
tarkastelun ulottamista hallinnollisen alueen ulkopuolelle vaikutusten
arvioimiseksi. (Vuorovaikutusraportti IV, 2016, s. 142–143.) Yleisöpalautteessa
tiettyjen alueiden täydennysrakentamissuunnitelmat saivat kriittistä palautetta
(Selostus, 2016, s. 152, 161).
Luonnosvaiheen
lausunnoissa
energiayhtiö
on
ottanut
kantaa
kaupunkirakenteen ja energiaverkon energiatehokkuuteen sekä energiahuollon
tilanvarauksiin. Palautteessa on esitetty mm. tuulivoiman aluevarausten lisäämistä,
aluetason
energiamallinnusten
käyttämistä
sekä
yleiskaavaratkaisun
tarkastelemista suhteessa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian direktiiveihin.
Rakennuslautakunta on kritisoinut keskusta-alueen rakentamistehokkuuden
puuttumista ja toisaalta tehokkuusluvun epähavainnollisuutta osallisille.
Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että tehokkuusluvun esittäminen on jopa
vastoin strategisen kaavan ideaa. (Vuorovaikutusraportti III, 2015, s. 8, 36–37, 56.)
Lausunnoissa on kehotettu tarkentamaan päästövähennysvaikutuksia eri tekijöiden
suhteen,
esittämään
energiaomavaraisuuteen,
-tehokkuuteen
ja
hiilineutraalisuuteen
tähtääviä
rakentamisen
aluevarauksia
sekä
energianäkökulman liittämistä vahvemmin kaavatarkasteluun ja vaikutusten
arviointiin (Vuorovaikutusraportti III, 2015, s. 66–68, 75). Mielipiteiden osalta
puututtiin vain vähän ilmastotavoitteisiin. Merkittävimmät muutokset
kaavaluonnokseen ovat käsittäneet käyttötarkoitusruutujen sekä liikenneverkon
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tarkennuksia. Kaavamääräyksiin on tarkennettu mm. tehokkuuslukuja sekä
yhdyskuntateknistä huoltoa täsmentäviä määrittelyjä. (Selostus, 2016, s. 158–160.)
Ehdotusvaiheen lausunnoissa viranomaiset ovat suhtautuneet kriittisesti uusien
aluevarauksien esittämiseen sekä paikoin täydennysrakentamiseen ympäristön
kulttuuriarvojen vuoksi (Vuorovaikutusraportti IV, 2016, s. 6). Joidenkin
lausuntojen mukaan ilmastovaikutuksia on arvioitu laajasti ja toisten mukaan
ehdotuksen vaikutusten arvioinnit eivät kuvaa täysin ilmastotavoitteiden
saavuttamisen edellytyksiä. Yleiskaava ei ole palautteen mukaan ottanut myöskään
riittävästi
kantaa
energiajärjestelmän
kehittämiseen,
rakentamisen
energiatehokkuuteen tai tuulivoiman ohjaamiseen. (Vuorovaikutusraportti IV, 2016,
s. 51, 71–72, 98.) Lausunnoissa on esitetty myös muita ohjauskeinoja
ilmastotavoitteiden osalta mm. liikenteen hinnoittelua päästömaksujen suhteen
(Vuorovaikutusraportti IV, 2016, 46). Muistutuksissa on tuotu esiin huomioita
energiahuollon ohjauksen puutteesta, energiatehokkuuden ohjaustarpeesta,
päästöjen vähentämisestä, uusiutuvan energiankäytön lisäämisestä sekä
tehokkaammasta täydennysrakentamisesta (Vuorovaikutusraportti IV, 2016, s.
140–142). Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa kaavamateriaalin laajuus on
aiheuttanut haasteita osallisille palautteen antamisessa (Vuorovaikutusraportti III,
2015; Vuorovaikutusraportti 2013, s. 7; Vuorovaikutusraportti IV, 2016, s. 5).
Ehdotusvaiheen
palautteen
pohjalta
on
tehty
tarkennuksia,
mm.
käyttötarkoitusruutuihin (Selostus, 2016, s. 162–163). Kaavoittajan mukaan
osallisilla ja viranomaisilla olikin kaavan pitkän valmisteluajan vuoksi vaikeuksia
hahmottaa kaavan ohjauksen strategista luonnetta (Hastio ym., 2018, s. 54).
Viranomaisyhteistyössä myös integroiva suunnittelu on kohdannut haasteita
vahvan sektorinäkökulman vuoksi.
”…mut sit he [ympäristöviranomaiset] tavallaan havaitsivat että tässähän
onkin kysymys kokonaisvaltaisesta ratkasusta mikä ohjaa myös sitten
hillitsemään sen päästölähteiden päästöjä […] eli lähtikin tavallaan samaan
suuntaan miettimään asioita, niin mielestäni erittäin merkittävää. […] olen
edelleen hämmästyny, että miten heikosti valtion liikenneviranomaset näkee
kokonaisuuksia, he ajattelee liikennevirasto ja ELYn liikennepuoli edelleen
hyvin tällai sektori- ja liikennelähtösesti asioita.” (H2)
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Soft law -aineistot
Kaavaselostus liitesuunnitelmineen ja teemakarttoineen perustelee kaavaratkaisua
ja toimii lisäinformaationa yleiskaavan tulkinnan, oikeusvaikutusten sekä
toteuttamisen
suhteen.
Kaavakartassa
viitataan
kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksessa on kaavamääräysten tulkintaohje, jossa tarkennetaan
kaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä viitataan kaavan liitteenä oleviin
teemakarttoihin. Tulkintataulukossa on toimintojen mitoitukseen ja sijaintiin
liittyvää tarkempaa tietoa. Yleiskaavaa on täydennetty kahdeksalla teemakartalla.
Osa teemakarttojen sisällöistä on otettava oikeusvaikutteisina huomioon
jatkosuunnittelun suhteen. Teemakartoilla esitetään tarkempia aluerajauksia,
sijainteja ja yhteystarpeita sekä annetaan lisäinformaatiota ja yksityiskohtaisempia
ratkaisuja. (Selostus, 2016, s. 11, 92–99, 206; Kaavakartta, 2016.)
Yleiskaavaan liittyen on laadittu lukuisia selvityksiä ja vaikutusarviointeja.
Muutamissa
erillisselvityksissä
viitataan
ilmastotavoitteisiin,
mutta
johtopäätöksissä ei välttämättä tuoda selvästi esille niiden toteutumisen
edellytyksiä, mahdollista tarkentamistarvetta jatkosuunnittelussa tai arvioituja
vaikutuksia. Ilmastovaikutusten huomioimisen puuttuminen voi johtua siitä, että
tarkastelun lähtökohtana on ollut kestävään maankäyttöön liittyvä normatiivinen
tekijä, kuten saavutettavuus tai kaupunkirakenteen tiivistäminen, joten ratkaisuja ei
ole selvityksessä enää erikseen perusteltu ilmastotavoitteidenmukaisuudella.
Visiovaihetta edeltäneissä selvityksissä on tarkasteltu pitkän aikavälin
skenaarioiden avulla erilaisten kaupungin kasvumallien vaikutusta yleiskaavaan
mm. energian ja ilmastonmuutoksen, yhdyskuntarakenteen sekä liikkumisen osalta
(Skenaarioista visioihin, 2013). Visiotyöhön liittyen taustoitettiin kaavoituksen
vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään sekä tutkittiin muita
kaavoitusta tukevia ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja mm. taloudellisen ja
informaatio-ohjauksen osalta. Selvityksessä tarkasteltiin eri kaavatasoilla tehtävien
toimenpiteiden
vaikuttavuutta,
maankäytön
suunnittelussa
ohjattavia
ilmastotavoitteiden osatekijöitä sekä yleiskaavan mahdollisuutta niiden
ohjaamiseen. Yleiskaavan ohjauskeinoja ilmastotavoitteiden osalta olivat
hiililukkiutuman estäminen, riittävä aluetehokkuus, kaupunkirakenteen
tiivistäminen ja täydentäminen, kaupungin fyysisten rajojen määrittäminen,
palveluiden mitoitus ja sijainti, joukkoliikenteen aikainen toteuttaminen,
uusiutuvien energiamuotojen tukeminen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen,
energiatehokas ja päästöystävällinen rakentamistapa sekä alueellisen
energiasaneeraamisen
mahdollistaminen.
(Helsingin
ilmastopäästöjen
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vähentämisen mahdollisuudet yleiskaavassa, 2013.) Myös väestönkasvun
ilmastovaikutuksia pääkaupunkiseudun maankäytön suunnitteluun tutkittiin
skenaariotarkastelujen avulla, joissa muuttujina olivat rakentaminen, energia ja
liikenne (Väestönkasvun ilmastovaikutukset pääkaupunkiseudulla maankäytön
suunnittelun näkökulmasta, 2013).
Alueellisissa täydennysrakentamisselvityksissä on laadittu tarkasteluja
rakentamisen sijoittumisesta, laajuudesta ja mitoituksesta sekä selvitetty
toteuttamisen edellytyksiä mm. joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen suhteen
sekä tutkittu jopa lähes päästöttömiin ratkaisuihin perustuvia asuinalueita
(Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet, 2016; Meri-Helsinki
yleiskaavassa rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot, 2014, s. 32–35). Kaupan
sijoittumisen osalta on kiinnitetty huomiota asiointimatkojen päästöihin sekä
kestävän liikkumisen edellytyksiin palvelujen saavutettavuudessa (Kaupallisten
vaikutusten arviointi, 2014, s. 15, 55). Täydennys- ja uudisrakentamista on arvioitu
rakentamisen aikaisten päästöjen sekä energiakulutuksen osalta (Uudistava
täydentäminen – purkava saneeraus, 2013, s. 11–13). Hiilinielujen määrää sekä
niiden
vaikutusta
tarkasteltiin
kaavaluonnosvaiheessa
(Yleiskaavan
ilmastovaikutusten
arviointi,
2013,
s.
13–14).
Liikenneratkaisujen
päästövaikutuksia ja päästökustannuksia on arvioitu osana vaihtoehtotarkasteluja
(Moottoritiemäisten alueiden tarkastelut, 2013, s. 23–24; Helsingin
moottoritiealueiden maankäytön muutosten kaupunkitaloudelliset vaikutukset,
2013, s. 37–38). Ottaen huomioon yleiskaavan merkittävän roolin liikkumisen
ratkaisujen ohjaamisessa päästöjen tarkastelu lukuisissa liikenneratkaisujen
selvityksissä on kuitenkin varsin vähäistä. Uusiutuviin energiamuotoihin liittyvät
tarkastelut ovat usein olleet osa jotain teemaselvitystä (Meri-Helsinki yleiskaavassa,
2013, s. 17–18). Selvitykset on nähty merkittävinä yleiskaavaratkaisun
perusteluina asemakaavavaiheessa.
”…niin niist asiakirjoista [kaavaselostus ja erillisselvitykset] tavallaan näkee
sitä taustaa, et mistä täs tavallaan on tarkoitus, mikä tän pohjana on ollu myös
näitten ilmastotavoitteitten kannalta, niin se varmaan avaa sitte, et senhän on
koko materiaalin tarkoitus että asemakaavottaja on tietoinen siitä […] ku
lähetään asemakaavottaan, ni sitten ne on jo niin paljon tarkempia selvityksiä
mitä sitten tehdään tarvitaan.” (H3)
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Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaava viittaa vain muinaismuistolakiin sekä Natura 2000 -verkostoon
kuuluvin alueisiin. Lisäksi kaavassa viitataan muihin valtakunnallisiin,
maakunnallisiin tai paikallisiin rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön
ohjelmiin sekä luettelointeihin. Osa jatkosuunnittelussa huomioitavista aineistoista
on mainittu erikseen kaavaselostuksen tulkintaulukossa. Yleiskaava-alueella on
voimassa maanalainen yleiskaava tietyillä osin. Yleiskaava-alueella on voimassa
myös muita osayleiskaavoja, joiden osalta yleiskaava on ohjeellinen, ja
maakuntakaava
muodostaa
niiden
muuttamiselle
ohjausvaikutuksen.
Kaavamääräyksissä viitataan alueellisen tarkastelun tarpeeseen käyttötarkoituksen
muuttuessa
kuitenkaan
yksilöimättä
tarkempaa
suunnittelutasoa.
Yhdyskuntateknisten
määräyksien
tulkintaan
liittyen
seudullisissa
energiaratkaisuissa on otettava huomioon myös maakuntakaavan merkinnät ja
määräykset. (Selostus, 2016, s. 11, 92–99, 180–181; Kaavakartta, 2016.)
Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Yleisissä kaavamääräyksissä ohjeistetaan jatkosuunnittelua ekologinen kestävyys
huomioiden mm. olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä sekä kestävän
liikkumisen olosuhteita parantamalla. Energiahuollon osalta kaavamääräys sallii
yhdyskuntateknisten ja energiantuotantoon liittyvien laitteiden sekä tilojen
sijoittamisen eri käyttötarkoitusten yhteyteen, minkä voi katsoa lisäävän
joustavuutta alueellisten sekä hajautettujen energiantuotantoratkaisujen
toteuttamisen kannalta. (Kaavakartta, 2016; Selostus, 2016, s. 87–88.)
Kaavamerkintöjen
suunnittelumääräyksissä
painotetaan
mm.
kävelypainotteisuutta, kestävää liikkumista sekä rakentamisen tehokkuutta.
Keskustojen ja asumisen alueiden määräyksissä korostetaan toiminnallisesti
sekoittuneita ja monipuolisia toimintoja sekä erikseen jopa rajoitetaan liike- ja
toimitilan vähentämistä. Kaupan sijoittumista on ohjattu vähittäiskaupan ja
päivittäiskaupan osalta, mutta mitoitus on maakuntakaavan mukainen.
Asuntovaltaisten alueiden osalta on annettu rakentamisen korttelitehokkuusluvut
tarkkarajaisina
vähimmäisarvoina,
vaihteluvälinä
tai
ylärajana
sekä
prosenttiosuudet
korttelialueiden
maapinta-alasta.
Myös
tiivistettävien
kaupunkibulevardien varsilla korttelitehokkuuden alaraja on esitetty. Toimintojen
mitoituksen avulla ohjataan kaupungin rakentumista, asuntotuotantoa,
palveluverkkoa sekä investointeja. Se mahdollistaa myös tarkemman väestö- ja
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työpaikkaennusteiden laatimisen, kaavavarannon seurannan sekä vaikutusten
arvioinnin. Jakoa eri asuinrakennustyyppeihin ei käyttötarkoituksissa ole tehty.
Matalan tehokkuuden alueita on osoitettu vain oleville pientaloalueille.
Yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävät raideliikenteen sekä nopean
pyöräliikenneverkon yhteystarpeet on esitetty ohjeellisina. (Kaavakartta, 2016;
Selostus, 2016, s. 19, 66–68, 96; Hastio ym., 2018, s. 50.) Jatkosuunnittelun
suhteen yleiskaavan joustavuutta ja strategista ohjaavuutta on pidetty
tarkoituksenmukaisena.
”…eli määrätään vain niistä strategisesti olennaisista asioista, joita tässä
tapauksessa on se maankäytön tehokkuus, raideliikennejärjestelmä,
tavoitellaan sitä raideliikenteen verkostokaupunkia, joka tukee sit sellasen
joukkoliikennekaupungin syntymistä aidosti ja jätetään kaikista muista
määräykset mahdollisimman vähiin…” ( H2)
”…meil määritellään semmonen tehokkuushaarukka jo asemakaavotukseen ja
me kyllä ollaan aikeissa noudattaa sitä, koska se nyt mitottaa et ensimmäisen
kerran kunnolla ihan kaavakartassa mitotetaan yleiskaavatasolla näinkin
tarkkaan sinne asemakaavotukseen se et kuinka tehokasta siinä pitää olla, ni
se on aika iso strateginen linjaus. […] et tavallaan ei mennä myöskään liian
tarkkaan määräämiseen, koska sillon me suljetaan sit pois erilaisia
kehityskulkuja joista me ei viel tiedetä mitään…” (H3)
Kaavakartan mittakaava on 1:30 000. Kaava sisältää yleiskaavan vision
toteuttamisen kannalta vain olennaisimmat kaavamääräykset ja -merkinnät.
Tarkkoja aluerajauksia tai yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen kuuluvia
merkintöjä ja määräyksiä ei ole esitetty. Kaavakartalla on esitetty ainoastaan
graafiset kaavamerkinnät. Kaavan ohjaustavan joustavuutta ja yleispiirteisyyttä
kuvaa pääkäyttötarkoitusten esittämistapa 100 x 100 metrin ruutuina. Ruutuun
sisältyy paikkatietoa, jota voidaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa,
vaikutusten arvioinnissa sekä toteutumisen seurannassa. Käyttötarkoituksia ovat
pääasiassa vain sekoittuneiden toimintojen keskustat, asuminen sekä viher- ja
virkistysalueet, mutta käyttötarkoitusmerkinnän kohdalle voi sijoittua myös muita
toimintoja. Uusia toimitila-alueita tai käyttötarkoituksia ei ole lisääntyvästä
työpaikkojen määrästä huolimatta osoitettu, sillä toimitilat tulee sijoittaa
pääkäyttötarkoitusten yhteyteen. Tällä pyritään edistämään toiminnallisesti
sekoittuneen kaupunkirakenteen syntymistä. (Kaavakartta, 2016; Selostus, 2016, s.
11–14, 95–96.)
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Vaikuttavuus
Ilmastovaikutuksia
on
arvioitu
yleiskaavaprosessin
aikana
useasti.
Yleiskaavaprosessin
ulkopuolisessa
selvityksessä
on
tarkasteltu
kaupunkistrategian 30 prosentin päästötavoitteen mukaisia kustannustehokkaita
hallinnollisen, taloudellisen ja informaatio-ohjauksen toimenpiteitä sekä niiden
vaikuttavuutta ja kannattavuutta vuoden 2020 suhteen. Selvityksessä on lisäksi
esitetty visio toimenpiteistä vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitteen osalta.
Kaavoituksen merkitystä ohjauskeinona on tarkasteltu osana rakennusten
energiankulutusta, liikennettä ja uusiutuvan energiatuotannon edistämistä. Selvitys
esittää toimenpiteitä, joilla vuoden 2020 tavoitteet saavutetaan, ja arvioi vielä
erikseen keskitetyn energiaratkaisun päästövaikutusta tavoitteisiin. (Ryynänen ym.,
2014.) Liikennejärjestelmän mukaisilla toimenpiteillä pääkaupunkiseudun
ilmastotavoite
arvioidaan
saavutettavan
(Helsingin
seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, 2015, s. 95). Kaupungin
strategiaohjelmaa on erikseen arvioitu energiatehokkuuden osalta mm.
kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen suhteen. Yleiskaavaa on pidetty
ilmastotavoitteita
tukevana,
joskin
kokemukset
rakentamisen
energiatehokkuudesta ovat olleet vähäisiä. Energiatehokkuuden ja uusiutuvien
energiamuotojen ohjaus on arvioinnin mukaan jäänyt vaatimattomaksi, eikä
uusiutuvien energiamuotojen 20 prosentin osuutta saavutettane vuoteen 2020.
(Arviointikertomus 2016, 2016, s. 29–32.)
Yleiskaavaluonnoksen ilmastovaikutusten arvioinnissa on huomioitu
liikenteen, energiankulutuksen ja -tuotannon sekä rakentamisen aikaisia päästöjä ja
kaavan vaikutuksia hiilinieluihin. Arvioinnin mukaan kaavaluonnos on linjassa
asetettujen tavoitteiden kanssa. Yleiskaavan on yhdessä muiden vähennystoimien
kanssa arvioitu saavuttavan 60 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2035 ja 88
prosentin vuoteen 2050 mennessä. Arvioinnissa on suhteutettu kaavalla ohjattavia
tekijöitä myös visiotyön laadullisiin ilmastotavoitteisiin. Asukasmäärän kasvun
sijoittuminen jatkossa pääasiassa joukkoliikenteen vyöhykkeille on arvioitu
pitävän liikenteen päästöt asukasta kohti ennallaan, mutta vähentävän seudullisia
liikenteen päästöjä. Tiivistämisellä on välillisesti vaikutusta myös rakennuskannan
energiatehokkuuden paranemiseen. Lämmön ja sähkön energiantuotannon
ohjaamista pidetään arvioinnin mukaan vähähiilisyystavoitteen merkittävimpänä
tekijänä, vaikka kaava ei ohjaa proaktiivisesti energiantuotannon ja -kulutuksen
päästöjen pienentämistä. Kaavaratkaisun katsotaan kuitenkin mahdollistavan
erilaisten ratkaisujen toteuttamisen. Tuulivoiman päästöjen vähennyspotentiaali on
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arvioitu, vaikka tuulivoimatuotannon alueita ei yleiskaavassa esitetä.
Rakentamisen aikaisten päästöjen arvioimisen ei vastaavasti todeta olevan täysin
yksiselitteistä. Myös hiilinielujen vähentymisen merkitystä on arvioitu.
(Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, 2013; Selostus, 2016, s. 123–124.)
Yleiskaavan
ilmastovaikutuksista
laadittiin
myös
päästöarvio
skenaariotarkastelulla vuosien 2035 ja 2050 suhteen, ja sen mukaan
hiilineutraalisuustavoite voidaan saavuttaa. Yleiskaava ei aiheuta ns.
hiililukkiutumaa, millä mahdollistetaan muiden ilmastotavoitteita edistävien
toimenpiteiden vaikuttavuus yhdessä kaavaratkaisun kanssa. Suurimmat
päästövähennyspotentiaalit sisältyvät tiivistyvän kaupunkirakenteen mukaisiin
liikkumistottumusten muutoksiin, energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen ja
energiaremontteihin, kaukolämmön polttoainevalintoihin, vähäpäästöiseen
sähköön,
ajoneuvotekniikan
ja
polttoaineiden
kehittymiseen
sekä
kiinteistökohtaisiin energiantuotantomuotoihin. Kaupunkikaavan toteuttaminen
voi estää seudullisen yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja siitä johtuvan päästöjen
kasvun. Yleiskaava tukee myös infrastruktuurin ja tilojen tehokasta käyttöä.
(Helsingin Kaupunkikaavan ilmastovaikutukset, 2015, s. 4, 34–36.)
Energiatehokkuustavoitteeseen arvioinnit eivät ota kantaa.
Arviointityöhön on liittynyt useita kehityshankkeita, mm. KEKO-B
ekotehokkuuden arviointityökalu. Päästöjä on arvioitu seudullisesti myös
Ilmastoveivi-työkalulla. (Selostus, 2016, s. 124; Ilmastoveivi, n. d.) Helsingin
hiilivarantoja arvioitiin erikseen mm. ILKKA-hankkeen yhteydessä (Helsingin
Kaupunkikaavan ilmastovaikutukset, 2015, s. 35; Rasinmäki & Känkänen, 2014, s.
50–51). Kaavoituksen seututason seurantajärjestelmän KARVI-arvioinnissa
yleiskaavaluonnosta oli tarkasteltu kaupungin strategisiin tavoitteisiin liittyen. Sen
mukaan
luonnoksen
ratkaisut
tukevat
eheyttämistä
ja
kestävien
liikennejärjestelmien kehittämistä, mutta edellyttävät raideyhteyksien rakentamista.
(Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi, 2014, s. 3–9.) Pääkaupunkiseudun
ilmastostrategian toteutumista seurataan vuosittain eri indikaattoreiden avulla,
jotka kuvaavat mm. yhdyskuntarakenteen eri sektorien päästöjä, väestötiheyttä,
kulkutapajakaumia
sekä
energiankulutusta.
(Pääkaupunkiseudun
kasvihuonekaasupäästöt n. d.; Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
tavoitteiden tarkistaminen, 2012, s. 4.) Kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista
ja vaikutuksia seurataan vuosittain ympäristöraportin ja sen indikaattoreiden avulla.
Ympäristöraportissa esitetään päästöjen tilanne sektoreittain sekä vuosittainen
talousarvion sitovien ympäristötavoitteiden toteutuminen. (Ympäristöraportti 2017,
2018, s. 11, 21, 50–51.) Toimenpideohjelmiin kuuluvat omat säännölliset
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seurannan
raportointikäytännöt,
kuten
kestävän
energiankäytön
toimenpideohjelmassa kahden ja neljän vuoden välein (Kestävän energiankäytön
toimenpideohjelma 2010, 8). Helsinki käyttää myös viikoittaista CO2-raporttia
(CO2-raportti, n. d.). Energiansäästön ja -käytön kehittymistä eri
toimenpideohjelmissa
ja
hankkeissa
seurataan
koordinoidusti
(Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa
2015, 2016).
Yhteenveto
Helsingin ilmastopolitiikan keskeiset tavoitteet on asetettu vuosille 2020 ja 2050.
Ilmastotavoitteet on strategiaohjelmassa esitetty tarkkarajaisesti päästöjen sekä
uusiutuvien energiamuotojen osalta. Pitkän tähtäimen hiilineutraalisuustavoite on
esitetty ympäristöpolitiikassa ja lyhyellä aikavälillä pyritään määrällisiin
ilmastotavoitteisiin myös energiatehokkuuden osalta. Seudullisen ilmastostrategian
sekä kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen poikkeavia päästötavoitteita selittävät
ohjelmien omat tavoitteet ja laatimisajankohdat. Ohjauskeinoissa on huomioitu
hallinnollisten keinojen ohella taloudellinen ja erityisesti informaatio-ohjaus sekä
paikoin myös sääntely-yhdistelmiä. Strategioissa sekä ohjelmissa on kohdistettu
maankäyttöön laadullisia osatavoitteita ja toimenpiteitä monipuolisesti mm.
täydennysrakentamisen, kestävän liikkumisen, energiatehokkaan rakentamisen
sekä uusiutuvan energiantuotannon ohjaamiseksi. Yhdyskuntarakenteen
ohjaustavoitteet ja -toimenpiteet ovat kaikissa strategioissa, ohjelmissa ja
suunnitelmissa samansuuntaisia, ja kaavoituksen tarkempaa ohjausroolia on tuotu
esille mm. ilmastostrategiassa. Ilmastotiekartan avulla erilaisia ja eriaikaisia
strategia- sekä ohjelmatason linjauksia pyritään tekemään havainnolliseksi
toimijoille, mitä voi pitää sääntelyjärjestelmän hahmottamisen kannalta
tarkoituksenmukaisena. Yleiskaavan tavoitteissa ja visiossa on esitetty määrälliset
päästötavoitteet vuosien 2020 ja 2050 suhteen, ja yleiskaavan laadulliset
ilmastotavoitteet yhdyskuntarakenteen ohjauksen osalta ovat yhdensuuntaisia
strategioiden, ohjelmien sekä rakennesuunnitelman kanssa. MAL-sopimuksessa ja
ilmastostrategiassa nähdään kuntien yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen ilmastotavoitteiden ohjausvälineenä.
Yleiskaavan strategisena painotuksena on pidetty kaupunkirakenteen
kehityssuuntien ja painopisteiden osoittamista sekä toimintojen mitoitusta. Kaava
ohjaakin
vain
keskeisimpiä
yhdyskuntarakenteen
osatekijöitä,
pääkäyttötarkoituksia, maankäytön tehokkuutta sekä liikenneratkaisuja.
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Maankäytön tehostamisen, kaupunkibulevardien toteuttamisen ja raideyhteyksien
rakentamisen yhteensovittamisen vuoksi alueiden asemakaavoitus ja hankkeiden
toteutus ohjelmoidaan tarkasti. Kaavaratkaisun joustavuus edellyttää siten muita
proaktiivisempia
toimenpiteitä.
Tiivistämällä
kaupunkirakennetta
joukkoliikennevyöhykkeiden ja keskusten yhteyteen luodaan edellytyksiä
saavutettavuudeltaan edullisen ja toiminnallisesti sekoittuneen verkostorakenteen
syntymiselle. Kaavaprosessin aikana toimijoita, erityisesti nuoria, on osallistettu
monipuolisesti. Vuorovaikutustilanteiden teemoja on kohdistettu ilmastotavoitteita
tukien mm. ilmastonmuutokseen ja täydennysrakentamiseen. Sosiaalinen media ja
sähköinen
viestintä
olivat
tarjonneet
vapaamuotoisemman
kanavan
kansalaispalautteelle, toimijoiden keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä
vaihtoehtoisille suunnitelmille. Laajan osallistamisen, vuorovaikutustilanteiden ja
-muotojen monipuolisuuden sekä ilmastotavoitteita tukevien teemojen käsittelyn
kaavaprosessin eri vaiheissa voi katsoa palvelevan sääntelytarkkuutta.
Kaavaprosessin eri vaiheissa on saatu paljon palautetta koskien maankäytön
tehokkuuden, täydennysrakentamisen, energiatehokkuuden sekä varsinkin
uusiutuvien energiamuotojen ohjaamistarvetta. Ilmastotavoitteiden ohjausta
koskeva palaute on ollut paikoin ristiriitaista, vaikka pääsääntöisesti
kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja kestävien liikennemuotojen kehittämiseen on
suhtauduttu positiivisesti. Esittämistavan yleispiirteisyyttä ja strategista
ohjaavuutta on pidetty joustavana sekä mahdollistavana, mutta toisaalta myös
kaavahierarkian vastaisena, vaikeaselkoisena, epätarkkana sekä tulkinnan ja
vaikutusten arvioinnin suhteen ongelmallisena.
Kaavaprosessin ulkopuolella sekä sen eri vaiheiden aikana on tuotettu useita
ilmastovaikutusten arviointeja sekä selvityksiä. Kaavoituksen kautta saavutettavia
päästövähennyksiä on selvitysaineistossa tarkasteltu suhteessa eri ohjauskeinoihin,
kaupungin päästötavoitteisiin sekä suhteutettu niitä eri kaavatasojen
vaikutusmahdollisuuksiin. Erityisesti yleiskaavalla ohjattavien ilmastotekijöiden
tarkastelun voi katsoa edistävän yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Teemakohtaisissa
selvityksissä ei ilmastotavoitteisiin välttämättä ole otettu tarkemmin kantaa, kuten
esim. liikennetarkastelujen päästövaikutusten osalta. Kaavaselostukseen liitetty
tulkintataulukko tarkentaa kaavamääräysten tulkintaa mm. sijantien ja mitoituksen
osalta, mikä osaltaan on mahdollistanut joustavamman määräysten muotoilun.
Yleiskaava ei juurikaan tukeudu muuhun sääntelyyn.
Kaava on esittämistavaltaan graafisesti pelkistetty ja yleispiirteinen ohjaten
vain merkittävimpiä maankäyttömuotoja, yhteystarpeita sekä maankäytön
tehokkuutta. Kaavakartalla ei ole edes kaavamerkintöjä. Yleiskaava ei erittele
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kaikkia käyttötarkoituksia ja tarkkoja aluevarauksia, joten esittämistapa
joustavoittaa toimintojen sekoittumista, määrää sekä sijoittumista. Samalla se
siirtää tarkempaa sääntelyä jatkosuunnitteluun. Tehokkuuslukujen esittäminen
liikennevyöhykkeiden ja keskusten yhteyteen taas tarkentaa maankäytön
tiivistämistavoitteita sekä ohjaa asukas- ja työpaikkamäärän sekä palveluiden
mitoittamista. Mitoituksen avulla voidaan samalla ohjata asuntotuotantoa ja
investointeja sekä mahdollistaa kaavavarannon seuranta sekä vaikutusten arviointi.
Pääkäyttötarkoitusten ruutujakoon perustuva graafinen esittämistapa hyödyntää
paikkasidonnaisen seurantatiedon keräämistä ja helpottaa siten toimintojen
mitoitusta, vaikutusten arviointia ja jatkosuunnittelua. Yleiskaavan teemakartat
sisältävät yksityiskohtaisempia sijainteja sekä rajauksia, ja osa teemakartoista
muodostaa myös oikeusvaikutuksia. Yleiskaava ohjaa pääasiassa päästöjen
muodostumista tiivistämällä kaupunkirakennetta, ja energiatehokkuus jää uudis- ja
täydennysrakentamisen varaan. Strategioissa, ohjelmissa, tavoitteissa sekä
palautteessa on esitetty laajasti uusiutuvien energiamuotojen ohjaustavoitteita.
Yleiskaavaratkaisu ei niitä proaktiivisesti ohjaa, mutta se mahdollistaa erilaiset
energiahuollon ratkaisut sekä järjestelmät.
Päästövähennyskeinojen vaikutuksia ja vaikuttavuutta on arvioitu useiden
tavoitevuosien suhteen eri kaavaprosessin vaiheissa; myös vuoden 2020
ilmastotavoitteet
on
huomioitu.
Arviointien
mukaan
päästöja
hiilineutraalisuustavoitteet voidaan saavuttaa, joskin uusiutuvan energiantuotannon
tavoiteltua osuutta ei saavuteta vuoteen 2020. Päästötarkastelua on tehty myös
kaavaprosessin ulkopuolelta, mikä parantaa yleiskaavan roolin hahmottamista
ohjausvälineenä ja sääntelykeinoyhdistelmänä. Yleiskaavan ilmastovaikutusten
arviointia on suoritettu sekä sektoreittain että skenaariotarkasteluina, mitkä
edistävät kaavallista sääntelytarkkuutta. Hiililukkiutuman tarkastelu on hyödyllistä
sääntelyjärjestelmän kannalta, sillä se mahdollistaa erilaisten ohjauskeinojen
valinnan sekä keinoyhdistelmien muodostamisen. Vaikutusten arvioinnit esittävät
merkittävimpiä ohjaus- ja tehostamistoimenpiteitä jatkosuunnittelun suhteen
täsmentäen siten yleiskaavan ohjausvaikutusta. Liikenteen päästövähennys
tuodaan esiin seudullisena vaikutuksena, mikä korostaa hajautumiskehitystä
estävän kaavaratkaisun vaikutusta hallinnollista kaupunkialuetta laajempana.
Yleiskaavan aikana on hyödynnetty sekä kehitetty useita ilmastovaikutuksia ja
seurantaa helpottavia arviointityökaluja, joiden avulla sopivaa sääntelytarkkuutta
voidaan määritellä. Strategioiden ja toimenpideohjelmien seuranta on järjestetty
säännöllisenä kunta- ja seututasolla. Kaupungin strategiaohjelman arviointia myös
energiatehokkuuden suhteen voi pitää ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän
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tarkastelun kannalta käytännöllisenä. Kaupunkikaavan merkittävimpänä
sääntelytarkkuuden tekijänä voi pitää pelkistettyä kaavakarttaa ja sen strategista
ohjaustapaa. Myös erilaisten ilmastovaikutusten arviointia parantavien
tarkastelujen ja laskentatyökalujen käyttö on ollut hyödyllistä.
TAVOITTEET

Määrälliset ja laadulliset strategiset ilmastotavoitteet; yleiskaavalla
määrälliset ja laadulliset tavoitteet

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategia ja ohjauskeinot tunnistettavissa; kaavoituksen rooli
huomioitu osana strategioita ja toimenpideohjelmia

INSTRUMENTTI

Strateginen ja yleispiirteinen ohjaustapa

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena; raideliikenteen
verkostorakenne; maankäytön tehokkuus

KAAVAPROSESSI

Temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja osallistaminen
kaavaprosessissa

TOIMIJAT

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin; paljon osallispalautetta
ilmastotavoitteisiin liittyen

SOFT LAW -AINEISTOT

Kaavaselostuksen liitteen keskeinen rooli jatkosuunnittelussa;
teemakartoilla oikeusvaikutuksia; eri skenaarioiden, ilmastotekijöiden ja
ohjaustoimien tarkasteluja kaavaprosessin aikana; laajat
kokonaisvaltaiset selvitykset

TUKEUTUMINEN

-

SÄÄNTELYYN
NORMIFORMULAATIO

Maankäytön tehokkuusluvut; viittaukset kaavaselostukseen

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; ruututarkastelu

ESITTÄMINEN
VAIKUTTAVUUDEN

Ilmastovaikutusten määrällinen arviointi skenaariotarkasteluna;

ARVIOINTI

seurantaruutupohjainen paikkatieto; useita arviointityökaluja;
hiililukkiutuman tarkastelu

Kuvio 8. Helsingin yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.

5.6

Östersundom

Tavoitteet, strategia ja keinot
Östersundom on kolmen kunnan – Helsingin, Vantaan ja Sipoon – yhteinen uusi
kaupunginosa, jonne on suunniteltu sijoittuvan 80–100 000 asukasta ja 25–38 000
työpaikkaa. Alue on nykyisin pääosin asemakaavoittamatonta maaseutua. Kooltaan
Östersundom vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin rakentamista. Kaupungin
toteuttaminen alkaa 2020-luvulla ja kestää n. 40 vuotta. Yleiskaavan tavoitteena on
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muodostaa kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne, joka perustuu
tehokkaaseen raideliikenneratkaisuun. (Kaavaselostus, 2018, s. 8–11, 58.) Kuntien
sekä seudun ilmastotavoitteita ohjaavat strategiat ovat ehtineet vuonna 2010
alkaneen suunnitteluprosessin aikana muuttua. Yleiskaavatyössä Helsingin
alustavat ilmastotavoitteet olivat yhdyskuntarakenteellisia: tehokas maankäyttö,
raideliikenne, kävely- ja pyöräilypainotteisuus sekä infrastruktuurin ekotehokkaat
ja ilmastonmuutoksen kannalta edistykselliset tekniset ratkaisut. Vantaan
tavoitteena oli metrolinjan rakentaminen ja sen edellyttämä tehokas maankäyttö
sekoittuneine toimintoineen. Sipoon tavoitteet koskien Majvikin ja Granön saaren
kehittämistä tukeutuivat myös monipuolisia toimintoja palveleviin raide- ja
joukkoliikenneratkaisuihin. Granön saarta oli tarkoitus kehittää monipuolisena
virkistysalueena, jossa rakentamisen tulisi olla tiivistä ja energiatehokasta.
(Kaavaselostus, 2018, s. 76–79.) Vaikka ilmastotavoitteet tulevat pitkälti
kunnallisesta päätöksenteosta, myös ylemmän tason sääntelyllä nähtiin olevan
merkitystä.
”…et niitä tavotteita asetettiin kunnallisella tasolla, mut varmaan niihin kyl sit
[…] ku tehään ratkasuja, jotka koskettaa kuntalaisia ja kaikkii toimijoita, niin
kyllähän niillä valtion tason ja Euroopan tasonki linjauksil on tosi iso merkitys.”
(Ö1)
Helsingin
kaupunkistrategiassa
(2017)
mainitaan
60
prosentin
päästövähennystavoite vuodelle 2030, hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035 sekä
yleisiä laadullisia tavoitteita energiatehokkuudelle ja uusiutuville energiamuodoille
(Maailman toimivin kaupunki, 2017, s. 12). Aiemman strategiaohjelman mukaan
Östersundomista suunnitellaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen
liittyvien ratkaisujen pilottialue sekä sijoituspaikka cleantech -yrityksille
(Strategiaohjelma 2013–2016. 2013, s. 15). 137 Hiilineutraalisuus tarkoittaa
Helsingin osalta 80 prosentin päästövähennystä ja 20 prosentin kompensaatiota.
Toimenpiteet koostuvat rakentamisen ja rakennusten käytön, liikenteen,
hankintojen sekä kuluttamisen päästöjen vähentämisestä lukuisten hallinnollisten,
taloudellisten ja informaatio-ohjauksen keinojen avulla. Energiayhtiö vastaa
osaltaan keskitetyn energiatuotannon päästövähennysten toimenpiteistä. Tavoitteet
on esitetty prosenttiosuuksina sektorikohtaisesti, ja niiden saavuttamiseksi
edellytetään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä valtion tukitoimia ja
ilmastopolitiikkaa. Maankäytössä uudisalueiden tulee jatkossa mahdollistaa
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Helsingin ilmastopolitiikka ks. tapaus Helsinki.
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hiilineutraalit ratkaisut. Kaavoituksen toimenpiteet ohjautuvat pääasiassa
asemakaavatasolle. Myös hiilinieluihin on kohdistettu ohjaustoimenpiteitä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelma, 2018.)
Vantaan valtuustokauden strategian (2017) mukaan kaupunki tavoittelee
hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja
tukeudutaan
kestäviin
liikkumismuotoihin.
Yleiskaava
mainitaan
kaupunkirakenteen ohjaustyökaluna. Asukaskohtaisia päästöjä käytetään
resurssiviisaan kaupunkirakenteen mittarina. (Valtuustokauden strategia, 2018–
2021, s. 10–12.)138 Myös ympäristöpolitiikan (2012) mukaan kaupunkikehityksen
keinot liittyvät tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, kestävään liikkumiseen,
uusiutuvan energian käyttöön sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen (Vantaan
ympäristöpolitiikka 2012–2020, 2012, s. 9). Ympäristöohjelman (2013) mukaan
päästöjä ja energiakulutusta vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 vuoden 1990
tasosta. Ilmastotavoitteet kohdistuivat maankäytön osalta ekotehokkaaseen
kaupunkirakenteeseen, materiaali- ja energiatehokkuuteen ja kestävään
rakentamiseen. Maankäytön suunnittelulla tähdätään eheytyvään, tiiviiseen
yhdyskuntarakenteeseen ja kestävien liikkumismuotojen edistämiseen. (Vantaan
kaupungin ympäristöohjelma 2013–2016, 2013.) Kestävän energiankäytön
toimenpideohjelma (2011) esittää toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia
kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen mukaisen 20 prosentin
päästövähennysten
sekä
energiansäästön
saavuttamiseksi.
Ohjelmassa
tarkasteltavia sektoreita ovat mm. liikenne ja maankäyttö, rakennukset,
lämmitystavat, energiatehokkuussopimukset sekä hankinnat. Kaavoituksella
ohjataan
täydennysrakentamista
ja
palveluita
tehokkaiden
joukkoliikenneyhteyksien ja asemanseutujen ympäristöihin. (Vantaan kaupungin
kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010–2020, 2011.)
Molemmissa ohjelmissa on esitetty myös taloudellisen ja informaatio-ohjauksen
keinoja. Vantaan osalta hiilineutraalisuus tarkoittaa 80 prosentin päästövähennystä
vuoden 1990 tasosta ja 20 prosentin kompensaatiota. Hiilineutraalisuustavoitteita
on arvioitu prosenttiosuuksina mm. erilaisille energiatehokkuustavoitteille,
energiantuotannolle, uusiutuvien energian määrälle sekä liikenteen päästöille.
Ohjauskeinot sisältävät merkittäviä informaatio-ohjauksen ja taloudellisen
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Aiemmassa Vantaan kaupunkistrategiassa ei ollut asetettu erityisiä määrällisiä päästövähennys- tai
energiatehokkuustavoitteita (Valtuustokauden 2013–2016 strategia, 2013, s. 11–13). Ennen
hiilineutraalisuustavoitetta Vantaalla selvitettiin myös toimenpiteitä päästövähennysten nostamiseksi 30
prosenttiin vuoteen 2020 ja 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Vantaan kasvihuonekaasujen
päästövähennysselvitys, 2016, s. 4).
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ohjauksen keinoja ja niiden yhdistelmiä. Kaavoitukselle on annettu mm.
kaupunkirakenteen tiivistämiseen, energia- ja tilatehokkuuteen, uusiutuvien
energiamuotojen edistämiseen sekä kevyen liikenteen infrastruktuurin
parantamiseen liittyviä laadullisia osatavoitteita. Myös Vantaa pyrkii vaikuttamaan
valtion tukitoimiin ja kansallisiin ohjauskeinoihin. (Berger, 2018.)
Hiilineutraalisuuteen
tähtäävässä
resurssiviisauden
tiekartassa
(2018)
yhdyskuntarakenteelle ja kestävälle liikkumiselle on osoitettu yleisiä laadullisia
tavoitteita mm. energia- ja resurssitehokkuuden, kaupunkirakenteen tiivistymisen
sekä toimintojen sekoittuneisuuden ja saavutettavuuden suhteen vuoteen 2030.
Sektoreille on esitetty tarkempia toimenpiteitä, ja kaavoitukselle esitetään useita
tehtäviä, mm. puurakentamista, uusiutuvia energiamuotoja, energia- ja
resurssitehokkuutta sekä kiertotaloutta edistävien kaavamääräysten käyttämistä.139
Toimenpiteitä on aikataulutettu eri ajanjaksoille, ja tiekartan pääindikaattorina ovat
päästöt. (Resurssiviisauden tiekartta, 2018, s. 14–15, 23–40, liitteet.) Vantaa ja
Sipoo
suhtautuvat
varauksella
yhdyskuntarakenteen
levittäytymiseen
Östersundomiin.
”…jo edellinen yleiskaava Vantaal oli sitä mieltä, että ei lähdetä avaamaan
uusia kasvusuuntia, ja siinä mieles tavallaan se Östersundom oli jossain
määrin ristiriidassakin Vantaan tavotteiden kanssa […] mä melkein sanoisin,
et se oli hyvin kunnallisella tasolla ja vielä Helsinkivetoista Östiksen
tavotteiden asettaminen nimenomaan.” (Ö1)
”…sit se kehitys keskittyy Söderkullaan ja Nikkilään ja mitkä on niitä nykyisiä
taajamakeskuksia joissa on jo ne palvelut. Oikeestaan se on niinku sitä nyt tällä
hetkellä parasta ilmastopolitiikkaa on vahvistaa niitä olemassa olevia
taajamakeskuksia ja sitten niitten joukkoliikenneyhteyksiä.” (Ö3)
Sipoo ei ole asettanut ilmastotavoitteita kuntastrategioissaan. Sipoolla on
pääkaupunkiseudun kehyskuntien, ns. Kuuma-kuntien, kanssa yhteinen strateginen
ilmasto-ohjelma (2012). Ohjelman tavoitteena on vähentää päästöjä 33 prosenttia
asukasta kohti vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 ja saavuttaa hiilineutraalius
vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien energioiden osuutta energiantuotannossa
nostetaan 60 prosenttia vuoteen 2020 ja energiatehokkuutta parannetaan
rakennuksissa, energian tuotannossa ja jakelussa eri prosenttiosuuksilla. Eri
sektoreille esitetään määrällisiä ja laadullisia osatavoitteita sekä hallinnollisia
139
Henkilöliikenteeseen kohdistettavilla taloudellisilla ohjauskeinoilla tavoitellaan huomattavaa
päästövähennystä ja kustannussäästöä (Resurssiviisauden tiekartta, 2018, s. 22).
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toimenpiteitä ja informaatio-ohjausta niiden saavuttamiseksi. Maankäytön ja
liikenteen toimenpiteet liittyvät mm. yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja
toiminnalliseen monipuolisuuteen tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksien varrella
sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen asuinalueilla. Kaavoitukselle
esitetään useita konkreettisia toimenpiteitä. (Keski-Uudenmaan strateginen
ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus, 2012.) Ympäristöohjelmassa (2011) asetetaan
konkreettisia osatavoitteita ja toimenpiteitä myös ilmasto-ohjelman toteuttamiseksi.
Kaavoituksella tähdätään tiivistyvään yhdyskuntarakenteeseen, palvelujen
saavutettavuuteen sekä raideyhteyksien kehittämiseen. Muita maankäytön
tavoitteita ovat rakennusten energiatehokkuus, kestävän liikkumisen edellytysten
parantaminen, hajarakentamisen hillitseminen sekä neuvonta. Energiatehokkuuden
toimet tähtäävät infrastruktuurin ja kiinteistöjen monipuoliseen käyttöön ja
uusiutuvien
energiamuotojen
hyödyntämiseen
lämmitysja
energiantuotantoratkaisuissa. (Sipoon kunnan ympäristöohjelma 2011–2025, 2011.)
Hiilineutraalisuus on määritelty kehyskuntien osalta 80 prosentin
päästövähennykseen (Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon
sovellus, 2012, s. 16). Strategiat ja toimenpideohjelmat kuvaavat kuntakohtaisesti
päästöjen ja energiankäytön nykytilan sekä niiden kehityssuunnan. Sipoossa
seudullinen ilmastotyö on nähty tärkeänä.
”…näitten ilmastotavotteiden osalta, niin tää koko seudun HLJ-MAL-yhteistyö
on se missä niinkun ne tulee kaikista selkeimmin esille[…] Nyt tää valmisteilla
oleva MAL 2019 -työ, mikä tulee nyt […] kasvihuonekaasupäästöjen vähennys
on vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.” (Ö3)
Östersundomin
yleiskaavan
ilmastotavoitteet
liittyvät
pääasiallisesti
yhdyskuntarakenteen ohjaamiseen, eikä yhteyttä kuntien ilmastotavoitteisiin tuoda
pääkaupunkiseutua ja Helsinkiä lukuun ottamatta esille (Vaikutusten arviointi,
2018, s. 46). Östersundomin maankäyttöä ovat ohjanneet myös Helsingin seudun
maankäytönsuunnitelma MASU 2050 (2014) sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma
HLJ 2015. Östersundomin yleiskaavaan vaikuttavia tausta-aineistoja ja
suunnitelmia ovat olleet mm. Helsinki-Porvoon kehyssuunnitelma (2009) sekä
Itämetron ja pikaraitiotien esiselvitykset (2010). Niissä on esitetty strategisia
maankäytön
tavoitteita
suunnittelun
lähtökohdaksi
mm.
eheytyvän
yhdyskuntarakenteen ja keskeisen raideyhteyden osalta. (Kaavaselostus, 2018, s.
30–31, 58.) Helsingin ja Sitran yhteisen hankkeen, Smart & Clean -vision, yhdeksi
pääteemaksi Östersundomin kaavoituksessa nousi kiertotalous. Alueen
kaavoituksen yhteydessä pyritään edistämään ilmastonmuutosta hillitseviä ja
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resurssitehokkuutta lisääviä toimia myös vihreän talouskasvun mahdollistamiseksi.
Vision mukaan energia tuotetaan uusiutuvilla lähienergian muodoilla ja energian
varastointia kehitetään. Alueen on tarkoitus tuottaa energiaa yli oman tarpeen ja
toimia hiilivapaan rakentamisen sekä liikkumisen pilottialueena. (Kaavaselostus,
2018, s. 80; Östersundom smart & clean -visio ja ohjelma -työpajojen yhteenveto,
2015, s. 5–14.) Yleiskaavan kanssa laadittiin samanaikaisesti Östersundomin
maakuntakaavaa (Selostus, 2017, s. 7; Kaavaselostus, 2018, s. 88).
Ilmastotavoitteet nähtiin jopa kansallisen ja strategiatason ohjauksen tehtäväksi
enemmän kuin yleiskaavan tehtäväksi.
”…tavallaan tullaankin siihen, että onko nää niinkun ilmastotavotteet oikeasti
[…] kaupunkitason strategioilla ja lainsäädännöllä ohjattavia asioita, eikä
niinkään että […] yleiskaavassa ja asemakaavassa määräyksellä asetettaisiin
tavotteita?” (Ö2)
Instrumentti ja sisältö
Valtioneuvosto päätti vuonna 2007 liittää osia Sipoon ja Vantaan alueista Helsinkiin.
Kunnanosaliitoksen taustalla oli ollut tavoite laajentaa Helsinkiä itään. Sopimus
kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan laatimisesta ja siihen liittyvästä suunnitteluja päätöksentekojärjestelmästä tehtiin 2010. Östersudomin yhteinen yleiskaava on
MRL:n 46 §:n mukainen kuntien yhteinen yleiskaava, joka on tarkoitettu
oikeusvaikutteiseksi.140 Kyseessä on yleispiirteinen aluevarauskaava, joka käyttää
kuitenkin strategisia kaavamerkintöjä tiettyjen toimintojen ohjaamiseen. Ohjaus- ja
viranomaisvaikutuksen lisäksi kaava asettaa alueelle ehdollisen rakentamis- ja
toimenpiderajoituksen sekä mahdollistaa maan lunastamisen. Muita
oikeusvaikutuksia ei kaavaselostuksessa ole mainittu. (Kaavaselostus, 2018, 58–59,
93.) Kaava ohjaa myös kaupan suuryksiköitä (Kaavakartta, 2018).
Oikeusvaikutuksia on käytetty sääntelyn tarkentajana kaupan suuryksiköiden
ohjauksessa
sijaintien
ja
mitoituksen
suhteen.
Östersundomissa
suunnittelutavoitteet liittyivät Helsingin kaupungin laajentumiseen.
”…se [ilmastotavoitteet] ei ollu niinkun päällimäinen asia […] miks
yleiskaavaa ryhdyttiin laatimaan, vaan se oli tää […] Helsingin seudullinen

140
Östersundomin yhteinen yleiskaava on kumottu 29.11.2019 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä
(Östersundomin kaava kumottu, 2019).
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kehitys ja tavallaan se, että piti avata myös tää idän suunta kehitykselle…”
(Ö2)
”…et Östiksen se tarina tavallaan on kumminki ollu se, että Helsinki on sillon
halunnu kasvaa pientalokaupunkina. Nii ehkä se on se perusasetelma, et
haluuko Helsinki edelleen kasvaa pientalokaupunkina.” (Ö1)
Östersundomista tehdään tehokkaaseen joukkoliikenneratkaisuun perustuva
monikeskuksinen, kaupunkimainen ja pientalovaltainen kaupunginosa, jossa
rakentamisen painopisteet on sijoitettu rannikon suuntaisesti metroasemien
yhteyteen sekä pääkadun varteen. Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja
Porvoonväylän väliselle vyöhykkeelle metroasemien läheisyyteen. Keskusverkkoa
täydentävät lähipalvelualueet. Joukkoliikenteen rungon muodostaa metrorata,
jonka rakentaminen on edellytys keskusten, asuntoalueiden ja vähittäiskaupan
toteuttamiselle. Kaupunkimaisen katuverkon ja tehokkaan joukkoliikenteen avulla
edistetään kestävää liikkumista myös alueen sisällä. Alueen yhdyskuntatekninen
huolto on pääasiallisesti rakennettava kokonaan. Muita alueen kehittämiseen
liittyviä teemoja ovat olleet ekotehokkuus, uusiutuvat energiamuodot, cleantech elinkeinotoiminta ja luonnon erityispiirteiden huomioiminen. Mitoituksellisena
lähtökohtana on ollut varmistaa metron ja palvelurakenteen kannattavuus.
(Kaavaselostus, 2018, s. 9–10, 35–39.) Keskeisillä tiiviisti rakennettavilla alueilla
lämmitysmuotona tulee olemaan keskitetty kaukolämpö, ja laita-alueilla voidaan
toteuttaa hajautetun energiatuotannon alueellisia ratkaisuja, kuten maalämpöä.
Uusiutuvalle paikalliselle energiatuotannolle on osoitettu aluevarauksia.
Östersundom profiloituu erityisesti aurinkoenergian koealueena. Tuulivoiman
hyödyntämisen mahdollisuutta on kaavaprosessin aikana arvioitu, mutta sitä ei ole
kaavassa kuitenkaan ohjattu. (Kaavaselostus, 2018, s. 52–54.) Alueelle sijoittuvien
cleantech -yritysten kanssa pyritään hakemaan uusia ilmastomyönteisiä ratkaisuja
mm. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta (Kaavaselostus, 2018, s.
80). Kaavan yleispiirteisyyden vuoksi rakentamisen energiatehokkuuden
ohjaamista ei nähty tarpeellisena yleiskaavassa.
”…alun alkaen lähdetty tekemään niinku raideliikenteeseen perustuvaa […]
kaupungin laajennusta tai uutta kaupunginosaa. Eli haetaan kestäviä
kulkumuotoja ja sitä kautta sitä päästöjen, liikkumisen päästöjen vähennystä.
[…] toinen mikä on välittynyt tänne ihan kaavamääräyksiin saakka on […]
varattu alueita uusiutuvan, eli tässä tapauksessa ensisijaisesti
aurinkoenergian tuotantoon” (Ö2)
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”Sit ehkä yleiskaavatasolla ei voi olla tollaset niinkun rakentamisen tai siis
talojen energiatehokkuudet ja muut …” (Ö3)
Kaavaprosessi ja toimijat
Pitkän kaavaprosessin aikana kuntien strategiat ja toimenpideohjelmat ovat
muuttuneet, joten niiden pohjalta on vaikea tehdä tarkkoja johtopäätöksiä
toimijoiden roolista sääntelystrategian ja -keinojen muodostamisessa. Kuntien
strategioiden laadintaan on yleensä sisältynyt asukkaita ja sidosryhmiä osallistavia
osuuksia. (Valtuustokauden strategia, 2018–2021, s. 5; Valtuustokauden strategia
2013–2017, s. 5; Tulevaisuuden Helsinki -tutkimus, 2017.) Myös Vantaan
ympäristöohjelman valmistelussa on kuultu asukkaita ja eri sidosryhmiä (Vantaan
kaupungin
ympäristöohjelma
2013–2016,
2013,
s.
3).
Helsingin
hiilineutraalisuuden toimenpideohjelman ja Vantaan resurssiviisaustiekartan
valmistelun osalta vuorovaikutus on ollut laajaa (Hiilineutraali Helsinki 2035, s.
20–21; Resurssiviisauden tiekartta, 2018, s. 24).
Kuntien yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, on laatinut ja
hyväksynyt yleiskaavan. Kaavan laadintaan ovat osallistuneet kaikkien kuntien
kaavoittajat. Yhteinen yleiskaava on prosessina vaatinut kunnilta laajaa yhteistyötä,
mm. erilaisten kaavoituskäytäntöjen yhteensovittamisessa. (Kaavaselostus, 2018, s.
59; Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat
mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet, 2012, s. 6.) Myös alueen
suunnittelun useat eri vaiheet ovat vaatineet mittavaa vuorovaikutusta valtion,
kuntien ja seudun viranomaisten sekä päättäjien kesken, sillä jo kaavanlaadinnan
lähtökohdaksi vaadittiin merkittäviä seudullisia yhdyskuntarakenteen ja liikenteen
valintoja. Suunnittelutyön alkuvaiheessa hahmoteltiin useita vaihtoehtoisia
rakennemalleja, joiden pohjalta lähdettiin valmistelemaan alustavaa
kaavaluonnosta. Saadun palautteen pohjalta laadittiin viisi vaihtoehtoista
kaavaluonnosta, joiden pohjalta muodostettiin kaavaehdotus. Kaavaehdotus oli
nähtävillä kaksi kertaa, sillä kaavaan tehtiin merkittäviä muutoksia mm. Natura
2000 -arvioinnin vuoksi. Myös ehdotusvaiheessa kaavasta laadittiin
vaihtoehtotarkastelut. Muutetusta kaavaehdotuksesta pyydettiin ennen toista
nähtävilläoloa erikseen lausuntoja kunnilta sekä Uudenmaan ELY-keskukselta.
(Kaavaselostus, 2018, s. 58–72; Vuorovaikutusraportti, 2018, s. 8.)
Kaavaprosessin aikaista vuorovaikutusmenettelyä on ollut paljon. Lausuntoja
on kaavaprosessin aikana pyydetty kattavasti eri hallintokuntien lisäksi mm.
lautakunnilta, lähikaupungeilta ja -kunnilta, valtion viranomaisilta, maakunnan
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liitolta, kuntayhtymiltä, yhdistyksiltä sekä yrittäjiltä. Yksityishenkilöiden osalta
tietoja ei ole vuorovaikutusraporteissa ilmoitettu. Vastineet luonnos- ja
ehdotusvaiheessa on koottu palautteen teemojen, kuten kaupunkirakenne,
esittämistapa, kaavaprosessi jne., mukaisesti. Myös kaavavaiheiden välissä on
saatu palautetta, johon on vastattu. Maanomistajien tapaamisia on ollut useita.
(Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet
ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet, 2012; Vuorovaikutusrapotti, 2017;
Vuorovaikutusraportti, 2018; Kaavaselostus, 2018, s. 57, 66.) Yleiskaavalle
avattiin oma verkkosivusto kaavahankkeen vaiheisiin, päätösasiakirjoihin ja
selvitysaineistoihin tutustumiseksi. Sivuston keskustelupalstan avulla kerättiin
alueen suunnitteluun liittyen kommentteja, joihin kaavoittajat antoivat tarvittaessa
vastauksia. Nettisivuilla käytiin jo ennen kaavaluonnosta teemakeskusteluja mm.
aurinkoenergiasta
ja
uusiutuvan
energian
ratkaisuista.
Helsingin
yleiskaavaprosessin karttakyselyn materiaalia voitiin hyödyntää Östersundomin
osalta. Yleisölle järjestettiin useita info- ja asukastilaisuuksia sekä henkilökohtaisia
tapaamisia. Suunnitelmia esiteltiin lisäksi kaupunkisuunnittelumessuilla,
teematyöpajoissa sekä seminaarissa. Kaavaehdotusta käsittelevä julkaisu jaettiin
kaava-alueen
kotitalouksiin.
Kuntien
luontojärjestöt
ja
Uudenmaan
ympäristönsuojelupiiri laativat vaihtoehtoisen kaavaluonnoksen, varjokaavan,
nähtäville muiden kaavaluonnosten yhteydessä. Myös sen ratkaisuja perusteltiin
ilmastotekijöillä.
(Kaavaselostus,
2018,
s.
58;
Osallistumisja
arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot
sekä niihin annetut vastineet, 2012, s. 8–9; Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen
valmistelun aikana, 2014, s. 6–7; Vuorovaikutusrapotti, 2017, s. 8;
Vuorovaikutusrapotti, 2018, s. 8; Östersundomin varjokaava luonnos, 2012.)
Suunnittelun keston ja vuorovaikutuksen määrän suhteen toimijoilla on ollut
lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa sääntelyn muotoutumiseen. Pitkä
suunnitteluprosessi, haastavat suunnittelukysymykset sekä laaja tietomäärä
saattavat kuitenkin hankaloittaa ilmastotavoitteiden ohjausvaikutuksen välittymistä
jatkosuunnittelussa.
”Vuorovaikutustahan
on
tehty
massiivisesti
ja
kaiken
tasost
sidosryhmäyhteistyötä, jopa niin, et ollaan ympäristöministeriön kanssa
neuvoteltu tai pidetty heitä ajan tasalla suunnitteluvaiheista ja muista, että
joka tasolla varmasti on keskusteltu. Mut mä väittäisin melkein, et ei tähän
ilmastonäkökulmaan oo tullu niinkään, et luontojärjestöjenkin ja […]
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poliitikkojenkin niin niin ku tiukemmat näkemykset tulee niist luontoarvoista ja
niiden säilyttämiestä…” (Ö1)
”…että miten nää niinku yleiskaavalliset tavoitteet yleensäkään suodattuu
sinne ihan operatiiviseen, ni se on mun mielestä kaikissa kunnissa on vähän
semmonen haaste, et jos meilläkin olis esimerkiks eri ihmiset, jotka sitte rupee
niitä asemakaavoja laatimaan, niin jaksaako ne edes lukea sitä koko
materiaalia ja muistaako poliitikot et mitä on päätetty?” (Ö3)
Luonnosvaiheen lausunnoissa ja mielipiteissä oli otettu kantaa ilmastonmuutoksen
hillintään mm. liikenteen päästövaikutusten ja uudisrakentamisen määrän suhteen.
Palautteessa oli tuotu esille alueen mahdollisuuksia hajautettuun ja keskitettyyn
energiatuotantoon, energiaomavaraisuuteen, uusiutuvien energiamuotojen
käyttöön, puurakentamisen edistämiseen sekä energiatehokkaan rakentamisen ja
energiatuotantomuotojen kokeilualueeksi. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut
vastineet, 2012.) Kaavan esittämistavasta annettu palaute käsitteli mm. graafista
esittämistapaa, erilaista esittämistarkkuutta kuntien alueilla, kaavaratkaisun
epähavainnollisuutta ja pohjakartan puutetta. Epäselvyyttä oli ollut myös
muodostuvien oikeusvaikutusten suhteen sekä kaavamääräysten ja ohjeiden välillä.
Uudenmaan ELY-keskus oli esittänyt kaavamerkintöjen ja -määräysten
muuttamista enemmän MRA:n mukaisiksi. Toisaalta esittämistapaa on
lausunnoissa myös pidetty innovatiivisena. Vastineessa esittämistapaa oli
perusteltu sillä, että luonnosvaiheessa oli keskitytty kaupunkirakenteeseen eikä
vielä tarkempiin käyttötarkoituksiin tai aluerajauksiin. Myös yhteistä yleiskaavaa,
kuntien erilaista toimintakulttuuria ja yleiskaavan joustavuutta oli pidetty syynä
kaavamerkintöjen soveltamiselle asetuksesta poiketen. (Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot
sekä niihin annetut vastineet, 2012, s. 14–15.) Kaavaluonnosta muutettiin
ehdotusvaiheeseen mm. esittämistavan, kaavamääräysten ja -merkintöjen sekä
rakentamisalueiden osalta. Erityisesti Natura-alueiden säilyttäminen aiheutti
haasteita
yhdyskuntarakenteen
taloudelliselle
toteuttamiskelpoisuudelle.
(Kaavaselostus, 2018, s. 64–66.)
Ehdotusvaiheen muistutuksissa oli yleisesti toivottu ilmastonmuutoksen
huomioimista. ELY-keskus on edellyttänyt, että epäselviä sanamuotoja
määräyksissä tulee tulkintaongelmien vuoksi välttää, ja pitänyt tarpeettomina
viittauksia lakipykäliin. Myös selvitysalueen käyttötarkoitus tulisi esittää
kaavakartalla. Vastineessaan kaavoittaja oli perustellut sanamuotoja mm. tulkinnan
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joustavuudella sekä yhdenmukaisella muotoilulla Helsingin yleiskaavan kanssa.
(Vuorovaikutusraportti, 2017; Vuorovaikutusraportti, 2018, s. 12, 16.) Helsingin
ympäristölautakunta oli kritisoinut, ettei vaikutusten arvioinnista käy ilmi, kuinka
yleiskaava vastaa hiilineutraalisuustavoitteisiin tai energiatehokkuuden
edistämiseen. Lausunnossa oli edellytetty mm. energiaomavaraisuuden,
materiaalivalintojen, rakentamisen sijoittumisen, muodon ja suuntauksen
ohjaamista yleiskaavalla. Myös hiilinielujen vähenemisen vaikutusta ja
kompensointia tulisi ehdotuksessa arvioida tarkemmin. Helsingin seudun
ympäristöpalvelujen lausunnossa korostettiin toteuttamisjärjestyksen merkitystä
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lausunnon mukaan yleiskaava oli seudun
ilmastostrategian mukainen. (Vuorovaikutusraportti, 2017, s. 33–34, 42.) Helsingin
energiayhtiö oli lausunnossaan pitänyt yleiskaavaa joustavana ja edistyksellisenä
uusiutuvan energian toteuttamisen kannalta. Lausunnossa oli esitetty
jatkokehitystoimenpiteitä kaavoitukselle sekä toteutukselle uusiutuvien
energiamuotojen osalta. Myös tuulivoiman ohjaaminen oli nähty tärkeänä.
(Vuorovaikutusraportti, 2017, s. 44, 48.) Natura-arvojen vuoksi pienentyneet
rakentamisalueet johtivat maankäytön tehokkuuden nostamiseen tietyillä alueilla
mm. metrolinjan läheisyydessä (Kaavaselostus, 2018, s. 67).
Soft law -aineistot
Suunnitteluun on kaavaprosessin aikana kuulunut runsaasti erilaisia suunnitelmia,
selvityksiä ja arviointeja. Selvitysten painopiste on ollut erilaisissa seudullisissa
liikennejärjestelmävaihtoehdoissa. Varsinkin raideliikenneratkaisuja on tutkittu
osana maankäyttöä jo yleiskaavatyön alkuvaiheesta lähtien (Luonnosvaihtoehtojen
arviointi ja vertailu – osa I, 2012, s. 22–23; Kaavaselostus, 2018, s. 58).
Kaavakartassa viitataan kaavaselostukseen ja sen liitteisiin sekä niiden
merkitykseen kaavaratkaisun perusteluissa, suosituksissa ja vaikutuksien
arvioinnissa. (Kaavakartta, 2018). Kaavaselostuksen liitekartat sisältävät mm.
tarkempia sijainteja ja maankäytön yhteystarpeita (Kaavaselostus, 2018, liitteet 5–
8).
Yleiskaavatyön alkuvaiheessa muodostettiin erilaisia analyysimalleja sekä
useita rakennemallivaihtoehtoja. Niiden vaikutuksia arvioitiin mm. alue- ja
yhdyskuntarakenteen, liikenteen, hiilijalanjäljen ja energiainnovaatioiden suhteen.
(Rakennemallit, 2011.) Rakennemalleja tarkasteltiin myös skenaariotarkasteluna
hiilijalanjäljen osalta keskeisten suunnitteluun vaikuttavien tekijöiden
tunnistamiseksi, joiksi nousivat lopulta liikenne ja rakennusten energiankulutus.
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Kaupunkirakenteen tiiveys osoittautui merkittäväksi monen tarkastellun osatekijän
suhteen, ja myös toteuttamisen vaiheistus osoittautui tärkeäksi. Selvityksessä
annettiin ohjeita jatkosuunnittelun osalta myös energiatehokkaalle rakentamiselle
sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiselle. Selvityksen pohjalta yleiskaavaan
tehtiin merkittäviä linjauksia paikallisten energiamuotojen osalta. (Östersundomin
hiilijalanjälkitarkastelu, 2011; Vaikutusten arviointi, 2018, s. 47.)
Luonnosvaiheessa arvioitiin viiden kaavavaihtoehdon ilmastovaikutuksia yleisesti
yhdyskuntarakenteen osatekijöiden sekä ekotehokkuuden ja ilmastonmuutoksen
osalta. 141 Kaavaluonnosvaihtoehdoissa arvioitiin alueiden yhtenäisyyttä ja
laajuutta suhteessa yhdyskuntarakenteen tavoitteisiin yleiskaavatasolla ja
mitoitusta taas suhteessa kaupunkimaisuuden tavoitteisiin asemakaavatasolla
(Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu – osa II, 2012, s. 84–96).
Liikennejärjestelmävertailussa yleiskaavan luonnosvaihtoehtoja on arvioitu
liikenteen päästöjen suhteen (Östersundomin liikennejärjestelmävertailu, 2012).
Ehdotusvaiheen
liikennejärjestelmäselvityksissä
ei
ole
tutkittu
enää
päästövaikutuksia, vaan mm. liikenneyhteyksien ja -verkoston kehittämistarvetta,
vaiheittaisuutta sekä saavutettavuutta (Östersundomin kaavaehdotusvaiheen
liikennejärjestelmäselvityksen päivitys, 2016; Saavutettavuustarkastelut, 2017).
Uusiutuvan energian osalta tarkasteltiin auringon säteilyolosuhteita
Östersundomissa, aurinkosähkön ja -lämmön tarvetta, tuotantomahdollisuuksia
sekä aurinkosähkövoimalan sijoittamisen lähtökohtia. Aurinkoenergian oletetaan
kattavan jopa 35 prosenttia kaava-alueen vuotuisesta energiankulutuksesta.
(Lindfors ym., 2014; Aurinkovoimala Helsingin kaupungin Östersundomiin, 2012;
Alanen ym., 2010.) Luonnosvaiheen aikana tutkittiin yleiskaava-alueen
rakentamisessa syntyvien maa-ainesten kierron ja käsittelyn vaikutusta mm.
ekotehokkuuden ja liikennepäästöjen osalta (Palolahti, Pesonen & Vahtera, 2012).
Aluetason tarkasteluista Karhusaaren kaavarungon yhteydessä tarkasteltiin alueen
ilmastotavoitteita sekä ekotehokkuutta. Alueelta laadittiin erillinen alueenergiamalli, jossa arvioitiin alueen päästöjä, energiankulutusta ja uusiutuvien
energioiden hyödyntämistä. (Karhusaaren kaavarunko, 2015, s. 54–55;
Karhusaaren alue-energiamalli, 2014.) Kaupallisten selvitysten osalta arvioitiin
mm. palveluverkon saavutettavuutta kevyen liikenteen keinoin ilman
päästötarkastelua (Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi, 2016,
s.
37).
Energiankulutusta,
lämmitysvaihtoehtoja
ja
erilaisia
141
Voimakkaasti luonnonympäristön säilyttämiseen keskittyneen ns. varjokaavan ilmastovaikutuksena
nähtiin seuturakenteen hajautuminen.
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energiantuotantokonsepteja tutkittiin hajautettujen ja keskitettyjen järjestelmien
sekä uusiutuvien energiamuotojen osalta (Östersundomin lämmitysratkaisut, 2010).
Tuulivoiman osalta laaditussa erillisselvityksessä on Östersundomin alueelle
osoitettu kaksi voimalan paikkaa (Kaavaselostus, 2018, s. 53; Tuulivoimaloiden
teknis-taloudellinen sijoituspaikkaselvitys, 2015, s. 65).
Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaavassa on viitattu luonnonsuojelu- ja muinaismuistolakiin, RKY-alueiden
rajauksiin sekä Natura-verkoston kohteisiin. Yhteinen yleiskaava korvaa muut
alueen oikeusvaikutteiset yleis- ja osayleiskaavat. Kaavamääräysten mukaan ennen
asemakaavan laadintaa voidaan laatia suunnitelma toimenpiteistä, joiden pohjalta
vaikutuksia voidaan arvioida, ja hakea niille lupaa, mm. yhdyskuntateknistä
huoltoa koskien. Kaavakartassa on annettu määräyksiä koskien tarkempaa
suunnittelua ennen asemakaavoitusta, mutta suunnittelutasoa ei ole yksilöity.
(Kaavakartta, 2018; Kaavaselostus, 2018, s. 29.) Yleiskaavan valmistelun aikana
laadittiin Karhusaareen sekä Etelä-Majvikiin oikeusvaikutukseton kaavarunko
täydennysrakentamisen tarkempaan ohjaamiseen (Kaavaselostus, 2018, s. 30).
Salmenkallion alue on kaavakartalla tyhjä, ns. selvitysalue, jolle on laadittava
tarkempi maankäytön suunnitelma. Natura-alueen läheisyyden vuoksi yleiskaavaa
on pidetty liian yleispiirteisenä instrumenttina maankäytön vaikutusten
arvioimiseksi. (Kaavakartta, 2018; Kaavaselostus, 2018, s. 45–46.) Osalle kaavaaluetta voi olla tarpeen laatia tarkempi osayleiskaava tai kaavarunko ennen
asemakaavaa (Kaavaselostus, 2018, s. 95). Jatkosuunnittelun suhteen kaavarunkoja
on pidetty tarpeellisena välivaiheena ennen asemakaavoitusta.
”…että vaikka on osayleiskaava, niin sitte tehdään vielä sitä tarkentava
kaavarunko, missä määritellään sitte ehkä ne vielä siitä asemakaavotettavat
osat ja niiden järjestys […] oikeestaan tosi tarpeellinen suunnitteluvaihe
kuitenki siinä. […] että se kokonaisuus pysyy hanskassa ja ehkä just että sitä
kaavataloutta pystyy arvioimaan ja muitaki vaikutuksia vähän laajempina
kokonaisuuksina.” (Ö3)
Normiformulaatio ja kartografinen esittäminen
Yleisissä
kaavamääräyksissä
on
jatkosuunnittelun
osalta
maininta
energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten järjestelmien huomioimisesta
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rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessä huollossa. Rakentamisessa ja
energiahuollossa on luotava edellytyksiä aurinkoenergian tuottamiseen, sen
hyödyntämiseen keskitetysti ja hajautetusti sekä lämmön varastointiin.
Jatkosuunnittelua on täsmennetty ohjattavien tekijöiden listauksilla sekä
tarvittavilla menettelytavoilla mm. selvitystarpeen ja viranomaisyhteistyön suhteen.
Kaavakartassa
on
esitetty
ajoitukseen
liittyviä
määräyksiä
mm.
joukkoliikenneyhteyksien toteuttamiseen, selvitysalueen suunnitteluun sekä
lähivirkistysalueiden toteuttamiseen liittyen. Keskuksia, asuinalueita ja kaupan
suuryksiköitä ei saa toteuttaa ennen metron sitovaa toteuttamispäätöstä.
Suunnittelumääräyksissä on otettu kantaa viheralueiden prosenttiosuuteen
asuntovaltaisten alueiden pinta-alasta, millä on merkitystä maankäytön
tehokkuuteen.
Suunnittelumääräyksissä
ohjataan
korttelitehokkuutta
keskustatoimintojen sekä asuntovaltaisten alueiden osalta. Korttelitehokkuudet on
ilmoitettu tarkkarajaisena ylärajana tai vaihteluvälinä. Laskennallisten
tehokkuuslukujen avulla voidaan varmistua toimintojen mitoituksesta, mm.
asumisen ja työpaikkojen suhteen. Kaupan mitoitukselle on annettu
enimmäispinta-alat. Kaavaselostuksessa ei ole kaavamääräyksille annettu
tarkempia tulkintaohjeita. Yhdyskuntateknisen huollon alueelle on esitetty
esimerkkejä aurinkovoiman yhteyteen sallituista toiminnoista. Poikkeuksena on
esitetty ajoitusta koskeva määräys liittyen kehä III:n länsipuolen toteutukseen.
(Kaavakartta, 2018; Kaavaselostus, 2018, s. 37–39.) Varsinkin toteuttamisen
vaiheistuksen tarkempi ohjaus on nähty merkittävänä jatkosuunnittelun suhteen.
”Et se metro johtaa siihen, et on pakko sitä mitotusta miettiä aika tarkastikin.
[…] Ni yks mikä on siis semmonen tosi keskeinen juttu, on just se, että miten
se toteutusjärjestys pystytään hallitsemaan […] ni se on tässä niinku nyt
semmonen heikko kohta, et tää yleiskaava ei ohjaa sitä, mut sillä on taas iso
vaikutus siihen niinku miten se ympäristö siellä rakentuu […] nyt meillei oo
mitään niinku maanomistuksellisia edellytyksiä sellaseen, että pystyttäs
toteuttamaan vielä sitä.” (Ö3)
Kaavakartan mittakaava on 1:20 000. Kaavakartta esittää pääasiallisen
käyttötarkoituksen, mutta alueille saa osoittaa myös liikennettä sekä
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja pääkäyttötarkoituksen ohella.
Keskustatoimintojen alueita on osoitettu metroasemien yhteyteen, mikä
joustavoittaa niiden maankäyttöä. Kaavakartalla keskustatoimintojen ja
asuntovaltaiset alueet on esitetty 100 x 100 metrin ruutuina, mutta graafista
esittämistapaa ei ole tarkemmin selitetty. Helsingin yleiskaavan esittämistapa tosin
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hyödyntää samankokoista ruutujakoa. Asuntovaltaisilla alueilla ruutujako kuvaa
vallitsevaa asuntotyyppiä sallien myös muut rakennustyypit ja toiminnot.
(Kaavakartta, 2018.) Muiden kuin keskustatoimintojen ja asumisen alueet on
esitetty tarkempina aluevarauksina, mm. paljon tilaa vaativien toimintojen,
ekologisten yhteystarpeiden sekä yhdyskuntatekniikan osalta. Myös maankäytön
tehokkuus edellyttää ohjeellisia aluerajauksia, joihin toimintojen mitoitus voi
perustua. Kaavakartalla lähes kaikkien käyttötarkoitusten ja toimintojen laajuudet
sekä sijainnit esitetään ohjeellisina. Uusiutuvan energian osalta kaavamerkinnöissä
on esitetty aluevaraus ensisijaisesti aurinkoenergian tuotantoon varatulle alueelle
Porvoonväylän varteen. (Kaavakartta, 2018.)
Vaikuttavuus
Yleiskaavaratkaisua on tarkasteltu vaikutusten arvioinnissa seudullisesti mm.
ympäristökuntien suhteen. Kaavan yleispiirteisyys on tuonut arviointiin
epävarmuustekijän, jolloin haitallisen vaikutuksen lieventäminen voi tapahtua
vasta tarkemmalla suunnittelutasolla (Vaikutusten arviointi, 2018, s. 11).
Uudisalueen rakentaminen ja toiminta synnyttävät paikallisella tasolla paljon uusia
päästöjä. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta merkittävintä on kuitenkin
pääkaupunkiseudun aluerakenteen eheytyminen sekä tasapainottuminen ja siitä
johtuva liikenteen päästöjen väheneminen. Kaavan merkittävät myönteiset
pitkäaikaiset vaikutukset kohdistuvat seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen,
pääkaupunkiseudun asuntotarjontaan, työllisyyteen sekä elinkeinoelämään. Metro
joukkoliikenteen pääratkaisuna on olennainen liikenteen päästöjen vähentämiselle.
Vaikutusten arvioinnin mukaan asukasmäärältään riittävä, tiivis ja sekoittunut
kaupunkirakenne luo edellytykset palvelujen sekä työpaikkojen saavutettavuudelle
alueen sisällä joukkoliikenteen, jalankulun sekä pyöräilyn keinoin.
Pientaloalueiden tehokkuus ei luo joukkoliikenteelle toimivia edellytyksiä, minkä
vuoksi on kiinnitettävä huomiota alueiden riittävään tiiveyteen ja
toteuttamisjärjestykseen.
Alueen
uudisrakentaminen
luo
edellytykset
energiatehokkaille ratkaisuille, eikä yleiskaavoituksella siihen vaikuteta.
Kaavaratkaisu vähentää merkittävästi hiilinielujen määrää, jota olisi pystyttävä
kompensoimaan jatkossa esim. puurakentamisella. Tiivis rakentamistapa tukee
keskitettyjä energiaratkaisuja, mutta mahdollistaa reuna-alueilla myös hajautetut
järjestelmät. Asumisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat olennaisesti sähkön ja lämmön
tuotantotapa sekä asumisväljyys. Vaikutusten arvioinnissa esitetään haitallisten
vaikutusten estämiseksi mm. tehokkaan joukkoliikenteen ja kaukolämmön
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toteuttamisjärjestyksen suunnittelua. Ekotehokkuutta on arvioitu KEKOarviointimenetelmällä. Hiilineutraalisuudelle on esitetty seudun ilmastostrategian
mukaista tavoitevuotta 2050, jonka suhteen vaikutuksia ei kuitenkaan ole arvioitu.
(Vaikutusten arviointi, 2018, s. 45–50.) Tarkempien tavoitteiden on nähty vaativan
myös tarkempia arviointityökaluja jatkosuunnittelun suhteen.
”Tavallaan näkisin, että, et kun mennään tarkempaan suunnitteluun, niin pitäs
asettaa tarkempia, tarkempia ja yksilöidympiä tavotteita. Ja olisi hyvä, että me
kehittäisimme siihen jonkun työkalun, tällasen niinkun periaatelinjauksia,
jotka sitten ohjaa kaavarunko- ja asemakaavatyöskentelyä…” (Ö2)
Kaava-alue tulee suhteellisen lyhyen aikajänteen vuoksi käytännössä toteuttaa
hiilineutraalisuuden mahdollistavilla ratkaisuilla. Kaavallisen sääntelyn
vaikuttavuuden arviointia tulisi tehdä kunkin kunnan tavoitevuosien, vaiheittaisten
ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden suhteen, jotka kuitenkin poikkeavat
toisistaan. Näin tarkasteltuna yleiskaavan sääntelyn vaikuttavuudesta
ilmastotavoitteiden osalta ei synny yksiselitteistä kuvaa. Kunnallinen
sääntelyjärjestelmä ei siten muodosta kuntien yhteisen kaava-alueen sääntelyn
vaikuttavuuden
tarkastelun
suhteen
systemaattista
tarkastelukehikkoa.
Vaikuttavuuden
arvioiminen
edellyttäisi
kaava-alueelle
yhteisten
hiilineutraalisuuden mukaisten tavoitteiden, toimenpiteiden, arvioinnin ja
seurannan määrittelemistä. Alueen kaavoittajat ovat tämän tiedostaneet.
”Mut tässä on tapahtunu Östiksen suunnitteluaikajänteen aikana aivan valtava
muutos täs ilmastotavoteasiassa, ja tavallaan se yleiskaava, […] jos se
sellaisenaan lähtee toteutumaan, ni se lähtee sitte näiden meidän uusien
tavotelinjausten [hiilineutraalisuus] seulan kautta tavallaan uudelleen
arvioitavaks ja mietittäväks.” (Ö1)
”Helsinginhän tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Ja tällasen uuden alueen
osalta niin sehän tarkottaa, että sen pitäs olla, olla niinkun hiilipositiivinen.”
(Ö2)
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutumista seurataan vuosittain eri
sektorien päästöjen sekä energiankulutuksen, yhdyskuntarakenteen ja
materiaalitehokkuuden
indikaattoreiden
avulla,
jotka
havainnollistavat
ilmastonmuutoksen hillintätoimia (Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt, n.
d.; Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen, 2012, s.
4). Helsingin ja Vantaan strategioiden, ympäristöpolitiikan ja toimenpideohjelmien
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toteutumista ja vaikutuksia seurataan säännöllisten raportointikäytäntöjen ja
ohjelmien omien indikaattoreiden avulla (Ympäristöraportti 2017, 2018;
Ympäristöraportti 2017–2018, 2018; Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön
toimenpidesuunnitelma vuosille 2010–2020, 2011, s. 8; Kestävän energiankäytön
toimenpideohjelma, 2010, s. 8). Sipoon ilmastotyön seurantatieto toteutuu Kuumayhteistyönä vuosittaisen ilmastokatsauksen kautta (Ilmastokatsaus 2017, 2018).
Kaikki kunnat seuraavat päästöjä viikoittaisen CO2-raportin avulla.
Hiilineutraalisuuden suhteen mittarit eivät ole vielä tarkentuneet tai niitä seurataan
olevien ympäristöraporttien tai seurantatyökalujen avulla. (CO2-raportti, n. d.;
Berger, 2018, s. 41; Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelma 2018, s. 113.)
Tiukentuvien ilmastotavoitteiden vuoksi alueen rakentumista on nähty
tarpeelliseksi arvioida kriittisemmin tulevaisuudessa.
”…ei me olla menossa sinne seuraavaan 10 vuoteen, mut mul on se käsitys,
ettei sinne ole menossa Helsinkikään hirveen nopeesti. Että kyl Helsinkikin on
nyt priorisoinu niitä bulevardeja, tai sen uuden yleiskaavan kasvuvyöhykkeitä.
Että joo, ja mitä tiukemmaks nää menee, siis jos me ihan oikeesti halutaan olla
hiilineutraali 2030, nii voidaanko me edes mennä sinne […] se on varmaan
välttämätön kasvusuunta joskus, mut koska, niin tota, niin sitä mä toivon, et me
pystytään myös täs seudullises yhteissuunnittelussa, MAL-suunnittelussa
arvioimaan yhessä.” (Ö1)
Yhteenveto
Kuntien yhteinen yleiskaava, jossa suunnitellaan väestömäärältään suuri
kaupunginosa lähes asemakaavoittamattomalle alueelle, muodostaa poikkeuksen
muihin tutkittaviin tapauksiin verrattuna. Yleiskaavaratkaisu synnyttää
huomattavan määrän päästöjä ja energiankulutusta verrattuna lähtötilanteeseen.
Ratkaisua
perustellaan
kuitenkin
pääkaupunkiseudun
aluerakenteen
tasapainottumisella, sillä mm. liikkumisen suhteen muodostuu paljon myönteisiä
pitkän ajan vaikutuksia. Seudullisesti merkittävien raideliikenteen kehittämiseen
liittyvien valintojen johdosta yleiskaava keskittyy vahvasti ohjaamaan
yhdyskuntarakenteellisia ratkaisuja. Lähtökohtaisesti uuden kaupunginosan
suunnittelu ja rakentaminen mahdollistavat koko yhdyskuntarakenteen ohjaamisen
ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet optimoiden.
Östersundomin yleiskaavalle ei ole esitetty selkeästi yhteisiä määrällisiä
ilmastotavoitteita. Kuntien ja seudun strategiset ilmastotavoitteet sekä niihin
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tähtäävät toimenpideohjelmat ovat muuttuneet kaavaprosessin aikana ja poikkeavat
osin toisistaan, joten yhtenäistä sääntelyjärjestelmää ei Östersundomin osalle pysty
hahmottamaan. Lyhyen aikavälin päästövähennysten osalta kuntien tavoitteet ovat
tarkkarajaisia, energiatehokkuuden tulkinnat ja tavoitteet vaihtelevat hieman ja
uusiutuvien energiamuotojen määrää pyritään eri prosenttiosuuksin lisäämään.
Ohjauskeinoissa on huomioitu vaihtelevasti informaatio-ohjauksen sekä
taloudellisen ohjauksen muotoja. Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat laadulliset
tavoitteet ja ohjattavat osatekijät ovat kaikilla kunnilla samansuuntaisia.
Hiilineutraalisuustavoite on kunnille yhteinen, ja määrällisiä osatavoitteita
päästövähennyksille, energiansäästölle ja uusiutuville energiamuodoille on
ohjelmissa asetettu eri sektoreiden ohjaustoimille. Tiekarttojen avulla välitavoitteet
ja toimenpiteet pyritään aikatauluttamaan. Toimenpiteet usein täydentävät ja
tehostavat ns. perusskenaarion mukaisia ilmastotoimia. Ohjauskeinovalikoima ja
niiden yhdistelmät ovat hiilineutraalisuuteen tähtäävissä ohjelmissa monipuolisia,
koska tavoitetta ei voi saavuttaa vain hallinnollisten ohjauskeinojen tai kunnallisten
toimenpiteiden avulla. Yleiskaavan merkitystä ei hiilineutraalisuustavoitteen
yhteydessä tuoda erityisesti esille, mutta kaavoitus säilyy keskeisenä maankäytön
ohjausmuotona. Kaavoituksella tulee mahdollistaa jatkossa hiilineutraalit ratkaisut
sekä mm. edistää puurakentamista ja tilankäytön tehokkuutta. Helsingin
ohjelmassa toimenpiteet kohdistuvat erityisesti asemakaavatasolle.
Yleiskaava yhdistelee strategista ja yleispiirteistä ohjausta. Yleiskaava ohjaa
yhdyskuntarakenteen päästöjen muodostumista ja tiettyjä uusiutuvan energian
muotoja. Energiatehokkuus toteutuu pääasiassa uudisrakentamisen kautta.
Innovaatioliiketoiminta nähdään merkittävänä alueen uusiutuvan energian
hyödyntämisen ja energiatehokkuuden edistämisen kannalta. Yleiskaavan
tavoitteena on monikeskuksinen, kaupunkimainen, pientalovaltainen ja sekoittunut
yhdyskuntarakenne, jossa rakentamisen ja toimintojen painopisteet on sijoitettu
tiiviisti metroasemien yhteyteen. Yhteinen yleiskaava on edellyttänyt paljon
vuorovaikutusta kaavoittajan, viranomaisten ja osallisten kesken kaavan sisällön,
useiden suunnitteluvaiheiden sekä erilaisten kaavoituskäytäntöjen suhteen.
Verkkosivusto on mahdollistanut lähes reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja
teemakohtaisia keskusteluja mm. energiaratkaisuihin liittyen. Suunnitteluvaiheisiin
on liittynyt paljon erilaisia maankäytön vaihtoehtoja sekä niiden vertailuja ja
arviointeja. Huomattava sääntelyyn vaikuttamisen muoto on ollut toimijoiden
laatima vaihtoehtoinen kaavaluonnos. Erilaisten vaihtoehtotarkastelujen,
vuorovaikutuksen määrän ja muodon voi katsoa palvelevan hyvin yleiskaavan
sääntelytarkkuutta. Palautteessa ovat korostuneet erilaiset energiamuotoihin
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ja -ratkaisuihin, energiatehokkuuteen tai ilmastonmuutoksen huomioimiseen
liittyvät kommentit. Alueella ei ole toistaiseksi suurta määrää toimijoita tai
asukkaita, joten ilmastotavoitteet eivät ole ehkä olleet osallispalautteissa keskeisiä
teemoja.
Toisaalta
palautteessa
on
edellytetty
systemaattisempaa
ilmastotavoitteiden edistämistä sekä tarkempaa ohjausta eri yhdyskuntarakenteen
osatekijöille. Esittämistavan osalta on otettu kantaa kaavan tarkkuuteen, graafiseen
esittämistapaan,
oikeusvaikutusten
epäselvyyteen
ja
kaavakartan
havainnollisuuteen. ELY-keskus ja osalliset ovat jo luonnosvaiheessa toivoneet
yleiskaavalta tarkempaa, perinteistä esittämistapaa, kun taas kaavoittajat ovat
pitäneet yleispiirteisempää esittämistapaa suunnitteluvaiheen, yhteisen yleiskaavan
luonteen ja kuntien ohjauskäytäntöjen suhteen joustavampana.
Soft law -aineistoja on suunnitteluvaiheiden aikana tuotettu huomattava määrä
varsinkin liikennejärjestelmiin liittyen. Maankäytöllisiä vaihtoehtoja on tarkasteltu
monipuolisesti eri suunnitteluvaiheissa, ja niiden ilmastotekijöiden arvioinnilla on
ollut
merkittävä
vaikutus
yleiskaavaratkaisun
muodostumiseen.
Vaihtoehtotarkastelu on parantanut sääntelytarkkuutta mahdollistamalla sekä
sääntelyn kohdentamisen merkittäviin yhdyskuntarakenteen osatekijöihin että
kattavamman vuorovaikutuksen niiden osalta kaavaprosessin aikana.
Kaupunkirakenteen tiiveys ja vaiheistus ovat osoittautuneet merkittäväksi monen
osatekijän suhteen. Selvityksissä on annettu ohjeistusta jatkosuunnitteluun.
Energiaratkaisuja on tarkasteltu varsinkin aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyen.
Karhusaaren osalta laadittiin erillinen alue-energiamalli, jossa ilmastotavoitteita
voitiin arvioida tarkemmin. Selvityksissä on käytetty skenaariotarkasteluja
ohjattavien ilmastotekijöiden tunnistamiseksi ja vaikutusten hahmottamiseksi,
mikä myös on osaltaan edistänyt sääntelytarkkuutta. Kaava-alueen laajuuden
vuoksi kaavoittajat ovat nähneet kaavarunkojen käytön tärkeäksi
jatkosuunnittelussa ennen asemakaavoitusta.
Kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä on ohjattu energiatehokkaiden
ratkaisujen, järjestelmien ja aurinkoenergian huomioimista jatkosuunnittelussa.
Ajoitukseen liittyvät kaavamääräykset lisäävät yleiskaavan sääntelytarkkuutta,
sillä joukkoliikenteen ja yhdyskuntatekniikan kustannustehokkaan toteutuksen
kannalta ohjelmointi on välttämätöntä. Jatkosuunnittelua on tarkennettu
huomioitavien tekijöiden listauksella ja tarvittavilla menettelytavoilla, mitkä
osaltaan tarkentavat ohjausvaikutusta. Kaavakartta yhdistelee perinteisten
aluevarausten tarkempaa ja graafisten ruutumerkintöjen joustavampaa
esittämistapaa käyttötarkoituksesta riippuen. Ohjeellisia aluerajauksia tarvitaan
mm. luonnon ominaispiirteiden ja toimintojen mitoituksen vuoksi, ja ruutujen
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yleispiirteisyys taas kuvaa maankäytön tehokkuustavoitetta sekä toimintojen
sekoittumista rakennettavilla alueilla. Monet toimintojen sijainnit ovat ohjeellisia,
ja ne tulee ratkaista jatkosuunnittelusta. Maankäytön tehokkuutta on
suunnittelumääräyksissä ohjattu tarkkarajaisesti korttelitehokkuuslukuina ja
prosenttiosuuksina. Laskennallisella korttelitehokkuudella on haluttu varmistua
asumisen ja työpaikkojen mitoituksesta. Määräyksissä on hyödynnetty joustavuutta
ja tarkkarajaisuutta lisääviä poikkeuksia sekä esimerkkejä. Yleiskaava ei juurikaan
tukeudu muuhun sääntelyyn. Yleiskaavan rinnalla laadittiin samanaikaisesti
Östersundomin maakuntakaavaa sekä muutamia kaavarunkoja, mikä teoriassa
parantaa
sääntelyjärjestelmän
koherenssia
ja
tarkoituksenmukaisen
sääntelytarkkuuden valintaa myös yleiskaavan suhteen. Luontoarvojen vuoksi
osoitetulla selvitysalueella yleiskaava todettiin liian yleispiirteiseksi työkaluksi
vaikutusten arviointiin. Kaavan esittämistapa muistuttaa Helsingin yleiskaavaa,
mutta esittämistavan yhteyttä yhdyskuntarakenteen seurantatietoon ei ole tuotu
esille.
Valmistuessaan 2050–2060-luvuilla Östersundom tulee olemaan hiilineutraali
kaupunginosa, joten lähes kaikkien yhdyskuntarakenteen toteuttamistoimien on
tähdättävä sen mukaisiin ratkaisuihin. Tämä vaikuttaa merkittävästi yleiskaavan
ohjausvaikutukseen jatkosuunnittelun suhteen ja erityisesti asemakaavatason
valintoihin. Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointia ei ole tehty kuntien tai
seudun määrällisten tavoitteiden ja tavoitevuosien suhteen, joten yleiskaavan
vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Yhdyskuntarakenteelle asetetut laadulliset
tavoitteet on helpompi saavuttaa. Alueen rakentamisvaihe aiheuttaa huomattavasti
päästöjä, joten alueen vertaaminen kuntien lyhyen tähtäimen ilmastotavoitteisiin ei
olisi mielekästä. Ohjaustoimenpiteiden vaikutusta ei myöskään voi arvioida
päästöjen vähentymisen perusteella, kuten jo olevissa kaupunkirakenteissa.
Kaavallisen sääntelyn vaikuttavuuden arvioimiseksi ilmastotavoitteet, toimenpiteet,
arviointitapa ja seuranta tulisi määritellä yhtenäisesti Östersundomin alueelle ja
tarkastella samalla ilmastovaikutusta seudullisesti varsinkin liikenteen osalta.
Östersundomin osalta seurantatietoa ei ole vielä juuri kertynyt, joten kaavallisen
sääntelyn korjaaminen sen pohjalta on toistaiseksi hankalaa. Kuntien strategioiden
ja ohjelmien määrän, eri aikajänteiden ja osittaisen päällekkäisyyden vuoksi
seurantatieto voi jopa tuottaa epäjohdonmukaisia tuloksia. Yleiskaavan vaikutusten
arvioinnissa on kaavan yleispiirteisyyden vuoksi ohjeistettu haitallisten vaikutusten
estämisen toimenpiteitä jatkosuunnitteluun. Östersundomin yleiskaavassa
merkittävimpänä ilmastotavoitteiden sääntelytarkkuuteen vaikuttavana tekijänä voi
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pitää lukuisia maankäyttövaihtoehtoja sekä niiden erilaisia ilmastovaikutusten
arviointeja.
TAVOITTEET

Eritasoisia määrällisiä ja laadullisia strategisia ilmastotavoitteita;
yleiskaavalla eritasoisia laadullisia ilmastotavoitteita

STRATEGIA JA KEINOT

Sääntelyn strategiat ja ohjauskeinot eivät keskenään koherentteja;
kaavoituksen rooli huomioitu eri tavoin osana strategioita ja
toimenpideohjelmia; hiilineutraalisuustavoitteilla kattava
ohjauskeinovalikoima

INSTRUMENTTI

Strateginen ja yleispiirteinen ohjaustapa

AINEELLINEN SISÄLTÖ

Kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena; maankäytön
tehokkuus

KAAVAPROSESSI

Temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa; laaja osallistaminen
kaavaprosessissa; useat vaihtoehtoiset maankäyttömallit

TOIMIJAT

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin; osallispalautetta
ilmastotavoitteisiin liittyen; yhteistyö kuntien, seudun ja valtion
viranomaisten välillä

SOFT LAW -AINEISTOT

Maankäyttövaihtoehtojen arviointi eri skenaarioiden ja ilmastotekijöiden
suhteen kaavaprosessin aikana; energiaselvitykset ja -mallinnukset

TUKEUTUMINEN

Tukeutuminen epämuodollisiin jatkosuunnittelumuotoihin

SÄÄNTELYYN
NORMIFORMULAATIO

Energiatehokkuuteen ja -tuotantoon liittyvät kaavamääräykset;
ajoitukseen liittyvät kaavamääräykset; maankäytön tehokkuusluvut ja
prosenttiosuudet

KARTOGRAFINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet; ruutu- ja aluerajaustarkastelut;

ESITTÄMINEN

aurinkoenergian aluevaraukset

VAIKUTTAVUUDEN

Vaikuttavuuden arviointi määrällisten tavoitteiden puuttuessa

ARVIOINTI

mahdotonta; seuranta erilaisten strategioiden ja ohjelmien
indikaattoreiden kautta vaikeaa; seurantaruutupohjainen paikkatieto

Kuvio 9. Östersundomin yleiskaavan sääntelytarkkuuden merkittävimmät tekijät.
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Keskeiset tulokset

Tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää, miten yleiskaavalla ohjataan
ilmastotavoitteita tilanteessa, jossa kaavoitukseen kohdistuu ilmastonmuutoksen
hillintään ja sääntelyyn liittyen keskenään ristiriitaisia ohjaustavoitteita
joustavuuden ja sitovuuden sekä proaktiivisuuden ja reaktiivisuuden suhteen.
Ilmastotavoitteiden ohjaukselta haetaan toisaalta joustavuutta mm. asemakaava- ja
rakentamisvaiheen ratkaisuille sekä teknologian kehittymiselle, mutta toisaalta
yhdyskuntarakennetta tulisi jokaisella kaavatasolla ohjata määrätietoisesti
päästöttömämpään
ja
energiatehokkaampaan
suuntaan.
Tutkimuksen
pääkysymyksenä oli, miten yleiskaavalla ohjataan ilmastotavoitteita. Vastauksia
haettiin yleiskaavainstrumentin ominaisuuksista ja kaavan laadintaprosessin
vaiheista, mutta tarkastelua jouduttiin laajentamaan myös yleiskaavaan
vaikuttavaan ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmään. Apututkimuskysymyksellä
pyrittiin tarkastelemaan, millaiseksi yleiskaavan ohjausvaikutus tutkimusongelman
tarkastelun myötä muodostuu. Toisen apukysymyksen avulla haluttiin selvittää
yleiskaavan aineellista sisältöä, jotta yleiskaavatason taakanjako ohjattavien
ilmastotekijöiden osalta saisi konkretiaa.
Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin empiirisen tapaustutkimuksen kautta,
missä kuuden kaupungin tai kaupunginosan yleiskaavoja, tapauksia, tarkasteltiin
ilmastotavoitteiden yleiskaavallisen sääntelyn, tarkasteltavan ilmiön, kautta.
Konkreettisten tapausten avulla haluttiin kuvata ja selittää ilmastotavoitteita
toteuttavan yleiskaavallisen sääntelyn luonnetta hakemalla syitä ja perusteita
joustavan tai tarkkarajaisen ohjauksen käyttämiselle sääntelyteoreettista
tarkastelua
hyödyntäen.
Tapaukset
olivat
suurimpien
kaupunkien
kokonaisyleiskaavoja ajanjaksolla 2009–2018. Kontekstin tapauksille muodostivat
seudulliset ja kunnalliset ilmastotavoitteiden sekä maankäytön suunnittelun
sääntelyjärjestelmät, jotka osaltaan määrittelivät yleiskaavallisen sääntelyn sisältöä
ja muotoa. Ilmastotavoitteiden ohjauksella tarkoitettiin tutkimuksessa
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien
energiamuotojen lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Tässä luvussa kootaan yhteen keskeisiä tuloksia yleiskaavallisen sääntelyn
sääntelytarkkuutta edistävistä tekijöistä. Samalla tulevat tarkasteltavaksi myös
ohjausvaikutukseen ja aineellisiin sisältötekijöihin liittyvät huomiot.
Tapauskohteissa yleiskaavallisen sääntelyn analyysia on tehty sääntelytarkkuuteen
vaikuttavien ominaisuuksien kautta, joiden pohjalta keskeiset tulokset seuraavaksi
esitetään. Sääntelytarkkuus on aiemmissa koti- ja ulkomaisissa tutkimuksissa
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liitetty pääasiassa oikeustaloustieteeseen, mutta sen käsitteitä voidaan hyödyntää
myös ympäristösääntelyssä (esim. Määttä, T., 2010, 2012; ks. Pietilä, 1973, s. 97).
Sääntelytarkkuutta on tutkimuksessa tarkasteltu ensisijaisesti sääntelytekniikkaan
liittyen, mutta myös muut tarkastelutapaan liittyvät seikat tulevat eri tavoin
huomioiduksi (ks. 3.3 Sääntelytarkkuus tarkastelutapana). Sääntelytarkkuuden
käsitteet on muodostettu sääntelyteoreettisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta, ja ne
ovat ohjanneet analyysiluokkien muodostamista. Käsitteet ovat osittain toistensa
kanssa päällekkäisiä eivätkä pyri sääntelytarkkuuden suhteen kaikenkattavuuteen.
Niiden avulla pyritään kuitenkin antamaan mahdollisimman monipuolinen kuvaus
tarkasteltavasta ilmiöstä. Tulosten tarkastelu analyysiluokkien mukaisesti palvelee
erityisesti tutkimuksen praktista tiedonintressiä yleiskaavan laadinnan suhteen.
Tulokset ovat kuitenkin sidoksissa kontekstiinsa, joten suoria yleistyksiä niiden
pohjalta ei voida tehdä. Ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmään liittyvät huomiot
perustuvat vain yleiskaavallista sääntelyä määrittäviin ominaisuuksiin. Tarkastelun
pohjalta voitiin tehdä havaintoja myös sääntelyjärjestelmän rakenteesta ja
kehittämisestä. Tapausten vertailun avulla pyritään tuomaan selityksiä havaintojen
yhtäläisyyksille ja eroille.
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TAVOITTEET

Määrälliset ja laadulliset strategiset ilmastotavoitteet

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI

Yleiskaavalla määrälliset ja laadulliset tavoitteet

LAH, HKI

Yleiskaavalla laadulliset tavoitteet

OUL, JKL, TRE
ÖST

STRATEGIA JA

Yleiskaavalla erilaisia ohjaustavoitteita eri vyöhykkeille

OUL, JKL,TRE

Eri tavoitevuodet yleiskaavan sisällön suhteen

OUL

Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet

LAH, TRE

Epäyhtenäisiä määräll. ja laadull. strategisia ilmastotavoitt.

ÖST

Rakennemalli yleiskaavan ilmastotavoitteiden perusteena

JKL

Sääntelyn strategia ja ohjauskeinot tunnistettavissa

OUL, JKL, LAH

KEINOT

TRE, HKI
Kaavoituksen rooli huomioitu osana strategioita ja ohjelmia

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI, ÖST

INSTRUMENTTI

Yleiskaavan suora kytkentä kaupunkistrategiaan

LAH,TRE

Johdonmukainen sääntelyjärjestelmä

TRE

Sääntelyn strategiat ja ohjauskeinot eivät yhtenäisiä

ÖST

Hiilineutraalisuustavoitteilla kattava ohjauskeinovalikoima

ÖST

Strateginen ja yleispiirteinen ohjaustapa

OUL, LAH, HKI
ÖST

AINEELLINEN
SISÄLTÖ

KAAVAPROSESSI

Strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen ohjaustapa

JKL, TRE

Suunnittelutarvealueet, ehdoton rakentamisrajoitus

JKL, LAH

Kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteen perusteena

OUL, JKL, LAH



keskukset ja joukkoliikennevyöhykkeet

TRE, HKI, ÖST

Raideliikenteen verkostorakenne

HKI

Maankäytön tehokkuus

OUL, HKI, ÖST

Kausittain erilaiset strategiset sisältöteemat

LAH

Jatkuva kaavaprosessi

LAH, TRE

Temaattiset tarkastelut kaavaprosessissa

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI, ÖST

Laaja osallistaminen kaavaprosessissa

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI, ÖST

TOIMIJAT

Useat vaihtoehtoiset maankäyttömallit

ÖST

Sääntelykeskustelut ELY -keskuksen kanssa

JKL, TRE, ÖST

Vuorovaikutusta kohdistettu eri toimijoihin

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI, ÖST

Osallispalautetta ilmastotavoitteisiin liittyen

HKI, ÖST

Yhteistyö kuntien, seudun ja valtion viranomaisten välillä

ÖST

SOFT LAW -

Laajat kokonaisvaltaiset selvitykset

OUL, LAH, HKI

AINEISTOT

Selvitykset informaatio-ohjauksena sääntelyn kohteille

OUL

Teemakartoilla oikeusvaikutuksia

HKI

Vaikutusten, skenaarioiden, ilmastotekijöiden ja

JKL, HKI

ohjaustoimien tarkasteluja kaavaprosessin aikana
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Kaavaselostuksen ja liitteiden keskeinen rooli kaavan

JKL, LAH, TRE

tulkinnassa

HKI

Maankäyttövaihtoehtojen tarkastelu ilmastotekijöiden

ÖST

suhteen kaavaprosessin aikana
Energiaselvitykset ja -mallinnukset

ÖST

TUKEUTUMINEN

Tukeutuminen muodollisiin ja epämuodollisiin

OUL, JKL, LAH

SÄÄNTELYYN

suunnittelumuotoihin

ÖST

NORMIFORMUL.

Kaavamääräysten kuvaukset ja suunnittelusuositukset

OUL

Energiatehokk. ja -tuotantoon liittyvät kaavamääräykset

ÖST

Ajoitukseen liittyvät kaavamääräykset

JKL, ÖST

Maankäytön tehokkuusluvut ja prosenttiosuudet

OUL, HKI, ÖST

KARTOGRAFINEN

Tiivistämisvyöhykkeet ilman käyttötarkoituksia

OUL

ESITTÄMINEN

Sekoittuneiden toimintojen alueet

OUL, JKL, LAH
TRE, HKI, ÖST

VAIKUTTAVUUDEN

Usea kaavakartta (2–7 kpl)

OUL, JKL, TRE

Karttojen keskinäinen hierarkia

OUL, JKL

Karttojen eri mittakaavat

OUL, JKL

Ruututarkastelu

HKI

Ruutu- ja aluerajaustarkastelut

ÖST

Ruutu-, vyöhyke- ja aluerajaustarkastelut

JKL

Aluerajauksilla sitovuutta kehittämisen reunaehtoihin

LAH

Aurinkoenergian aluevaraukset

ÖST

Ilmastovaikutusten määrällinen arviointi

OUL, LAH,

ARVIOINTI

TRE, HKI
Ilmastovaikutusten arviointi skenaariotarkasteluna

OUL, HKI

Herkkyystarkastelut eri yhdyskuntarakenteen osista

OUL

Päästötavoitteen saavuttamisen, määrällisten tavoitteiden

OUL, JKL, ÖST

tai tavoitevuoden puuttumisen takia arviointi mahdotonta
Ei ilmastovaikutusten määrällistä arviointia

JKL

YKR-seurantaruututieto, seurantaruututieto

JKL, TRE, HKI
ÖST

Seurannan ja tavoitteiden välillä takaisinkytkentä

LAH, TRE

Avoimet paikkatieto- ja seurantajärjestelmät

LAH

Arviointi- ja laskentatyökalu/-työkalut

LAH, TRE, HKI

Ilmastostrategian vaikutusten arviointi

TRE

Hiililukkiutuman tarkastelu

HKI

Seuranta indikaattoreiden kautta vaikeaa

ÖST

Kuvio 10. Kooste yleiskaavojen sääntelytarkkuuden merkittävimmistä tekijöistä.
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6.1.1 Tavoitteet
Sääntelylle asetetut tavoitteet vaikuttavat sääntelytarkkuuteen. Tutkimuksessa
tarkasteltiin
ilmastotavoitteiden
tarkkarajaisuutta,
tietopohjaa,
niiden
johdonmukaisuutta
sääntelyjärjestelmän
suhteen
sekä
vaikuttavuuden
arvioitavuutta. Kaupunki- tai ilmastostrategioissa ilmastotavoitteet on usein
ilmoitettu tarkkarajaisesti asukaskohtaisina päästöinä 142 tietyn tavoitevuoden
suhteen. 143 Hiilineutraalisuustavoite on yleensä ilmaistu erilaisissa
politiikkaohjelmissa, tosin uusimmat kaupunkistrategiat nimeävät sen jo suoraan
tavoitteekseen. Energiatehokkuudelle tai uusiutuvalle energialle ei ole välttämättä
asetettu määrällisiä tavoitteita, mutta laadullisia kylläkin. Tarkkarajaisten
määrällisten tavoitteiden suhteen vaikuttavuuden arviointi helpottuu, kun taas
puuttuvat tai liian vaatimattomat tavoitteet eivät muodosta arvioinnille perustetta
ja heikentävät siten myös osaltaan ohjauskeinojen ja -työkalujen valintaa sekä
kohdistamista, kuten Tala (2001, s. 340) on tavoitteenasettelun tarkastelusta
todennut. Laadullisia ilmastotavoitteita on yleensä esitetty monipuolisesti, joskin
niiden vaikuttavuuden arvioiminen on haastavampaa. Samankaltaisia huomioita
tavoitteiden asettelun tarkkuuteen ja vaikuttavuuden arvioitavuuteen liittyen ovat
esittäneet Similä (2002, s. 186–187) ja Kalle Määttä (2011, s. 31). Jatkuvassa
kaavaprosessissa strategisia ilmastotavoitteita on voitu asettaa sekä lyhemmälle
että pidemmälle aikavälille. Kausittain päivittyvässä kaavaprosessissa pitkän
tähtäimen tavoitteiden merkitys korostuu, jotta ilmastotoimien vaikuttavuutta
voidaan arvioida. Oulun seudun ilmastostrategiassa on pidättäydytty määrällisistä
tavoitteista, mitä voi pitää ohjauksen reaktiivisuuden kannalta perusteltuna, mutta
edellyttävän toisaalta tarkempia tavoitteita muilta politiikkatoimilta tai riittävän
vaikuttavia toimenpiteitä strategiaa toteuttavilta ohjaustyökaluilta. Tavoitteiden
asettelun väljyyttä on toisaalta perustellut myös Tala (2001, s. 124) epävarmuuden
hallinnan sekä liikkumavaran säilyttämisen suhteen. Seudullisen tarkastelun avulla
on voitu hahmottaa paremmin säänneltävän ongelman luonne ylikunnallisena
142
Asukaskohtaiset päästöt ovat yleensä kasvavien kaupunkien päästötavoitteen tarkastelumuoto, sillä
kokonaispäästöt kasvavat asukasmäärän nousun myötä, eikä kokonaispäästöjen tarkastelu välttämättä
paljastaisi ohjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta.
143
Ilmastotavoitteet on tapauskohteissa asetettu pitkälti paikallisista lähtökohdista ja selvästi kansallista
ohjausta kunnianhimoisemmin. Tämän voi katsoa kuvastavan tapauskaupunkien pyrkimystä toimia
edelläkävijöinä ilmastotyön suhteen. Seudullisen tavoitteenasettelun nähtiin asiantuntijahaastattelujen
pohjalta toisaalta heikentävän keskuskaupunkien omia tavoitteita. Kasvavien kaupunkiseutujen
ilmastotyön tavoitteenasettelu voi olla erilaista keskuskaupungin ja kehyskuntien välillä jo poikkeavien
olosuhteiden, kuntapoliittisten tavoitteiden ja resurssien suhteen, mikä vaikuttaa myös valittavien
ohjauskeinojen ja -työkalujen hyödyntämismahdollisuuksiin ja siten sääntelyn vaikuttavuuteen.
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ilmiönä ja asettaa ilmastotavoitteita sen mukaisesti, kuten Tuomaala (2012, s. 26–
35) on tarkastelun taserajan merkityksen suhteen tuonut esille. Seudullisen
tarkastelun yhteydessä on yleensä arvioitu myös pitkän aikavälin maankäytön
tavoitteita ja ilmastotavoitteita, mikä osaltaan on voinut vaikuttaa kunnalliseen
maankäytön ja ilmastotavoitteiden ohjaustarpeeseen sekä siten myös yleiskaavaan,
kuten Jyväskylässä.
Strategioita
toteuttavat
toimenpideohjelmat
yleensä
tarkentavat
ilmastotavoitteita laadullisiksi tai määrällisiksi sektorikohtaisiksi osatavoitteiksi.
Myös kunnallisesta ohjausjärjestelmästä erilliset sopimukset, sitoumukset tai
ohjelmat
asettavat
määrällisiä
ja
laadullisia
ilmastotavoitteita.
Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat laadulliset ilmastotavoitteet ovat kaikissa
strategioissa ja ohjelmissa pitkälti yhteneväisiä. Laadulliset osatavoitteet esittävät
ohjelmissa usein myös menettelytapoja, suunnittelutarpeita tai tavoitetilannetta
yhdyskuntarakenteen
eri
osatekijöille.
Sääntelyjärjestelmän
osana
menettelytapojen ohjaamisen ja sääntelyn lopputuloksen määrittelyn voi katsoa
edellyttävän tavoitteiden asettelulta tarkkuutta, sekä tavoitesääntelyn lisäksi
refleksiivisyyttä sääntelyjärjestelmältä. Tätä ovat korostaneet huomioissaan myös
Tala (2007, s. 3) sekä Hildén ja Similä (2007, s. 122–124, 133). Toisaalta
laadullisten osatavoitteiden ja niitä toteuttavien keinojen erottaminen toisistaan voi
olla vaikeaa, koska useat keinot kuvataan ohjelmissa tavoitteina, kuten Tala (2001,
s. 117) on tavoitteenasettelun monitasoisuutta kuvannut. Sektorikohtaiset
toimenpideohjelmat sekä vapaaehtoiset ohjelmat ja sopimukset asettavat
osatavoitteita ja kohdistavat keinoja eri toimijoille, jolloin toisaalta voi olla vaikeaa
varmistua kokonaisuuden hallinnasta säänneltävän ympäristöongelman suhteen.
Toisistaan irrallisten yhdyskuntarakenteen osatekijöiden ohjaustoimien tarkastelun
haasteellisuutta ovat korostaneet mm. Staffans ym. (2012, s. 33). Ohjelmat
asettavat strategioita todennäköisemmin määrällisiä tavoitteita myös
energiatehokkuudelle
ja
uusiutuville
energiamuodoille.
Strategioissa,
toimenpideohjelmissa ja yleiskaavojen tavoitteissa energiatehokkuuden
ja -järjestelmien sekä uusiutuvien energiamuotojen ohjaamisen merkitystä
yleiskaavatasolla on korostettu, vaikka lopulta yleiskaavaratkaisut eivät niitä
juurikaan ohjaa.
Strategiat ja ohjelmat kuvaavat yleensä lähtötilanteena paikalliset päästölähteet
sekä energiankulutuksen ja -tuotannon rakenteen. Keskeiset ilmastonmuutoksen
käsitteet on usein avattu sekä esitelty kansainväliset ja kansalliset ilmastotavoitteet.
Taustatiedoista välittyy siten sääntelyn kohdealueena olevan ongelman luonne,
siihen liittyvät käsitteet, nykytilanne ja kehityssuunta, mitä myös Tala (2001, s. 103,
266

117–122) on pitänyt yleispiirteistä tavoitteenasettelua tarkentavana tekijänä sekä
tavoitesääntelyn suhteen tärkeänä. Tavoitteisiin liittyvä informaatio toimii tällöin
perusteluna sääntelykeinojen valinnalle, sääntelyinstrumenttien ohjaustoimille,
vaikutusten arvioinnille sekä sääntelyn kohteille, kuten Tala (2001, s. 138–142) on
perustellut tavoitteenasettelun merkitystä. Haettaessa yleiskaavalliselta sääntelyltä
joustavuutta tulisi tavoitteiden olla riittävän tarkkarajaisia, jotta niitä voidaan
käyttää joustavan sääntelyn tulkinnassa apuna, kuten Belinskij ym. (2015, s. 624–
625) ovat todenneet. Strategioiden, ohjelmien ja sopimusten tavoitevuodet tai
päästöjen laskentatavat voivat vaihdella, eikä tavoitteiden koherenssia ole
välttämättä tuotu esille. Syynä tähän ovat usein niiden laatimisen eriaikaisuus sekä
eri tavalla sektoreittain painottunut ohjaustehtävä. Sääntelyjärjestelmän kannalta
tavoitteiden yhdensuuntaisuus kuitenkin parantaisi ohjaustoimien kohdentamista
sekä keinoyhdistelmien muodostamista, ja samalla myös sektorikohtaisen
osaoptimoinnin mahdollisuus pienenisi. Tätä ovat korostaneet sääntelystrategian ja
-järjestelmien osalta Kokko (2017, s. 245–253) sekä energiatehokkuustoimien
tarkastelun osalta Tuomaala (2012, s. 53).
Yleiskaavoissa ei ole asetettu määrällisiä ilmastotavoitteita Lahtea ja Helsinkiä
lukuun ottamatta. 144 Tätä valintaa on perusteltu mm. yleiskaavan mahdollistamilla
vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla sekä yhdyskuntarakenteen ohjaustoimien
välttämättömyydellä
ilmastotavoitteista
riippumatta.
Östersundomissa
yleiskaavalle on asetettu kolmen kunnan osittain jopa ristiriitaisia ohjaustavoitteita.
Asiantuntijahaastatteluista välittyikin yleiskaavan rooli ilmastopoliittisia tavoitteita
toteuttavana,
operatiivisena
ohjausmuotona.
Yleiskaavan
laadulliset
ilmastotavoitteet on tapauksissa muodostettu eri tavoin EU:n ja kansallisten
normatiivisten tavoitteiden, kaupunkistrategian ja sitä toteuttavien ohjelmien sekä
erilaisten seudullisten rakenne- ja liikennemallien tai selvitysten pohjalta. 145
Tavoitevaihe on ollut oma suunnitteluvaiheensa kaavaprosessissa jopa
vuorovaikutus- ja hyväksymismenettelyineen, mikä kuvastaa tavoitteenasettelun
tiedostettua merkitystä ja tärkeyttä. Yleiskaavat eivät välttämättä tietoisesti
huomioi kunnan ohjausjärjestelmästä erillisten toimenpideohjelmien tai
sopimusten tavoitteenasettelua, vaikka niitä toteuttavat toimenpiteet tulisivatkin
144

Kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvä kestävän energiankäytön toimenpideohjelma
yleensä toteuttaa vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita, eivätkä yleiskaavat ota ilmastovaikutusten
arvioinneissa tavoitevuoteen käytännössä kantaa. Yleiskaavoissa ei ole myöskään viitattu uudempaan
ilmastosopimukseen ja vuodelle 2030 asetettuihin tavoitteisiin. Useassa tapauksessa
energiatehokkuudelle ja -muodoille asetetut tavoitteet ja toimenpiteet jäävät kuntien
energiatehokkuussopimuksen varaan, jota tässä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu.
145
Lahden yleiskaavan tavoitteet on linkitetty kaupunkistrategian tavoitteisiin varsin yksityiskohtaisesti.
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yleiskaavaratkaisussa huomioiduksi. Kuntien yhteiseen yleiskaavaan ja
seudulliseen tarkasteluun liittyy eritasoisia ja eri aikajänteen ilmastotavoitteita
vahvojen keskuskaupunkien sekä kehyskaupunkien ja -kuntien välillä.
Pääsääntöisesti haastatteluissa tuli esille toive vielä määrätietoisemmasta ja
konkreettisemmasta kansallisesta tavoitteenasettelusta ilmastotekijöille, joiden
avulla voisi perustella myös kunnallista tavoitteenasettelua ja toimenpiteitä.
Kaupunkirakenteesta on tunnistettu erilaisia toiminnallisia tai laadullisia
vyöhykkeitä sekä toimijoita, kuten Jyväskylässä ja Tampereella, joiden mukaan
yleiskaavan tavoitteita ja niitä tukevaa ohjausta on mahdollista kohdistaa jo
lähtökohtaisesti tarkemmin. Tämä jäsentely tukee myös ilmastotavoitteiden
ohjausta. 146 Tampereella yleiskaavan tavoitteet ohjaavat jopa asemakaavoitusta,
jolloin osa sääntelystä siirtyy yleiskaavan ohi. Teoriassa myös muut
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän ohjauskeinot ja -työkalut voisivat tukea
tällaista yleiskaavan yhdyskuntarakenteen tavoitejaottelua. Oulussa yleiskaavalle
on annettu myös ajallisesti tarkkuudeltaan erilaisia ohjaustavoitteita. Tutkimuksen
tulosten pohjalta voidaan todeta, että yleiskaavalle ja kaavoitukselle annetaan
strategioissa sekä erilaisissa ohjelmissa ja sopimuksissa paljon erilaisia
ilmastotavoitteita. Niiden kaikkien toteuttaminen pelkästään kaavoituksen keinoin
ei ole realistista (ks. ns. Tinbergenin sääntö, Tinbergen, 1952, s. 37). Tavoitteiden
osalta tutkimuksen tulokset ovat tukeneet teoreettisia taustaolettamuksia ja
vastanneet osaltaan tutkimuksen pääkysymykseen asetettujen tavoitteiden
merkityksestä
yleiskaavan
sääntelytarkkuuden
muodostumiselle.
Tavoitteenasettelun tarkastelulla on merkitystä myös apukysymyksenä olevalle
yleiskaavallisen
sääntelyn
aineelliselle
sisällölle
yhdyskuntarakenteen
osatekijöiden suhteen.
6.1.2 Sääntelyn strategia ja keinot
Sääntelytarkkuuteen vaikuttavat erilaiset sääntelystrategiaan ja -keinoihin liittyvät
vaihtoehtotarkastelut ja valinnat. Ilmastotavoitteiden ohjausta pyrittiin
systematisoimaan
seudullisten
sekä
kunnallisten
strategioiden,
toimenpideohjelmien ja sopimusten kautta ja suhteuttamaan niitä yleiskaavalliseen
ohjaukseen. Tutkimuksen tulosten mukaan tapauskohteissa onkin tunnistettavissa
ilmastotavoitteiden sääntelyn strategioita ja keinoja, kuten Tala (2012, s. 7) on
146
Jo rakennemalli- tai esiselvitysvaiheessa on voitu tunnistaa erityyppisiä alueita erilaisine
ohjaustavoitteineen ja -työkaluineen, kuten Jyväskylässä.
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esittänyt tavasta jaotella sääntelyä. Näiden kautta voidaan vastaavasti tunnistaa
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmiä, kuten Kokko (2017, s. 248, 251) on
todennut. Osalla kaupungeista on olemassa sääntelyjärjestelmä, jossa ilmastotyön
seudulliset ja kunnalliset strategiat, ohjauskeinot ja niiden mukaiset
ohjausinstrumentit tukevat sekä täydentävät jossain määrin toisiaan. 147 Osassa
tapauksista sääntelyjärjestelmä ei ole selvästi hahmotettavissa, johdonmukainen tai
ajantasainen, vaikka sääntelyn strategioita ja keinoja onkin tunnistettavissa.
Johdonmukainen sääntelyjärjestelmä on usein edellyttänyt strategioiden, ohjelmien
ja suunnitelmien päivittämistä jonkin toisen ohjausmuodon laatimis- tai
päivittämisprosessin yhteydessä. Parhaimmillaan jo seudullinen ilmastostrategia ja
rakennemallityö on kytketty toisiinsa, kuten Tampereella. Ilmastotavoitteiden
sääntelyjärjestelmä voi siten edellyttää myös maankäytön suunnittelun
sääntelyjärjestelmän päivittämistä. Rinnakkaiset, moniportaiset ja hierarkkiset
sääntelyjärjestelmät toisaalta lisäävät yhteensovittamistarvetta, mikä osaltaan
jäykistää sääntelyä ja lisää hallinnollista taakkaa, vaikka sääntelykeinot olisivatkin
epämuodollisia. Sääntelyjärjestelmien keskinäinen ja sisäinen koherenssi sekä
ristiriidattomuus kuitenkin selkeyttävät ohjauskeinojen ja -työkalujen rooleja,
kuten Kokko (2017, s. 251–253) on todennut. Tällöin myös sääntelyn seuranta,
vaikutusten arviointi ja resursointi voidaan suunnata tarkoituksenmukaisemmin
verrattuna toisistaan irrallisiin ilmastotoimiin. Sääntelyjärjestelmä on täsmentänyt
yleiskaavan roolia ilmastotavoitteiden ohjaustyökaluna ja edistänyt siten sen
sääntelytarkkuutta lähes kaikissa tapauksissa. Erilaiset ilmastotyön tiekartat
havainnollistavat tavoitteita ja selkeyttävät osaltaan sääntelyjärjestelmän
hahmottamista
sekä
toimenpiteiden
suuntaamista
ja
koordinointia.
Östersundomissa kolmen kunnan toisistaan poikkeavat strategiat ja keinot
vaikeuttavat yhteisen sääntelyjärjestelmän muodostamista ja siten myös
yleiskaavan ohjaustehtävää ilmastotavoitteiden suhteen.
Sääntelystrategian
tarvetta
korostaa
uuden
poikkisektoraalisen
sääntelyongelman, ilmastonmuutoksen, hallinta, mitä Tala (2012, s. 71) on pitänyt
eräänä perusteena strategisen tarkastelun tarpeelle. Poikkisektoraalinen
sääntelyjärjestelmä on mahdollistanut useamman ohjauskeinon kohdistamisen
samalle päämäärälle ja kattavamman tavoitteenasettelun erilaisille sääntely147

Ilmastotavoitteiden ja maankäytön suunnittelun sääntelyjärjestelmät koostuvat muodollisista ja
epämuodollisista ohjauskeinoista, mikä kuvastaa pyrkimystä ympäristön laaja-alaisempaan hallintaan.
Varsinkin seudullinen tarkastelutaso tähtää yhdyskuntarakenteen ja ilmastotekijöiden toiminnalliseen
hallintaan rajatun hallinnollisen alueen sijasta. Sääntelyjärjestelmiin kuuluvia kansainvälisiä, kansallisia
ja maakunnallisia tasoja ei tässä tutkimuksessa ole tarkasteltu.
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yhdistelmille. Sen avulla voidaan myös helpommin kehittää ja valita joustavasti
erilaisia ilmastotyön ohjauskeinoja ja -työkaluja, mitä myös Hildén ja Similä (2007,
s. 119–124, 133) ovat ohjauskeinojen integroinnin ja refleksiivisen
sääntelyjärjestelmän kehittämisen osalta esittäneet. Kaupunkistrategiaa toteuttavat
sektorikohtaiset toimenpideohjelmat tarkentavat ilmastotoimia osatavoitteiksi ja
ohjauskeinoiksi. Ilmastostrategiat, toimenpideohjelmat sekä vapaaehtoiset
ohjelmat sisältävät vaikutuksiltaan hyvin eri mittakaavaisia ohjaustoimenpiteitä.
Ne kokoavat myös erilaisia ilmastohankkeita ja toimijoita yhteen, mikä ilmentää
pyrkimystä ilmastotyön järjestelmälliseen ohjaukseen sekä pysyvien
toimintamuotojen luomiseen. Tarkasteltavat sektorit voivat strategioissa ja
ohjelmissa olla osittain päällekkäisiä, mutta parhaimmillaan jäsentely tarkentaa eri
ohjauskeinojen ja -välineiden tehtäviä tarkastelun kohdistuessa rajatumpaan
ongelmaan. Havainnot sääntelyn strategioita ja keinoja koskevista valinnoista sekä
ominaisuuksista ovat samansuuntaisia kuin Tala (2007, s. 6; 2012, s. 69–83) on
esittänyt.
Östersundomin
tapauksen
osalta
Helsingin
ja
Vantaan
hiilineutraalisuustavoitteen mukaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä on
tarkasteltu varsin monipuolisesti, koska pelkät kunnan hallinnolliset toimenpiteet
olisivat tavoitteen suhteen riittämättömiä.148
Strategioissa ja ohjelmissa on esitetty laajasti vaihtoehtoisia hallinnollisen ja
suostuttelevan ohjauksen keinoja, kun taas taloudellisen ohjauksen keinot ovat
selvästi rajallisempia. 149 Varsinkin toimenpideohjelmissa on tunnistettu erilaisia
sääntely-yhdistelmiä, joskin niiden hahmottaminen on aineiston rajallisuuden sekä
tutkimuksen yksinkertaistetun sääntelykeinojaottelun vuoksi ollut haastavaa.
Hallinnollinen ohjaus kohdistuu pääosin kunnan omiin toimintoihin, kun taas
taloudellisella ja suostuttelevalla ohjauksella pyritään vaikuttamaan erilaisten
toimijoiden ja asukkaiden toimintaan, valintoihin sekä kulutuskäyttäytymiseen.
Erityisesti kestävän energiankäytön toimenpideohjelma sekä ERA17 toimintasuunnitelma esittävät monipuolisesti konkreettisia ilmastotavoitteita
edistäviä ohjauskeinoja. 150 MAL -sopimusten kautta maankäytön hallinnollisia
ohjaustoimenpiteitä tuetaan taloudellisen ohjauksen kautta. Erityisiä perusteluja ja
arviointeja ohjauskeinojen ja sääntely-yhdistelmien käyttämisestä tai
148

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi on yleensä edellytetty määrätietoisia kansallisia
tukitoimia ja ilmastopolitiikkaa kaupunkien ilmastotyön avuksi.
149
Kaupunkikonsernin omistajapoliittisen ohjauksen merkittävyys ilmastotavoitteiden edistämiselle on
tuotu esille Lahdessa.
150
Oulussa kestävän energiankäytön toimenpideohjelman, energiatehokkuussopimuksen ja ERA17toimintasuunnitelman toimenpiteet on linkitetty toisiinsa. Niiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat tulleet
myös yleiskaavaratkaisussa huomioiduiksi.
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vaikuttavuudesta ei ole juurikaan tuotu esille, vaikka Tala (2012, s. 11–14) ja Kalle
Määttä (2009, s. 174–176) ovat pitäneet tätä sääntelystrategian valinnan ja
sääntelyn valmistelun suhteen tärkeänä. Tällaista tarkastelua on tehty Helsingin
yleiskaavan laadinnan ja Tampereen ilmastostrategian vaikutusten arvioinnin
yhteydessä. Jyväskylän ilmasto-ohjelman toimenpidetaulukossa ohjauskeinojen
vaikutusmekanismiin oli tietoisesti kiinnitetty huomiota, mitä Tala (2001, s. 180;
2012, s. 6) on pitänyt merkittävänä ohjauskeinojen aiheuttamien vaikutusten sekä
toimijoihin kohdistettavien ohjaustoimien tunnistamisen kannalta.
Yleiskaava on osoitettu erityisesti jatkuvan kaavaprosessin yhteydessä
kaupunkistrategian keskeiseksi ohjausvälineeksi Lahdessa ja Tampereella. Tämä
varmistaa strategisten painotusten siirtymisen suoremmin kaavalliseen ohjaukseen.
Yleiskaava vastaavasti ohjaa seuraavien strategisten tavoitteiden muodostamista,
jolloin yleiskaavallisen sääntelyn kautta on luotu sääntelyjärjestelmän
refleksiivisyyttä
lisäävä
takaisinkytkentä.
Jatkuva
prosessi
parantaa
sääntelystrategian ja yleiskaavan koherenssia, mutta saattaa johtaa muiden
ohjauskeinojen ja -työkalujen painoarvon vähenemiseen. Toimenpideohjelmat
jaottelevat osatavoitteiden mukaisia ohjaustehtäviä yleisesti kaavoitukselle,
kaavaprosessille tai eri kaavatasoille. Yleiskaavaa ohjaavia pitkän tähtäimen
maankäytön strategisia suunnitelmia ovat olleet erilaiset seudulliset
rakennemallityöt ja kehityskuvat, joiden yhteydessä ilmastotavoitteita tukevia
yhdyskuntarakenteen ratkaisuja on mahdollisesti jo tarkasteltu kuten Jyväskylässä
ja Tampereella. Kaikkia yleiskaavaratkaisuun mahdollisesti vaikuttaneiden
ohjelmien tai sopimusten mukaisia ohjaustoimenpiteitä ei ole välttämättä tuotu
aineistossa esille.
Tutkimus on osoittanut, että sääntelystrategian sekä -keinojen kautta voidaan
tunnistaa erilaisia ilmastotavoitteiden sekä myös maankäytön suunnittelun
sääntelyjärjestelmiä. Järjestelmien sisäinen ja keskinäinen johdonmukaisuus sekä
ristiriidattomuus luovat edellytyksiä yhtenäisten tavoitteiden asettamiselle,
keinojen valinnalle ja siten sääntelyn vaikuttavuuden arvioimiselle. Tutkimuksen
tulosten mukaan sääntelyjärjestelmä ei kuitenkaan aina ole selkeä,
johdonmukainen tai ajantasainen, mikä heikentää vastaavasti yleiskaavan
mahdollisuuksia toimia sen osana. Sääntelyjärjestelmässä muut ohjauskeinot ja työkalut voivat tukea tai täydentää yleiskaavan ohjaustehtävää, mikä korostaa
sääntelyjärjestelmän merkitystä yleiskaavan sääntelytarkkuudelle. Mäntysalo ym.
(2014, s. 48–51) ovat tuoneet esille, että varsinkin strategisuus on alueidenkäytön
suunnittelussa ymmärrettävä laajemmin suunnittelujärjestelmän sekä -työkalujen
strategisena käyttönä kuin yksittäisenä suunnitelmana. Saman huomion voi liittää
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myös sääntelytarkkuuteen. Tulokset ovat vastanneet tutkimuksen pääkysymykseen
sääntelyjärjestelmän merkityksestä yleiskaavan sääntelytarkkuuden edistäjänä ja
molempiin apukysymyksiin ohjausvaikutuksen muodostamisesta sekä aineellisesta
sisällöstä sääntelyjärjestelmään liittyvien valintojen seurauksena.
6.1.3 Sääntelyinstrumentti ja aineellinen sisältö
Sääntelyinstrumentin, yleiskaavan, osalta tarkasteltiin tapauskohteiden
yleiskaavojen ohjaustapaa, oikeusvaikutuksia sekä kaavan aineellisen sisällön
ohjaustavoitteita ja sitä, kuinka ne vaikuttavat yleiskaavan sääntelytarkkuuden
muotoutumiseen ilmastotavoitteiden edistämisessä. Tapauskohteina olevat
kokonaisyleiskaavat ovat olleet osayleiskaavoja, koko kunnan yleiskaavoja tai
kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Yleiskaavoilla on tutkimuksen tulosten perusteella
samanaikaisia tarkkuudeltaan erilaisia ohjaustehtäviä ja -tapoja. Pääasiallisesti
kaavat ovat yleispiirteisten aluevarauskaavojen ja strategisten yleiskaavojen
erilaisia yhdistelmiä. Kokonaisyleiskaavoissa yleispiirteinen ohjaustapa on
korostunut koko yhdyskuntarakenteen maankäytön ja toimintojen ohjauksen sekä
suunnittelualueen laajan pinta-alan vuoksi. Osa yleiskaavoista on sisältänyt
yksityiskohtaista ohjausta esim. Tampereella rantarakentamisen osalta. Strateginen
ohjauspainotus on tuotu esille eri tavoin kaikissa yleiskaavoissa, ja se on voinut
tarkoittaa joko joustavaa tai tarkkarajaista ohjausta. Yleiskaavojen teemallinen
ohjaus, kuten Jyväskylässä, sekä ajoitukseen liittyvä ohjaus, kuten Oulussa, on
vaikuttanut
yleiskaavan
ohjaustavan
tarkkuuteen.
Strategisella
ja
yksityiskohtaisella ohjaustavalla on ollut vaikutusta erityisesti kaavasta annettuun
osallispalautteeseen sääntelytarkkuuden osalta. Kaikkia yleiskaavan ohjaustehtäviä
ei analyysissa ole eritelty, koska yhdyskuntarakenteen eri osatekijöihin voi
kohdistua useita ohjaustavoitteita tai ohjauksen vaikutus ilmastotavoitteisiin jää
välilliseksi (ks. 3.4.3 Kaavan tehtävä ja tarkoitus).
Kaikki tapauskohteiden yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia, joskin
oikeusvaikutuksia on nimetty yleiskaavoissa vaihtelevasti. Ohjaus- ja
viranomaisvaikutusten lisäksi oikeusvaikutuksien kautta ilmastotavoitteita
toteuttavat välittömästi tai välillisesti ranta-rakentamisen, kyläalueiden ja
maaseudun rakentamisen, tuulivoimarakentamisen ja vähittäistavarakaupan
rakentamisen ohjaus sekä rakentamisrajoitukset. Ne pääsääntöisesti tarkentavat
yleiskaavaratkaisua. Suunnittelutarvealueita ohjaa vain Jyväskylän yleiskaava,
millä on aluerajauksen lisäksi myös tarkentava ajallinen ohjausvaikutus sekä
toisaalta jatkosuunnittelutarvetta edellyttävä joustavoittava ulottuvuus.
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Oikeusvaikutusten hahmottaminen on osallis- ja viranomaispalautteen mukaan
paikoin osoittautunut haasteelliseksi varsinkin strategisen ohjaus- ja esittämistavan
yhteydessä, jolloin kaavaratkaisua ei ole koettu riittävän tarkaksi esim. selvien
aluerajausten puuttuessa. Myös yleiskaavan ohjatessa suoraan rakentamista, kuten
Tampereella, esittämistavalta odotettiin tarkkuutta. Jyväskylän kaavaselostuksessa
ja kaavamerkintöjen kuvauksissa oikeusvaikutukset on tuotu seikkaperäisesti esille.
Tutkimuksen tulosten perusteella oikeusvaikutuksilla on vähän merkitystä, ohjausja viranomaisvaikutusta lukuun ottamatta, ilmastotavoitteiden sääntelytarkkuuden
edistämiseen. Oikeusvaikutukset ovat seurausta yleiskaavaratkaisusta, joka on
edellyttänyt jo tiettyä tarkoituksellista ohjaustoimenpidettä.
Yleiskaavan aineellisen sisällön määräytymisen osalta tulee huomioida, että
siihen vaikuttavat useat yleiskaavatasosta riippumattomat tekijät, joita on kuvattu
analyysikohdassa 3.4.4 Sääntelyn aineellinen sisältö. Sisältö osaltaan määrittelee
ohjaustehtävän ja -tavan sekä sääntelytarkkuuden. Kaavoissa korostuvat tiivistyvän
ja täydentyvän yhdyskuntarakenteen sekä kestävän liikkumisen ohjaaminen
erilaisten kehittämisperiaatteiden ja reunaehtojen mukaisesti. Strategisista
painotuksista johtuen yleiskaavat ovat ohjanneet usein vain merkittävimpiä
maankäyttömuotoja, yhteystarpeita ja mitoitusta, kuten Helsingissä. Joustavuutta
on korostettu ohjaamalla yleispiirteisesti maankäyttömuotoja ja toimintoja sekä
mahdollistamalla käyttötarkoitusten sekoittuminen eri tavoin kaikissa tapauksissa.
Monipuolisten sekoittuneiden käyttötarkoitusten voi vastaavasti katsoa
mahdollistavan välillisesti myös alueiden käyttöasteen tehostamisen, minkä voi
yhdistää Wahlgrenin ja Lahden (2012, s. 77) huomioihin yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuudesta. Sitovuutta on lisätty ohjaamalla toimintoja, sekoittuneita
käyttötarkoituksia ja rakentamista pääasiassa yhdyskuntarakennetta tiivistäen
keskuksiin ja niitä yhdistäviin vyöhykkeisiin, kuten Oulussa ja Tampereella, mitä
mm. Lahti & Moilanen (2010, s. 7–9), Wahlgren (2017, s. 173–175) sekä Ristimäki
ym. (2017, s. 172–177) ovat yhdyskuntarakenteen ohjaamisen kannalta pitäneet
tavoiteltavana. Näiden kehittämisvyöhykkeiden alue- tai korttelitehokkuuksille on
osassa kaavoista annettu mitoituksellisia ohjearvoja, joiden avulla rakennettavaa
maapinta-alaa sekä toimintojen maankäytöllistä tehokkuutta on ohjattu. Tämän
merkitystä on korostanut mm. Lahti (2008, 42–49). Tehokkuuden ohjaaminen
vastaavasti tarkentaa yhdyskuntarakenteen muutoin joustavaa ohjaustapaa.
Helsingissä ja Östersundomissa on maankäytön tehokkuuden ohjearvojen kautta
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voitu varmistaa asukas- ja työpaikkamäärän sekä palveluiden mitoitus 151 .
Kehittämisvyöhykkeisiin on voitu sitoa erilaisia jatkosuunnittelun muotoja,
kaavoituksen ja toteutuksen ohjelmointia sekä maapoliittisia ohjauskeinoja.
Yleiskaavallisen ohjauksen joustavuus on siten edellyttänyt kaavaratkaisua tukevia
proaktiivisempia ohjausvälineitä sääntely-yhdistelminä myös hallinnolliselta
ohjaukselta (ks. OECD 2007, s. 17; Gunningham & Sinclair, 1999). Muutenkin
tutkimusaineistoissa ja haastatteluissa tuli esille erityisesti maapoliittisen
ohjauksen tarpeellisuus jatkosuunnittelun sekä toteuttamisen vaiheistuksessa
joustavan sääntelyn ohjausvaikutuksen tehostajana. Detaljikaavoituksen ja
toteuttamisen vaiheistus liittyvät olennaisesti palveluiden, asuntotuotannon sekä
merkittävien infrahankkeiden, kuten raideyhteyksien, yhteensovittamiseen mm.
Helsingissä ja Östersundomissa. Muutamat yleiskaavat ovat esittäneet perinteiseen
tapaan myös yksilöityjä käyttötarkoituksia aluevarauksineen, kuten Lahdessa.
Lahden yleiskaavassa sisällöllisiä teemoja vaihdellaan kausittain, mikä osaltaan
tarkentaa ohjattavia toimintoja ja maankäyttöä eri näkökulmista.
Yleiskaavoissa korostuu joukkoliikenneratkaisujen keskeinen vaikutus, mikä
on ollut perusteena yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkasteluun lähes kaikissa
tapauksissa. Vyöhyketarkastelun kautta voidaan tunnistaa ja kehittää
liikkumiskäyttäytymistä, jolloin yhdyskuntarakennetta ohjaamalla voidaan
vaikuttaa muodostuviin liikennepäästöihin, kuten Ristimäki ym. (2013, s. 17–26,
128–137; 2017) ovat tuoneet esille. Täydennysrakentamista ja toimintojen
sijoittumista onkin ohjattu saavutettavuudeltaan edullisesti keskustoihin ja
tiivistämisvyöhykkeille sekä samalla luotu edellytyksiä kestävän liikkumisen
muodoille niiden sisällä ja välillä. Liikkumisvyöhykkeet sijoittuvat olevien
joukkoliikennereittien yhteyteen, mutta kehitettävien raideyhteyksien myötä myös
uusien asemanseutujen ympäristöihin. Verkostomaiseen raideliikenneratkaisuun
päästään vain Helsingissä. Taajama-alueiden ulkopuolella rakentamista on yleensä
ohjattu tiivistyvien kyläalueiden yhteyteen, mitä mm. Wahlgren (2017, s. 157, 172)
on pitänyt haja-asutusalueiden aiheuttamien ilmastovaikutusten vuoksi
tavoiteltavana. Metsä- ja viheralueiden rooli hiilinieluina on huomioitu lähes
kaikissa kaavaprosesseissa, mutta vain Östersundomin yleiskaavassa viheralueiden
pinta-alaosuutta on ohjattu. Östersundomin osalta on tarkasteltu myös
rakentamisen aikaisten maa-ainesten massatasapainoa ja sen ilmastovaikutusta.

151

Mitoituksen avulla voidaan edelleen ohjelmoida mm. asuntotuotantoa ja investointeja sekä
mahdollistaa kaavavarannon seuranta sekä vaikutusten arviointi.
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Päästöjen vähentäminen tapahtuu yhdyskuntarakenteen osatekijöitä
ohjaamalla. Yleiskaavoissa ei proaktiivisesti ohjata keskitettyjä energiaratkaisuja,
mikä kuvastaa tapauskaupunkien energiahuollon riippumattomuutta kaavallisesta
ohjaustarpeesta. Energiaratkaisuihin vaikuttavat maankäytön lisäksi monet muut,
mm. kuntataloudelliset tekijät, kuten ympäristöministeriön raportissa (2015, s. 60–
61) on todettu. Haastatteluissa todettiin energiayhtiöiden omien ilmastotavoitteiden
ja -toimien olevan lisäksi varsin kunnianhimoisia. Osassa yleiskaavoista
keskitettyjen energiaratkaisujen ohjaamisesta oli tietoisesti pidättäydytty.
Täydentäviä uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuulivoimaa, geo- tai
aurinkoenergiaa, sen sijaan ohjataan muutamissa kaavoissa mahdollistaen niiden
hyödyntäminen vaihtoehtoisina energiaratkaisuina, kuten Oulussa. Myös
energiaomavaraisia tai uusiutuvien energioiden tuotannon alueita on muutamissa
kaavoissa esitetty, mm. Tampereella ja Östersundomissa. Östersundomissa on tuotu
esille myös innovaatioliiketoiminnan rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.
Rakennusten materiaaleihin, pienilmastoon tai korttelirakenteeseen ei
yleiskaavoissa ole otettu kantaa. Pientalovaltaiset asuinaluevaraukset
mahdollistavat puumateriaalien laajemman käytön myöhemmissä suunnittelu- ja
toteutusvaiheissa,
mutta
tämä
edellyttää
jo
varsin
tarkkarajaista
pääkäyttötarkoitusta kaavassa, kuten Oulun yleiskaavassa. Energiatehokkuus on
käsitteenä yleiskaavoissa liitetty yleensä vain uudis- tai täydennysrakentamiseen.
Joskus energiatehokkuus on terminä voitu liittää kaupunkirakenteeseen sitä
kuitenkaan tarkemmin avaamatta (vrt. Wahlgren & Lahti, 2012). Tutkimuksen
tulokset ovat tukeneet teoreettisia taustaolettamuksia ja vastanneet
pääkysymykseen
sääntelyinstrumentin
ominaisuuksien
vaikutuksesta
sääntelytarkkuuden muodostumiseen sekä apukysymykseen yleiskaavalla
ohjattavien ilmastotavoitteiden aineellisesta sisällöstä.
6.1.4 Sääntelyprosessi
Sääntelytarkkuus muotoutuu sääntelyn laatimisprosessin aikana. Tutkimuksessa
tarkasteltiin kaavaprosessin vaiheita ja sen yhteydessä järjestettyä vuorovaikutusta.
Vuorovaikutuksen
ja
kaavaprosessin
osalta
kiinnitettiin
huomiota
ilmastotavoitteiden huomioimiseen. Tutkimuksessa on oletettu monipuolisen
osallistamisen sekä vuorovaikutuksen tuottavan sääntelyn laatijalle tarkempaa
tietoa ilmastotekijöiden ohjauksesta, vaikka kaikista vuorovaikutustilanteista
ja -muodoista ei analysoitavaa sisältöä ole ollutkaan saatavilla. Tulosten perusteella
kaavaprosessien aineistojen, vuorovaikutusmuotojen ja toimijoiden osallistamisen
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voi todeta olleen kaikissa tapauskohteissa monipuolista sekä selvästi laajempaa
kuin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Tala (2013, s. 31–33) onkin korostanut
avoimen sääntelyprosessin, monipuolisen valmisteluaineiston ja riittävän varhaisen
kuulemisen merkitystä osana laadukasta sääntelyn valmistelua. Yleiskaavojen
erilaiset ohjaustehtävät, ohjaustavat ja suunnitteluvaiheet ovat edellyttäneet laajaa
vuorovaikutusta kaavoittajan, viranomaisten ja osallisten kesken. Virallisen
vuorovaikutusprosessin ohella on hyödynnetty laajasti sähköistä viestintää ja
sosiaalista
mediaa,
asukasja
sidosryhmätapaamisia,
esittelyja
keskustelutilaisuuksia sekä työpajatyöskentelyä. Sähköisten medioiden kautta
osallistaminen on saatu parhaimmillaan vapaamuotoiseksi jatkuvaksi
vuorovaikutukseksi eri toimijoiden välillä. Kaavoille on usein laadittu omat
verkkosivustot, joissa suunnitteluvaiheet, aineistot, päätökset sekä osallisten
kommentointi ja suunnitelmat ovat olleet nähtävillä suunnitteluvaiheiden
mukaisesti tai reaaliaikaisesti. Paikkatietoon pohjautuvat kyselyt ovat kohdistaneet
toimijoilta kerättyä informaatiota eri alueisiin ja sijainteihin liittyen. Yleiskaavan
kytkemisen kaupunkistrategiaan on nähty korostavan poliittisen päätöksenteon
roolia sääntelyn laadinnassa mm. Lahdessa ja Tampereella.
Kaavaprosessi on selkeästi jakautunut kaikissa tapauksissa aloitus-, tavoite-,
luonnos- ja ehdotusvaiheisiin, joiden yhteydessä ilmastotavoitteiden ohjaustarvetta
on tuotu esille monin eri tavoin selvityksissä, suunnitelmissa, vaihtoehdoissa,
vuorovaikutustilanteissa sekä vaikutusten arvioinneissa. Osallistamista on
temaattisesti
suunnattu
kaikkien
tapausten
kaavaprosesseissa
mm.
ilmastonmuutokseen, täydennysrakentamiseen, kestävään liikkumiseen ja
uusiutuviin energiamuotoihin, jolloin palaute on tuottanut tarkempaa tietoa
ilmastotavoitteiden ohjaustarpeesta. Jyväskylässä asukkaat saattoivat vaikuttaa jo
tavoitevaiheessa yleiskaavalle asetettavien ilmastotavoitteiden linjauksiin.
Monipuoliset vuorovaikutuksen muodot kaavaprosessin eri vaiheissa ja eri
teemoihin kohdistuen ovat täten edistäneet yleiskaavan sääntelytarkkuuden
muotoutumista kaavaprosessin aikana. Pitkä kaavoitusprosessi sekä alueen
toteuttamisen pitkä aikajänne ovat Östersundomissa haastattelujen mukaan olleet
ongelmallisia ilmastotavoitteiden asettamiselle sekä vuorovaikutukselle.
Jatkuvaa yleiskaavaprosessia on Tampereella perusteltu tarpeella reagoida
muuttuviin strategisiin päämääriin, poliittisiin valintoihin sekä yhteiskunnallisiin
muutoksiin. Myös suunnittelun, seurannan ja ennakoitavuuden kehittämistarpeet
ovat edellyttäneet yleiskaavalta joustavuutta ja reaktiivisuutta. Jatkuvassa
kaavaprosessissa voidaan kausittain painottaa eri sisältöjä ja teemoja, säädellä
niiden ohjaustapaa, yhdistellä siihen muita ohjauskeinoja tai siirtää kaavallista
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sääntelyä seuraavalle kaudelle. Jatkuva kaavaprosessi palvelee siten
sääntelytarkkuutta projektimaista kaavamuotoa paremmin, koska sääntelyn
muuttaminen on nopeampaa. Tämä parantaa sääntelyn normatiivista joustavuutta,
kuten Kalle Määttä (2009, s. 91) on todennut. Myös vuorovaikutusta on voitu
vakiinnuttaa säännölliseksi osaksi prosessia ja kehittää sen muotoja yleiskaavan
kulloiseenkin tehtävään sopivalla tavalla. Jatkuva kaavaprosessi mahdollistaa
myös sääntelyprosessin kehittämisen, mitä Kalle Määttä (2011, s. 84) on pitänyt
tärkeänä laadukkaan sääntelyn tavoittelussa. Haastattelujen perusteella
prosessimaisuuden nähtiin parantavan yleiskaavan roolia suunnittelutyökaluna.
Mikäli koko ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmää päivitettäisiin kausittain
jatkuvana
prosessina,
voitaisiin
sääntelyn
integrointia
tarkastella
kokonaisvaltaisesti paitsi prosessien myös lopputuloksen ja vaikutusten suhteen,
kuten Hildén ja Similä (2007, s. 133) ovat esittäneet. Tutkimuksen tulosten voi
katsoa tukevan teoriataustaa vastaamalla tutkimuksen pääkysymykseen
kaavaprosessin merkityksestä sääntelytarkkuuteen sekä apukysymykseen
yleiskaavalle annettavan sisällön muodostumisesta.
6.1.5 Toimijat
Toimijoiden roolia sääntelytarkkuuden muodostumisessa tutkittiin tapauskohteiden
osalta asiantuntijahaastattelujen ja kaavaprosessin tuottaman osallispalautteen
avulla. Strategia- ja ohjelmatasolla osallistaminen on ollut tapauskohtaista.
Pääasiallisesti ilmastostrategiat ja toimenpideohjelmat on laadittu asiantuntija- ja
viranomaisyhteistyönä,
joskin
uudemmissa
ilmastostrategioissa
ja
toimenpideohjelmissa vuorovaikutteisuus sekä päättäjien ja kuntalaisten
osallistaminen on otettu korostetummin mukaan osana poliittista päätöksentekoa,
kuten esim. Helsingissä ja Vantaalla. Myös asiantuntijahaastattelujen pohjalta
tuotiin esiin pyrkimys avata ilmastotavoitteita jatkossa kuntalaisille, päättäjille sekä
yhteistyökumppaneille yhä tarkemmin esim. Oulussa ja Tampereella. Tämä tukee
Talan (2012, s. 70–71, 88–89) huomioita vuorovaikutuksen merkityksestä
sääntelystrategian muodostamisessa, siihen sitouttamisessa sekä ohjauskeinojen
valinnassa. Ilmastotavoitteiden strategia- ja ohjelmatason vuorovaikutusta ei tässä
tutkimuksessa ole kuitenkaan tarkemmin avattu.
Tulosten perusteella kaavaprosessien aikana on osallistettu monipuolisesti eri
toimijoita: viranomaisia, kuntayhtymiä, naapurikuntia ja -kaupunkeja,
hallintokuntia ja liikelaitoksia, sidosryhmiä, yrityksiä, oppilaitoksia, päättäjiä,
lapsia ja nuoria sekä kunnan asukkaita. Tampereella vuorovaikutuksen
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kattavuudelle oli asetettu jopa prosentuaalinen asukasmäärätavoite. Erityisinä
kohderyhminä tapauksissa ovat olleet eri ikä-, ammatti-, harraste- ja erityisryhmät.
Kaupunginosien asukkaille ja maanomistajille kohdennetut kuulemistilaisuudet
ovat vastaavasti tuottaneet tarkempaa paikkasidonnaista tietoa. Monet
osallistamisen muodot ovat tarjonneet sääntelyn kohteille mahdollisuuksia
palautteen antamiseen eri rooleista. Östersundomissa osalliset saivat laatia jopa
oman kaavaluonnosvaihtoehdon nähtäville asetettavaksi. Toimijoiden roolien
tunnistamisen voi katsoa palvelevan sääntelytarkkuutta kuten Tala (2010, s. 92–93,
116–117) ja Kokko (2017, s. 270–271) ovat esittäneet.
Toimijoilla on kaavaprosessissa ollut erilaisia tavoitteita yleiskaavan suhteen,
jolloin sääntelytarkkuus on saattanut näyttäytyä erilaisena eri toimijoille.
Tutkimuksen tulokset ovatkin tukeneet havaintoja, joita Tala (2012, s. 82; 2014, s.
85–95) on toimijoiden rooleista tuonut esille. Yleiskaavoittajat sääntelyn
valmistelijoina ovat olleet keskeisessä roolissa valittaessa ohjaustapaa
ja -tekniikkaa. Vaikka kaavan laadintaa ohjaavat lainsäädännön luomat puitteet ja
vakiintuneet toimintatavat, muutamat yleiskaavaratkaisut ovat varsin innovatiivisia,
eivätkä kaavoittajat ole tyytyneet aiempaan ohjaustapaan tai -tekniikkaan. Tällä on
lähtökohtaisesti ollut merkittävä vaikutus myös muodostuvaan sääntelytarkkuuteen.
Yleiskaavoittajat ovat voineet arvioida tarkoituksenmukaista ilmastotavoitteiden
ohjausta saamansa palautteen lisäksi mm. selvitysten, viranomaisohjauksen,
asiantuntija-arvioiden sekä erilaisten vuorovaikutusmuotojen pohjalta. Kuntien
välinen yhteistyö on ollut edellytys yhteisille kaavoituskäytännöille
Östersundomissa sekä mm. liikenne- ja palveluverkoston seudulliselle tarkastelulle
Lahdessa.
Asemakaavoittajilla on yleiskaavallisen sääntelyn ammattikäyttäjinä ollut
mahdollisuus vaikuttaa yleiskaavan sisältöön ja sääntelytarkkuuden muotoiluun,
mitä voi pitää soveltamistilanteiden ennakoinnin kannalta perusteltuna.
Haastattelujen perusteella asemakaavoittajat katsoivat ilmastotavoitteiden
ohjauksen välittyvän tämän vuoksi ohjaustavaltaan joustavistakin yleiskaavoista
riittävällä tarkkuudella, mutta toisaalta mahdollistavan tapauskohtaista harkintaa
tulevaisuudessa. Talan (2012, s. 82) huomioiden mukaan ammattikäyttäjien kesken
sääntely voidaankin laatia yleispiirteisemmäksi. Oulussa poliittiset päättäjät olivat
kokeneet liian tarkan ja sitovan ohjauksen siirtävän valtaa virkamiehille sekä
toivoneet siirtymistä jatkuvaan kaavaprosessiin poliittisten painotusten
korostamiseksi. Tämä on samansuuntainen Kalle Määtän (2010, s. 33–34)
havaintojen kanssa, joiden mukaan joustavassa sääntelyssä valtaa siirretään
soveltamisvaiheeseen. Haastattelujen perusteella yleiskaavan ilmastotavoitteet oli
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koettu päätöksenteossa muita ohjaustavoitteita täydentävinä tai rinnakkaisina,
muttei juurikaan määrittävinä. Maanomistajien huomiot olivat liittyneet
rakentamisen edellytyksiin sekä esittämistavan riittävään tarkkuuteen maaalueidensa suhteen, mitä sääntelytarkkuuden suhteen on tuonut esiin myös Tapio
Määttä (2010, s. 56).
Ilmastotavoitteiden osalta osallisten palaute on ollut määrältään vaihtelevaa ja
kokonaisuutena melko vähäistä. Syynä on voinut olla asian abstraktisuus tai sen
etäisyys arkipäivän kokemuksesta, mikä tuli ilmi myös haastatteluista. Osa
palautteesta on tukenut välillisesti ilmastotavoitteita kohdistuessaan esim.
kaupunkirakenteen tiivistämiseen, kestävään liikkumiseen tai vaihtoehtoisiin
energiamuotoihin. Osa saadusta palautteesta on ollut ristiriitaista, mm. tuulivoiman
lisäämistä, hajarakentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä on kannatettu sekä
vastustettu. Kaavojen esittämistavan yleispiirteisyyttä ja strategista ohjaavuutta on
pidetty toisaalta joustavana ja mahdollistavana, mutta samalla myös ympäristön
muutoksen hahmottamisen suhteen epätarkkana ja vaikeaselkoisena. Joustavan
ohjaustavan on katsottu voivan johtaa kaavahierarkian vastaisiin ratkaisuihin sekä
hankaloittavan kaavan tulkintaa, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia.
Käyttötarkoitusten osalta on yleisimmin toivottu joustavampaa ja hajarakentamisen
osalta taas tarkempaa ohjausta. Energiamuotoihin ja -järjestelmiin liittyvää
palautetta on tullut lähes kaikissa tapauskohteissa, sillä se lienee kuvastanut
toimijoille konkreettista ilmastoteon muotoa. 152 Yleensä sektoriviranomaiset ja
yksityishenkilöt olivat halunneet yleiskaavalta tarkempaa kuin joustavampaa
ohjausta, mikä tukee myös Talan (2010, s. 117; 2014, s. 90–91) havaintoja.
Kaupallisissa selvityksissä oli sen sijaan kaavallista joustavuutta kaupan sijainnin,
laadun tai pinta-alan suhteen pidetty sääntelyn ennakoitavuutta lisäävänä tekijänä,
mitä yleensä tavoitellaan sääntelytarkkuutta lisäämällä. Tämä kuvastaa yritysten
toimintaedellytyksiä parantavaa ohjaustapaa. Vastaaviin tuloksiin on päätynyt
myös Tala (2007, s. 16).
ELY-keskukset olivat viranomaisina selkeimmin kiinnittäneet huomiota
kaavojen sääntelytarkkuuteen kritiikin kohdistuessa pääasiassa ohjaus- ja
oikeusvaikutusten hahmottamiseen, aluerajauksiin, kaavan esittämistapaan sekä
kaavajärjestelmään kuulumattomien ohjaustyökalujen käyttöön. Erityisen
haastavaksi oli koettu tarkkuudeltaan erilaisten ohjaustehtävien yhdistäminen sekä
teemojen ohjaaminen. Kaavoittamattomien alueiden oli katsottu vaativan
152
Östersundomin ja Helsingin osalta osallispalautteissa oli esitetty muita tapauskohteita enemmän
hiilineutraalisuuteen, energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä ohjaustavoitteita.
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tarkempaa ohjausta ja kaavoitettujen alueiden taas mahdollistavan joustavampia
ohjaustapoja. ELY-keskukset olivat sääntelyn ammattikäyttäjinä pääsääntöisesti
toivoneet tarkempaa ohjausta, mitä selittänee viranomaisten tavoite varmistaa
yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen sekä ohjaus- ja oikeusvaikutusten
selkeä välittyminen myös sääntelyn kohteille. Haastatteluissa korostui paikoin
viranomaisten vahva sektorinäkökulma, mikä saatettiin kokea kaavoittajan taholta
rajoittavaksi. Kaavoittajien strategiset ohjaustarpeet olivat liittyneet yleiskaavan
suunnitteluvaiheeseen, joustavuuteen ja reaktiivisuuteen, epämuodollisten
suunnitteluinstrumenttien
hyödyntämiseen,
sujuvien
lupamenettelyjen
mahdollistamiseen tai yhteiseen esittämistapaan. Ristiriita ohjaustavan
joustavuudesta ja tarkkuudesta kaavoittajan, osallisten ja viranomaisten välillä on
liitettävissä pitkälti strategisen ohjauksen kokeileviin esittämistapoihin.
Kaavoittajien ELY-keskusten ja viranomaisten kanssa käymää sääntelykeskustelua
voi joissakin tapauskohteissa, kuten Jyväskylässä ja Tampereella, pitää
hyödyllisenä kaavan sääntelytarkkuuden määrittämisessä, mitä mm. Black (2002)
ja Tala (2010, s. 107) ovat pitäneet tärkeänä. Palautteella on ollut tapauskohteesta
riippuen erilainen vaikutus kaavaratkaisun muotoutumiseen. Tulokset ovat
kuitenkin vahvistaneet teoreettisia oletuksia toimijoiden rooleista ja merkityksestä
yleiskaavan sääntelytarkkuuteen ja siten vastanneet tutkimuksen pääkysymykseen.
Ne vastaavat myös apukysymyksiin kaavalta odotettavasta ohjausvaikutuksesta
sekä ohjattavasta sisällöstä.
6.1.6 Soft law -aineistot
Tutkimuksessa tarkasteltiin soft law -aineistojen merkitystä yleiskaavan
sääntelytarkkuuden edistäjänä. Tapauskohteissa on tulosten perusteella
hyödynnetty monipuolisesti erilaisia soft law -aineistoja, pääasiassa
kaavaselostusta ja erilaisia selvityksiä, jotka ovat sisältäneet merkittävää
ilmastotavoitteiden sääntelyä tarkentavaa tietoa. Vastaavia huomioita soft
law -aineistojen merkityksestä ympäristösääntelyn sääntelytarkkuudelle on
esittänyt varsinkin Tapio Määttä (esim. 2010). Soft law -aineistojen merkitys
korostuu
yleiskaavaa
edeltävässä
suunnitteluvaiheessa,
yleiskaavan
valmisteluprosessissa sekä kaavaratkaisun tulkinnassa. Yleiskaavaa edeltävä
seudullinen rakennemallivaihe tai jatkuva kaavaprosessi on voinut vähentää
selvitystarvetta kaavaprosessin aikana, kohdistaa sitä yleiskaavan osalta tarkemmin
tai poistaa selvitystarpeen kokonaan. Kaavaselostus liitteineen on ollut
tapauskohteissa merkittävä kaavallisen sääntelyn tarkentaja mm. kaavaratkaisun
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perustelujen, kaavamääräysten tulkinnan, jatkosuunnittelun, vaikutusten arvioinnin
ja jopa toteuttamisen vaiheistuksen suhteen. Kaavaselostuksella voi katsoa olevan
välillistä
ohjausvaikutusta,
koska
jatkosuunnittelussa,
viimeistään
asemakaavavaiheessa, yleiskaavaratkaisun tulkintaohjeet ja suunnittelusuositukset
tulevat harkittaviksi. Selostus parantaa myös sääntelyn ymmärrettävyyttä ja
ennakoitavuutta, jolloin yleiskaavan kaavamääräykset ja -merkinnät voidaan
vastaavasti
muotoilla
joustavammaksi.
Samansuuntaisia
huomioita
normiformulaatioiden muotoilun ja niitä tarkentavien aineistojen olemassa olon
suhteen on esittänyt myös Tapio Määttä (2005a, s. 445). Kaavaselostukset sisältävät
yleensä paljon myös kaavaratkaisua selventäviä liitemateriaaleja sekä -karttoja.
Helsingin kaavaselostuksen liitekartoilla on jopa oikeusvaikutuksia, mikä lisää soft
law -aineiston velvoittavuutta. Soft law -aineistojen oikeudelliseen
velvoittavuuteen liittyviin haasteisiin kaavoituksessa on kiinnittänyt huomiota mm.
Tapio Määttä (2012, s. 23–25). Lahdessa jatkuvaan kaavaprosessiin kehitetty
sähköinen kaavaselostus mahdollistaa uuden selvitystiedon linkittämisen kausittain
kiinteämmin osaksi päivittyvää kaavaselostusta.
Kaavaprosessin eri vaiheissa laadituissa perus- tai erillisselvityksissä viitataan
vaihtelevasti ilmastotavoitteisiin, eikä välitöntä yhteyttä niihin useinkaan tuoda
selvästi esille. Ilmastovaikutusten arvioinnin puuttuminen voi johtua siitä, että
tarkastelun lähtökohtana on kestävään maankäyttöön liittyvä normatiivinen tekijä,
kuten saavutettavuus tai kaupunkirakenteen tiivistäminen, eikä selvitystyön
havaintoja tai ratkaisuja ole enää erikseen perusteltu ilmastotavoitteilla.
Östersundomin yleiskaavan suunnitteluvaiheiden aikana laadittiin huomattava
määrä vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia, joita arvioitiin mm. alue- ja
yhdyskuntarakenteen, hiilijalanjäljen ja energiamuotojen suhteen. Skenaario- ja
vaihtoehtotarkastelujen avulla on voitu mm. tunnistaa kaavalla ohjattavia
ilmastotekijöitä ja niiden ennakollisia vaikutuksia. Kaavan vaihtoehtotarkasteluja
voi tavallaan pitää sääntelykeinon vaihtoehtotarkasteluina vuorovaikutuksineen ja
vaikutusarviointeineen, kuten Tala (2012, s. 75) on sääntelyn valmistelun osalta
tuonut esille. Helsingissä yleiskaavatyön alkuvaiheessa selvitettiin eri kaavatasoilla
ohjattavia maankäytön osatekijöitä, yleiskaavan mahdollisuuksia vaikuttaa
osatekijöihin sekä ohjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Nämä tarkastelutavat ovat
osaltaan edistäneet yleiskaavaratkaisun sääntelytarkkuutta. Monet perus- ja
erillisselvityksissä tutkitut ja tunnistetut tekijät siirtyvät lähes sellaisenaan
kaavaratkaisuun, perustelevat tehtyjä valintoja tai toimivat jatkossa tulkinnan
apuna. Kaavaselostuksissa tai selvityksissä on voitu kuvata myös muiden
yleiskaavaa tukevien ohjauskeinojen käyttämistä.
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Kattavat teemakohtaiset selvitykset, kuten Oulussa, laajentavat sääntelyn
tietopohjaa eri ohjauskeinoilla ja kaavatasoilla ohjattavista osatekijöistä ja antavat
siten kokonaisvaltaisemman kuvan joustavan ja tarkkarajaisen sääntelyn tarpeesta.
Tällaista selvitystä voi pitää sääntelytarkkuuden muodostamisen kannalta
perusteltuna, ja se tukee Salmen (2006, s. 37) huomioita selvitysten tarkkuuden
merkityksestä kaavan ohjaustehtävän tarkkuudelle. Sääntelijällä on tällöin
puolellaan informaatioetu (ks. Määttä, K., 2010, s. 33–34). Samalla selvitykset
parantavat kaavaprosessin aikaista vuorovaikutusta. Haastattelujen perusteella
yleiskaavan selvityksiä on pääsääntöisesti pidetty hyödyllisinä jatkosuunnittelun
suhteen. Muutamassa tapauksessa kaavaprosessin tuottaman laajan tietomäärän
omaksumista ja hyödyntämistä jatkosuunnittelussa kuitenkin epäiltiin. Jatkuvan
kaavaprosessin yhteydessä selvitystiedon rooli muuttuu prosessia tukevaksi
systemaattiseksi tiedonkeruuksi, jossa selvitystyötä voidaan tehdä koko ajan
sähköisiin tietojärjestelmiin. Selvitykset sekä avoimet, päivittyvät tietojärjestelmät
voivat lisätä samalla myös sääntelyn ennakoitavuutta sekä hyväksyttävyyttä, mitä
Tapio Määttä (2010, s. 70) on pitänyt yhtenä perusteena soft law -aineistojen
käyttämiselle ympäristösääntelyssä. Jatkuva kaavaprosessi mahdollistaa
selvitystyön fokusoinnin ja jaksottamisen kausittain ohjattaviin teemoihin, mikä
toisaalta vähentää selvitystyöhön tarvittavaa resursointia.
Täydennysrakentamisen selvitykset ja suunnitelmat tarkastelevat pääasiassa
maankäytöltään muuttuvia alueita, eikä niihin ole välttämättä liitetty
ilmastotavoitteiden tarkastelua kuin välillisesti, esim. saavutettavuuden suhteen.
Kestävään liikkumiseen sekä liikennejärjestelmiin liittyvissä selvityksissä
päästövaikutusta tuodaan harvoin korostetusti esille. Parhaimmillaan liikenteelliset
tarkastelut tuottavat kuitenkin koko yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä
ratkaisumalleja
erilaisten
liikkumismuotojen,
-vyöhykkeiden
sekä
verkostotarkastelujen suhteen. Östersundomin osalta oli laadittu lukuisia
energiantuotantoon liittyviä selvityksiä sekä jopa alue-energiamallinnus.
Hiilinielujen
merkitys
on
tuotu
esille
ekosysteemipalveluihin
tai
viheralueverkostoon liittyvien selvitysten yhteydessä useassa tapauksessa.
Kaupalliset selvitykset tyytyvät usein arvioimaan palvelujen saavutettavuutta
ilman erityisempiä kytköksiä päästötarkasteluihin. Useat energiansäästöön,
energiajärjestelmiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen
keskittyvät selvitykset palvelevat suunnittelua yleiskaavaa laajemminkin.
Parhaimmillaan selvitykset tuottavat tietoa myös suunnittelijoille, viranomaisille ja
muille sääntelyn kohteille, kuten Oulun geoenergiaselvityksessä.
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Soft law -aineistot hyödyttävät sääntelytarkkuuden osalta yleiskaavan laadintaa
sekä tulkintaa. Niiden tuottaminen tapahtuu pääasiassa kaavaprosessin aikana,
jolloin kaavoittaja voi perustaa yleiskaavaratkaisun niiden sääntelyä tarkentavaan
rooliin. Näin aineistot joustavoittavat yleiskaavallista sääntelyä tai mahdollistavat
sääntelytarkkuuden tapauskohtaisen harkinnan niiden informaatioon perustuen.
Toisaalta yleiskaavallinen joustavuus voi soveltamistilanteessa olla niiden vuoksi
hyvinkin rajattu, kuten Tapio Määttä (2005a, s. 445) on huomauttanut. Tämä voi
tulla esille esim. kaavaselostuksessa olevien kaavamääräysten tarkkojen
tulkintaohjeiden kautta asemakaavavaiheessa. Soft law -aineistoilla voi julkisen
luonteensa vuoksi katsoa jo sinällään olevan merkitystä informaatio-ohjauksena
julkisten sekä yksityisten toimijoiden suhteen, vaikka aineistoja ei
hyödynnettäisikään yleiskaavassa tai jatkosuunnittelussa. Tulosten voi katsoa
tukevan tutkimuksen teoreettista taustaa ja vastaavan tutkimuksen
pääkysymykseen
soft
law
-aineistojen
merkityksestä
yleiskaavan
sääntelytarkkuuteen. Tulokset vastaavat myös molempiin apukysymyksiin
yleiskaavan ohjausvaikutuksesta sekä ohjattavasta aineellisesta sisällöstä.
6.1.7 Tukeutuminen muuhun sääntelyyn
Yleiskaavassa voidaan tukeutua muuhun velvoittavaan sääntelyyn tai eivelvoittaviin ohjausmuotoihin sääntelytarkkuuden edistämiseksi, kuten Tala (2014,
s. 95–99) on kuvannut yleispiirteisen sääntelyn tarkentamismekanismeja. Muuhun
sääntelyyn tukeutuessaan yleiskaava joko hyödyntää viittauksen kohteena olevan
sääntelymuodon sääntelytarkkuutta tai siirtää sääntelyä jatkosuunnitteluun, jolloin
yleiskaavallinen sääntely voidaan muotoilla joustavammaksi. Tapauskohteiden
yleiskaavoissa ei juurikaan tukeuduta ilmastotavoitteiden ohjauksen osalta
sektorilakeihin tai kansallisiin soft law -aineistoihin. Muutamat viittaukset
kohdistuvat pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetuksella annettuihin
Natura 2000 -verkoston aluerajauksiin. Toisaalta vahvasti sektorilainsäädäntöön
tukeutuminen voisi heikentää kaavaratkaisun vaikutusten arvioimista sekä
sääntelyn ymmärrettävyyttä ja ennakoitavuutta sääntelyn kohteiden taholta. Näiden
ohella kaavamääräyksissä on ollut vain hieman viittauksia muihin soft
law -aineistoihin, kuten Lahdessa erillisiin toteutusohjeisiin. Yleiskaavassa on
voitu viitata kaavaselostukseen mm. kaavamääräysten ja -merkintöjen tarkemman
tulkinnan, niitä tarkentavan ohjeistuksen sekä satunnaisesti myös selvitystiedon
hyödyntämisen osalta. (Ks. normatiivinen reitti, Määttä, T., 2005a, s. 393–394;
2012, s. 24.)
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Yleiskaavallisessa
ohjauksessa
tukeudutaan
vaihtelevasti
muihin
suunnittelumuotoihin. Maakuntakaavasta tai aiemmista osayleiskaavoista voi
siirtyä aluevarauksia, kohdemerkintöjä, yhteystarpeita, mitoitustietoja sekä
kaavamääräyksiä ja -merkintöjä, jolloin yleiskaava tukeutuu muiden kaavatasojen
sääntelytarkkuuteen. Kaava-alueelle voi jäädä voimaan tarkempia osa- tai
vaiheyleiskaavoja, jolloin yleiskaava on niiden osalta lähinnä ohjeellinen. Voimaan
jäävät osayleiskaavat ovat palautteiden mukaan aiheuttaneet epäselvyyttä sääntelyn
kohteille. Toisaalta osayleiskaavat voidaan siirtää jatkuvan kaavaprosessin myötä
osaksi yleiskaavaa, mikä poistaa ohjauksen päällekkäisyyttä ja mahdollista
ristiriitaisuutta, kuten Lahdessa.153 Oulun yleiskaavassa on kaavamääräyksillä ja
suunnittelusuosituksilla edellytetty laadittavaksi erilaisia muodollisia ja
epämuodollisia suunnitelmia, mm. osayleiskaavoja, ranta-asemakaavoja,
yleissuunnitelmia, kyläsuunnitelmia tai erillisselvityksiä. Ympäristöministeriön
ohjeiden (Salmi, 2006, s. 22–24) mukaan yleiskaavoja tarkentavien
jatkosuunnittelun välineiden tulisi olla pääasiassa muodollisia, kun taas Tapio
Määtän (2005a, s. 351–352) mukaan ympäristöpolitiikan välineinä käytettävien
suunnitelmien velvoittavuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Myös Hovilan (2013, s.
32–33) mukaan epämuodollisten instrumenttien avulla voidaan täydentää
oikeudellisten ohjauskeinojen kokonaisuutta. Siirtämällä ohjaustarvetta seuraaviin
suunnitteluvaiheisiin voidaan vastaavasti yleiskaavallista sääntelyä pitää
joustavampana. Myös haastatteluissa tuli esille mm. kaavarunkojen tarpeellisuus
jatkosuunnittelussa
yleispiirteisen
sääntelyn
tarkentajana
ennen
asemakaavavaihetta.
Kaava-alueen jakaminen erilaisiin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin on
auttanut jatkosuunnittelutarpeen ja sen tarkkuuden mukaisten ohjaustyökalujen
suuntaamisessa mm. Jyväskylässä. Strategisten kehittämisperiaatteiden
kaavamerkinnät ilmaisevat jo lähtökohtaisesti tarkemman suunnittelun tarpeen,
jota yleiskaavoissa ei välttämättä ole kuitenkaan yksilöity. Jatkosuunnittelun ohella
myös muuta menettelytapaa, kuten lausuntoa, rakennus- tai toimenpidelupaa,
edellyttävät kaavamääräykset siirtävät ohjaustarvetta jatkosuunnitteluun. Ne voivat
toisaalta myös edellyttää yleiskaavalta jo lähtökohtaisesti tiettyä tarkkuutta, kuten
esim. Haapanala ym. (2003, s. 11) ja Ekroos & Majamaa (2015, s. 260) ovat
rakennusluvan edellytysten suhteen esittäneet. Tulokset vahvistavat teoreettisia
taustaolettamuksia yleiskaavan sääntelytarkkuuden toteutumisesta muuhun
153
Jatkuva kaavaprosessi voi vähentää osayleiskaavan käyttöä ohjausmuotona, mikäli sillä ei haeta
tarkoituksellisesti erilaista ohjaustehtävää ja -tarkkuutta.
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sääntelyyn tukeutumalla, ja siten vastaavat tutkimuksen pääkysymykseen sekä
apukysymyksiin yleiskaavalle muodostuvasta ohjausvaikutuksesta ja aineellisesta
sisällöstä.
6.1.8 Normiformulaatio
Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmastotavoitteita koskevien kaavamääräysten sisältöä
ja muotoilua sekä niitä tarkentavia oikeusvaikutuksettomia suosituksia, ohjeita ja
kuvauksia. Kaavamääräykset kohdistuvat pääasiassa yhdyskuntarakenteen
ohjaukseen, joten analyysissa niiden on oletettu tukevan myös ilmastotavoitteiden
ohjausta. Lähtökohtaisesti kaavamääräysten muotoilut ovat kaikissa tapauksissa
samankaltaisia; niissä mahdollistetaan, ohjataan, rajoitetaan tai kielletään.
Pääsääntöisesti yleiskaavallinen ohjaus on tapausten perusteella mahdollistavaa,
missä reunaehdot muodostuvat haitallisen tai epäsuotuisan kehityksen
ehkäisemisestä. Kaavamääräyksiä on käytetty ohjaustarpeen mukaisesti sekä
erityisja
tyyppitilanteisiin
mm.
kaavamerkintöjen
yhteydessä
suunnittelumääräyksinä että yleispiirteiseen sääntelyyn liittyen yleisinä
kaavamääräyksinä, kuten Tala (2010, s. 117–118) on jaotellut laatimisvaiheen
vaihtoehtoja sääntelytarkkuuden osalta. Kaavamääräysten ja kaavakartan
suunnittelusuositusten sanallisessa muotoilussa on hyödynnetty eri tavoin
joustavuutta tai sitovuutta lisääviä ilmaisuja, joiden avulla ehdottomiin
kaavamääräyksiin on saatu tapauskohtaista liikkumavaraa sekä suosituksiin
vastaavasti velvoittavuutta, kuten Oulussa. Yleisissä kaavamääräyksissä
ilmastotavoitteita edistetään usein varsin yleispiirteisillä muotoiluilla, mm.
uusiutuvien energiamuotojen lisäämisellä tai energiatehokkaiden ratkaisujen
huomioimisella. Ohjaus on käytännössä enemmän informatiivista ja ohjeellista
kuin ehdotonta. Tämä tukee Talan (2014, s. 100–101) ja Hartin (1961, s. 128)
huomioita, joiden mukaan säännöksiä joudutaan usein laatimaan erilaisten
soveltamistilanteiden vuoksi yleistäen ja käsitteellisesti.
Kaavamerkintään liittyvässä suunnittelumääräyksessä kuvataan yleensä
tarkemmin, kuinka tiettyä käyttötarkoitusta, vyöhykettä tai aluetta on tarkoitus
kehittää mm. kestävään liikkumiseen, maankäytön tehokkuuteen tai
energiajärjestelmiin liittyen. Kaavamääräyksissä on saatettu ottaa kantaa sääntelyn
ajoitukseen, mikä liittyy mm. alueiden, palveluiden tai liikenneratkaisujen
toteuttamisjärjestykseen tai ajankohtaan, kuten Östersundomissa. Tällainen
normielementti tarkentaa joustavasti muotoiltua kaavamääräystä (vrt.
aikasidonnainen normi, Määttä, K., 2010, s. 7). Määräykset voivat olla
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kvantitatiivisesti
rajattuja
sisältäen
mm.
rakentamisen
pinta-aloja,
korttelitehokkuuksia tai viheralueita joko määrällisenä ala- tai ylärajana,
vaihteluvälinä tai prosenttiosuutena. Määräyksiä tarkentavia kvalitatiivisia
muotoiluja ovat eri käyttötarkoituksiin tai toimintoihin liittyvät täsmennykset, esim.
toiminnan laadun tai tarkemman sijainnin suhteen. Puolijoustavista säännöksistä
esimerkeillä määräyksiä tarkentavia muotoiluja ovat mm. eri käyttötarkoitusten
luetteloinnit, ja poikkeuksia ovat yleensä tietyn toiminnan kieltävät tai sitä
rajoittavat muotoilut, kuten kaupan suuryksiköiden ohjaus. Poikkeuksia käytetään
myös joustavoittamaan kaavamääräyksiä esim. ajoitukseen liittyvien rajoitusten
yhteydessä, kuten Östersundomissa. Huomiot tukevat Kalle Määtän (2010, s. 8–9,
28–29) havaintoja säännösten muodostumisesta tarkkuudeltaan erilaisista
normielementeistä. Suunnittelusuositukset ja kaavamerkintöjen kuvaukset voivat
olla kaavakartalla, kuten Oulussa, mutta ne on usein siirretty osaksi kaavaselostusta
kuten Tampereella. Kaavaselostuksen oikeusvaikutuksettomissa kaavamerkintöjen
kuvauksissa, suunnitteluohjeissa tai -suosituksissa voidaan sääntelyä tarkentaa
hyvinkin monipuolisesti liittyen mm. aluerajauksiin, suunnittelu- tai
selvitystarpeeseen, ohjausvälineisiin, menettelytapoihin sekä ajoitukseen. Nämä
mahdollistavat joustavamman kaavamääräyksen muotoilun, mutta tulevat
velvoittamattomina kuitenkin harkittavaksi jatkosuunnittelun yhteydessä.
Tutkimuksen tulokset ovat tukeneet teoreettista viitekehystä normiformulaation
keskeisestä merkityksestä sääntelytarkkuuden edistämisessä ja vastanneet
tutkimuksen pääkysymykseen sekä apukysymyksiin ohjausvaikutuksen
muodostumisesta ja yleiskaavalla ohjattavista tekijöistä.
6.1.9 Kartografinen esittäminen
Kartografista esittämistapaa tarkasteltiin kaavakarttojen, -merkintöjen sekä
graafisen esittämistavan suhteen. Kaavakartat ja -merkinnät kohdistuvat
yhdyskuntarakenteen ohjaukseen, joten analyysissa niiden on oletettu tukevan
myös ilmastotavoitteiden ohjausta. Kartografisella esittämistavalla voi tulosten
perusteella katsoa olevan lukuisia tapoja vaikuttaa yleiskaavan sääntelytarkkuuden
muodostamiseen. Tapauskohteiden yleiskaavojen esittämistavat vaihtelevat
graafisilta ilmeiltään, mittakaavoiltaan sekä kaavakarttojen lukumäärältään. Lähes
kaikissa kaavakartoissa on käytetty ainakin osittain asetuksesta poikkeavia
kaavamerkintöjä, millä on yleensä haettu joustavuutta mm. käyttötarkoitusten ja
aluevarausten esittämisen suhteen. Varsinkin strategista ohjaavuutta on tavoiteltu
yleensä pelkistetyllä esittämistavalla, pienellä mittakaavalla sekä symbolisilla
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karttamerkinnöillä, kuten Tampereella. Jopa pohjakartan näkyvyyttä on saatettu
tarkoituksellisesti häivyttää riittävän yleispiirteisyyden aikaansaamiseksi. Toisaalta
tarkkuudeltaan erilaisten ohjaustapojen yhdistäminen samaan piirrokseen voi
johtaa esittämistavan osalta haasteisiin, kuten Salmen (2006, s. 52) sekä
Haapanalan ym. (2003, s. 11) kuvaamat tilanteet pohjakartan tarkkuuden
merkityksestä
ohjaustavalle
osoittavat.
Käytännössä
tapauskohteiden
yleiskaavojen esittämistavoissa on yhdistelty eri tavoin vyöhyke- ja
ruututarkastelua, aluerajauksia sekä tarkempia yksityiskohtia muihin merkintöihin.
Perinteistä maankäyttömuotojen tarkkaan erotteluun perustuvaa esittämistapaa
on joustavoitettu ohjaamalla pelkästään pääkäyttötarkoituksia tai sekoittuneiden
toimintojen alueita eri tavoin kaikissa tapauksissa. Aluevarauksiin ja sijainteihin
perustuvaa esittämistapaa taas on lähestytty kuvaamalla kehittämisvyöhykkeitä
ilman käyttötarkoitusmerkintöjä ja määrittelemällä vyöhykkeille pelkästään mm.
maankäytön tehokkuuteen, asukastiheyteen tai toteutusjärjestykseen liittyviä
tavoitteita, kuten Oulussa ja Jyväskylässä. Aluevarausten rinnalle on tullut
vyöhykejaon ohella joko YKR-seurantajärjestelmän mukainen tai sitä tarkempi
ruututarkastelu, joka kuvaa esim. pääkäyttötarkoitusta, rakentamistapaa,
toimintojen likimääräistä sijaintia tai maankäytön tehokkuutta, kuten Helsingissä.
Ruututarkastelu hyödyntää yleensä paikkasidonnaisen seurantatiedon keräämistä
palvelevaa tietojärjestelmää, jota voidaan hyödyntää eri suunnittelutasoilla,
vaikutusten arvioinnissa ja toteutumisen seurannassa.
Helsingissä on esitetty yleiskaavan vision toteuttamisen kannalta vain
olennaisimmat käyttötarkoitukset pelkillä värikoodeilla, eikä esim. toimitilojen
aluevarauksia ole työpaikkojen huomattavasta lisäämistavoitteesta huolimatta
osoitettu. Sekoittuneen yhdyskuntarakenteen syntymistä pyritään ohjaamaan
mitoittamalla maankäytön tehokkuutta. 154 Nämä kaavallista joustavuutta ja
reaktiivisuutta lisäävät esittämistavat käytännössä siirtävät sääntelyä
jatkosuunnitteluvaiheisiin ja muille ohjausinstrumenteille. Östersundomissa
ohjeellisia aluerajauksia on tarvittu ruutujaon ohella pitämään syntyvä
kaupunkirakenne rajattuna, rakentamisen ja toimintojen painopisteet
raideliikenteen kannalta tarkoituksenmukaisina sekä turvaamaan luonnon
ominaispiirteitä. Erityisiä aluevarauksia on esitetty mm. aurinkovoimalle sekä
uusiutuvan energian laitoksille. Sen sijaan Natura-alueen käyttötarkoituksen

154
Helsingin yleiskaavassa on liike- ja toimitilan vähentämistä on suunnittelumääräyksellä kuitenkin
rajoitettu.
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esittämisestä on pidättäydytty yleiskaavan pienen mittakaavan takia nimeämällä se
selvitysalueeksi, jonka tarkempi käyttö tulee ratkaista jatkosuunnittelussa.
Kaavakarttojen mittakaavat ovat olleet 1:20 000–1:250 000 ja lukumäärät 1–7.
Pienellä mittakaavalla on yleensä tavoiteltu ohjauksen yleispiirteisyyttä.
Tampereen kaavakarttojen mittakaava on valittu ensisijaisesti kaavatulosteen
mukaisesti, ja Jyväskylässä maakuntakaava on vaikuttanut yhden kaavakartan
mittakaavaan. Usean kaavakartan, mittakaavan tai tavoitevuoden käyttäminen
mahdollistaa tarkkuudeltaan erilaisten toimintojen tai teemojen samanaikaisen
ohjaamisen ja ohjaustavan yhdistämisen, mutta edellyttää selkeyttä kaavakarttojen
keskinäisestä hierarkiasta ja niiden mukaan hahmottuvista ohjaus- ja
oikeusvaikutuksista.
Tämä
jaottelu
kuitenkin
edistää
yleiskaavan
sääntelytarkkuutta. Teemakohtaisilla kaavakartoilla konkretisoidaan yleensä
joustavampaa
yhdyskuntarakenteen
esittämistapaa
tuomalla
tarkempia
aluerajauksia, sijainteja, yhteystarpeita ja yksityiskohtia. Tarkempaa ohjausta
vaativia tekijöitä tai teemoja voivat olla mm. suojelukohteet sekä tekniset ratkaisut.
Jatkuva kaavaprosessi voi jäykistää kaavan esittämistapaa, jos aluevarauksia ja
käyttötarkoituksia sisältävä yleiskaava kausittain pelkästään tarkentuu.
Kaavakartan esittämistavan radikaali muuttaminen kausittain taas voi aiheuttaa
epähavainnollisuutta kaavaratkaisun muutoksista ja vaikutuksista. Toisaalta
tarkentuva esittämistapa tuo myös sitovuutta kehittämisen kannalta tärkeisiin
reunaehtoihin, ja ympäristön muutokset edelliseen yleiskaavaan voidaan yksilöidä
täsmällisemmin, mikä parantaa vuorovaikutusta ja mm. oikeusvaikutusten
hahmottamista. Tarkkuutta onkin Lahden yleiskaavassa pidetty osana strategista
ohjaavuutta (Hastio ym. 2018, s. 16). Tapauskohteiden osallispalautteissa esitetty
kritiikki
strategisen
ohjaustavan
pelkistettyjen
esittämistapojen
havainnollisuudesta on aiheuttanut ristiriitaisia näkemyksiä kaavoittajien,
viranomaisten ja sääntelyn kohteiden välillä. Myös lainsäädäntö mahdollistaa
vapauksia
esittämistapojen
suhteen,
mutta
samalla
esittää
niille
tarkkuusvaatimuksia, mikä osaltaan asettaa haasteita yleiskaavan esittämistavan
tarkkuuden valinnalle sääntelyä laadittaessa. Tulokset ovat vahvistaneet teoreettisia
taustaolettamuksia kartografisten valintojen keskeisestä merkityksestä yleiskaavan
sääntelytarkkuudelle ja siten vastanneet tutkimuksen pääkysymykseen sekä
molempiin apukysymyksiin.
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6.1.10

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on yksi sääntelyn arviointikriteereistä. Sääntelyn vaikuttavuutta
tarkasteltiin asetetun strategisen ilmastotavoitteen sekä yleiskaavan ennakollisen
ilmastovaikutuksen välisenä arviointina tietyn tavoitevuoden suhteen. Tulosten
pohjalta voi tehdä useita huomioita vaikuttavuuden ja seurannan merkityksestä
sääntelytarkkuuden muodostamiselle. Yleiskaavojen ilmastovaikutuksia on
arvioitu vaihtelevasti erillisselvityksinä tai kokonaisvaikutusten arvioinnin
yhteydessä.
Osassa
tapauksista
ilmastovaikutuksia on
arvioitu
jo
rakennemallivaiheessa, kaavaprosessin ulkopuolella tai useassa vaiheessa
kaavaprosessin aikana, jolloin arvioinnit ovat auttaneet tunnistamaan eri
ilmastotekijöitä vaikutuksineen. Arvioinnit ovat vaikuttaneet osaltaan
yleiskaavaratkaisun muotoutumiseen ja edistäneet siten sen sääntelytarkkuutta.
Kumpula ym. (2014, s. 151) ovatkin pitäneet vaikutusten arviointia refleksiivisenä
prosessina.
Erillisselvityksissä ilmastovaikutuksia on arvioitu sektorikohtaisesti tai
skenaariotarkasteluina, ja tarkastelut ovat saattaneet poiketa kaupunki- tai
ilmastostrategian mukaisesta tavoitevuodesta. Ajallisen ulottuvuuden epäselvyys
taas hankaloittaa sääntelyn vaikuttavuuden arvioimista (vrt. Määttä, K. & Keinänen,
2007, s. 21). Skenaariotarkasteluja on laadittu varsinkin joustavan ohjaustavan
mahdollistamien erilaisten kehityssuuntien vuoksi esim. Oulussa ja Helsingissä.
Arvioinnin kohteena ovat olleet pääasiallisesti päästöt, ja yleensä merkittävimmät
päästövähennyspotentiaalit on tuotu esille. Myös energiankulutus ja uusiutuvat
energiamuodot on paikoin huomioitu, vaikka ne eivät olisikaan olleet kaavallisen
ohjauksen sisältönä. Hiilinielujen osuutta ja maankäytön muutoksen vaikutusta on
myös joissain tapauskohteissa arvioitu, kuten Helsingissä. Parhaimmillaan
arvioinneissa esitetään kaavaratkaisua tukevia muita ohjauskeinoja, täydentävää
ohjaustarvetta eri kaavatasoilla tai mahdollisia riskitekijöitä. Kaavallisen ohjauksen
reunaehdot ovat yleensä muodostuneet arvioitujen haitallisten vaikutusten
ehkäisemisestä. Hiililukkiutumatarkastelussa Helsingin yleiskaavaratkaisun ei
arvioitu estävän muiden ilmastotoimien vaikutusta. Tarkastelu on hyödyllinen
ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän kannalta, sillä sen avulla voidaan arvioida
ohjauskeinojen
yhteensopivuutta,
päällekkäisyyttä,
keinoyhdistelmien
muodostamista sekä niiden vaikutuksia etukäteen. Tarkastelua voi pitää myös
yleiskaavan sääntelytarkkuuden määräytymisen kannalta perusteltuna. Tätä ovat
sääntelykeinoyhdistelmien muodostamisen osalta korostaneet Gunningham ja
Grabosky (1998, s. 418–419) sekä kaavaratkaisujen osalta Lylykangas ym. (2013,
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s. 16). Myös Hildén ja Similä (2007, s. 125, 130) ovat korostaneet
etukäteisarvioinnin merkitystä sääntelyn integroinnin suhteen.
Joidenkin arviointien yleispiirteisyyden tai tarkastelujen muuttujien pohjalta
on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä yleiskaavan ohjausvaikutuksen tai
jatkosuunnittelun suhteen, kuten Oulussa. Muuttujien tunnistamisen tärkeyttä
ennakollisten vaikutusten arvioimiseksi ovat korostaneet mm. Hildén ja Similä
(2007, s. 126). Ilmastovaikutukset voivat näyttäytyä erilaisena vasta seudullisesti
tarkasteluna, kuten esim. Östersundomin liikenneratkaisuissa. Tämän on tuonut
esiin mm. Wahlgren (2017, s. 166). Arvioinneissa on tehty myös
herkkyystarkasteluja maankäytöllä ohjattavien yhdyskuntarakenteen osatekijöiden
suhteen. Oulussa herkkyystarkasteluilla on haluttu selvittää yhdyskuntarakenteen
osatekijöihin kohdistettujen ohjaustoimien vaikutusta erityyppisillä alueilla.
Herkkyystarkastelun voi katsoa auttavan tunnistamaan tarkemmin osatekijöiden
ominaisuuksia ja arvioimaan ohjaustoimien vaikutuksia, mikä edistää myös
yleiskaavan sääntelytarkkuutta. Jatkuvan kaavaprosessin yhteydessä jälkiseuranta
ja vaikutusten arviointi voidaan tehdä säännölliseksi osaksi kaavaprosessia, jolloin
seurannan avulla voidaan myös kehittää vaikutusten arviointia menettelytapana.
Tähän on kiinnittänyt huomiota Kalle Määttä (2011, s. 18). Sen sijaan
sääntelyprosessin vaikutusta sääntelyn muotoutumiseen ei ole tapauksissa
erityisesti arvioitu, minkä tarpeellisuutta on tuonut esille Similä (2002, s. 181).
Varsinkin jatkuvan kaavaprosessin yhteydessä siitä voisi olla hyötyä.
Vaikuttavuuden arviointi määrällisten päästötavoitteiden suhteen on ollut
tapauskohtaista. Jyväskylän osalta ilmastovaikutuksia ei ole arvioitu, ja Oulussa
päästötavoitteet saavutettiin jo kaavaprosessin aikana. Tällöin sääntelyn
vaikuttavuuden arviointi ei ole enää mahdollista. Lahdessa ja Tampereella
päästötavoitteita ei saavuteta, mutta Helsinki ne arviointien mukaan saavuttaa.
Arvioinneissa on tehty erilaisia oletuksia muiden ohjaustoimien ja teknisen
kehityksen vaikutuksesta tavoitteen saavuttamiseen. Laadullisten tavoitteiden
osalta kaavallisen sääntelyn vaikuttavuutta on vaikea arvioida, kuten Similäkin
(2002, s. 186–187) on todennut. Ilmastovaikutusten arvioinneissa hyödynnettiin
erityisiä
laskentatyökaluja,
joiden
avulla
mm.
yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuus- ja päästötekijöitä voitiin paikallisesti arvioida, kuten esim.
Lahdessa ja Tampereella. Laskentatyökalut palvelevat parhaimmillaan myös
päästöjen havainnollistamista, tavoitteiden muodostamista, vaihtoehtojen vertailua,
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ohjauskeinojen valintaa sekä kaavallisen ohjauksen kohdistamista. 155
Haastatteluissa tuli esille arviointityökalujen kehittämistarpeita yleiskaavan lisäksi
myös täydennysrakentamisen ja jatkosuunnittelun ohjaamisen suhteen. Joustavan
sääntelytekniikan katsottiin korostavan vaikutusten arvioinnin merkitystä
jatkosuunnittelussa. Suunnitteluprosessia tukevia arviointityökaluja voi siten pitää
sääntelytarkkuuden muodostamisen kannalta merkittävinä apukeinoina.
Tampereen osalta ilmastovaikutuksia on arvioitu kokonaisvaltaisesti
yleiskaavaa laajemmin ilmastostrategian osalta. Menettely antaa kattavamman
kuvauksen ohjauskeinojen ja niiden yhdistelmien, ohjaustyökalujen sekä kaavalla
ohjattavien tekijöiden merkityksestä. Tätä voi pitää koko sääntelyjärjestelmän
vaikuttavuuden arvioinnin suhteen perusteltuna, jolloin sääntelyjärjestelmän
kehittämisen ohella myös yksittäisen ohjaustyökalun, mm. yleiskaavan,
ohjaustehtävää voidaan selkeyttää ja tarkentaa. Tätä tukevat Kokon (2017, s. 251–
253) sekä Hildénin ja Similän (2007, s. 119–124) huomiot sääntelyjärjestelmän
johdonmukaisuudesta ja kehittämisestä. Östersundomin yleiskaavan osalta
tavoitellaan selvimmin hiilineutraalisuutta. Alue rakentuu neljän vuosikymmenen
aikana, joten alueen asemakaavoituksen ja toteutuksen on kaikissa vaiheissaan
tähdättävä hiilineutraalisuustavoitetta tukeviin ratkaisuihin. Östersundomin osalta
yleiskaavan vaikuttavuuden arviointi on haastavaa, sillä alueen ilmastovaikutukset
kasvavat kaupunginosaa rakennettaessa ja tarkastelua tehdään kolmen eri
hallinnollisen alueen sekä tavoitevuoden suhteen. Kaavallisen sääntelyn
vaikuttavuuden arviointi edellyttäisi tällöin yhteisten tavoitteiden, toimenpiteiden,
arviointitavan ja seurannan määrittelemistä.
Kaikissa tapauskohteissa on järjestetty systemaattinen ilmastovaikutusten
jälkiseuranta
strategioiden, ohjelmien
tai muiden seurantamuotojen
indikaattoreiden avulla, mitä Kalle Määttä (2011, s. 31, 82–83) on pitänyt
vaikuttavuuden arvioinnin kannalta keskeisenä. Erillisillä toimenpideohjelmilla ja
sopimuksilla on lisäksi omat seurantamuodot ja mittarit, jotka saattavat aiheuttaa
paikoin päällekkäisyyttä. Seuranta kohdistuu yleensä sektorikohtaisiin päästöihin,
energian säästöön sekä energiamuotojen muutoksiin. Kaupungit pyrkivät
hyödyntämään avointa ja yhteistä vertailtavaa seurantatietoa yhdyskuntarakenteen
muutoksesta, jota mm. yleiskaavojen esittämistavoissa käytetty YKR-seurannan
ruutujako tai CO2-raportointikäytäntö palvelevat. Seurannan vaikutus strategiseen

155
Laskentatyökalu voi hyödyntää suoraan YKR-seurantajärjestelmän rakennetta. Lahden yleiskaavan
suunnitteluohjeissa edellytetään laskentatyökalun käyttöä päästövaikutusten arvioimiseksi
jatkosuunnittelussa.
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tavoitteenasetteluun tuli myös haastatteluissa esille. Kaikkien mittareiden tai
vuositason seurannan pohjalta ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä kaavallisen
sääntelyn vaikutuksista. Östersundomissa useiden strategioiden ja ohjelmien
pohjalta seurannan tekeminen on haastavaa. Seurannan indikaattoreiden valinta ja
niiden kattavuus sekä mitattavuus muodostuvat ratkaiseviksi tekijöiksi
ohjauskeinojen vaikutuksia arvioitaessa. Seurannalle asetettujen indikaattoreiden
tarkkarajaisuus edellyttää teoriassa myös tarkkarajaisempaa sekä proaktiivisempaa
sääntelyä. Kaikkien ohjauskeinojen vaikutusta ei voi välttämättä mitata tai arvioida
yhteismitallisesti. Hildénin ja Similän (2007, s. 125–126) mukaan systemaattisen
jälkikäteisarvioinnin merkitys korostuu varsinkin refleksiivisen sääntelyn
vaikuttavuuden arvioinnissa, jolloin myös etu- ja jälkikäteisarviointeja voidaan
verrata keskenään.
Tulosten pohjalta voi todeta, että ilmastovaikutusten ohjaustoimenpiteiden
vaikutusten seuranta on pääasiallisesti systemaattista ja organisoitua toimintaa,
mikä osaltaan palvelee yleiskaavan lisäksi täydentävien ohjausinstrumenttien
valintaa, sääntelyn laadintaa ja sen kohdentamista. Yleiskaavan ilmastovaikutusten
ennakollisen arvioinnin kattavuus ja vaikuttavuuden arviointi toisaalta vaihtelevat
tapauksittain. Parhaimmillaan vaikutusarviointi kuitenkin palvelee yleiskaavan
sääntelytarkkuutta monipuolisesti. Kokonaisvaltaisemman kuvan ohjauskeinojen
vaikuttavuudesta saa koko sääntelystrategiaa koskevan vaikutusarvioinnin kautta,
minkä pohjalta myös sääntelyjärjestelmää ja sen ohjausvälineitä voitaisiin kehittää.
Tutkimuksen tulokset ovat siten vastanneet tutkimuksen pääkysymykseen
vaikuttavuuden, ja vaikutusten, arvioinnin merkityksestä sääntelytarkkuudelle sekä
apukysymyksiin ohjausvaikutuksen muodostumisesta ja yleiskaavalla ohjattavista
osatekijöistä.
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7

Johtopäätökset ja pohdintaa

7.1

Tutkimustulosten arviointi

Tutkimuksen voi katsoa tukeneen teoreettisia taustaolettamuksia ja tuottaneen
samalla uutta tietoa sekä tutkimusongelman suhteen että sääntelyn teoreettisen
viitekehyksen soveltamisesta kaavalliseen sääntelyyn. Sääntelyteoreettisen
tarkastelutavan voi katsoa avanneen uuden näkökulman kaavallisen ohjauksen
merkitykseen
sekä
mahdollisuuksiin.
Erityisen
hyödyllistä
tietoa
sääntelyteoreettinen tarkastelu tuottaa sääntelytarkkuuden käsitteiden kautta,
joiden perusteella voidaan yleisemminkin kiinnittää huomiota kaavallisen
sääntelyn – ja siihen liittyvien sääntelyjärjestelmien – laadintaan ja kehittämiseen.
Sääntelytarkkuuden käsitteiden kautta on ollut mahdollista tarkastella yleiskaavaan
liitettyä sääntelyongelmaa ilmastotavoitteiden ohjauksen joustavuudesta ja
sitovuudesta. Tutkimuksen tuottamien huomioiden pohjalta kaavoitusta olisikin
mahdollista kehittää eri tavoin entistä joustavampaan, tai toisaalta
tarkkarajaisempaan, suuntaan.
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten yleiskaavallinen sääntely
edistää ilmastotavoitteita. Tarkasteltaessa vastausta tutkimuksen pääkysymykseen
yleiskaavan ilmastotavoitteita toteuttavasta sääntelystä voidaan havaita
sääntelytarkkuuden määräytyvän usean eri tekijän kautta. Sääntelytarkkuuden
käsitteiden avulla on tuotu esille yleiskaavallisen sääntelyn joustavuutta tai
sitovuutta lisääviä ominaisuuksia sekä niitä edellytyksiä, jotka mahdollistavat
joustavan tai sitovan ohjaustavan valinnan yleiskaavaa laadittaessa. Tutkimuksen
tulosten perusteella voi todeta yleiskaavallisen sääntelytarkkuuden riippuvan sekä
sääntelyjärjestelmästä että yleiskaavan ominaisuuksista ja kaavaprosessista.
Sääntelyjärjestelmiin on tässä tutkimuksessa laskettu kuuluviksi erilaisia seutusekä kuntatason muodollisia ja epämuodollisia ohjausinstrumentteja.
Ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmä on osaltaan määrittänyt yleiskaavalle
sen tulevaa ohjaustehtävää. Ilmastotavoitteille asetettu tarkkarajaisuus on
vaikuttanut sääntelyn kohdistamiseen tarkemmin eri ohjauskeinoille ja -työkaluille
sekä eri aikajänteillä myös sääntelyn vaikuttavuuden arvioitavuuteen.
Sääntelystrategioiden kautta on voitu tarkastella sääntelyn tarvetta ja vaihtoehtoja
sekä kohdistaa sääntelyä eri ohjauskeinoille ja -työkaluille täsmällisemmin.
Ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän koherenssi ja konsistenssi strategioiden,
ohjauskeinojen ja -työkalujen suhteen sekä kytkeytyminen maankäytön
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suunnittelun sääntelyjärjestelmään on siten täsmentänyt myös yleiskaavan roolia
ilmastotavoitteiden toteuttajana. Joustavuuden tavoitteleminen yleiskaavassa on
usein edellyttänyt muiden ohjaustyökalujen täydentävää ohjausvaikutusta sääntelyyhdistelminä. Sääntelyjärjestelmään liittyvien strategisten ilmastotavoitteiden ja
sääntelykeinojen avaaminen laajemmin vuorovaikutukselle sekä vaikutusten
arvioinnille parantaisi myös järjestelmään valikoituvien ohjaustyökalujen, ja
samalla yleiskaavan, sääntelytarkkuutta.
Yleiskaavallisen sääntelyn joustavuutta ja tarkkarajaisuutta ovat
lähtökohtaisesti määritelleet kaavan aineelliselle sisällölle annetut tarkkuudeltaan
erilaiset ohjaustehtävät ja -tavat strategisista painotuksista aina yksityiskohtaiseen
rakentamisen ohjaukseen. Aineellisen sisällön osalta tulee huomioida, että siihen
vaikuttaa myös yleiskaavan suhde muihin suunnittelutasoihin ja ohjausvälineisiin.
Oikeusvaikutukset ovat pääsääntöisesti lisänneet kaavaratkaisun tarkkuutta, mutta
toisaalta myös siirtäneet sääntelyä mm. suunnittelutarpeena jatkosuunnitteluun.
Monipuolisen vuorovaikutuksen ja kaava-aineistojen avulla ilmastotavoitteiden
sääntelyyn on voitu kiinnittää huomiota kaavaprosessin aikana ja saada palautetta
eri toimijoilta ilmastotekijöiden ohjaustarpeesta ja -tarkkuudesta. Soft
law -aineistot ovat osoittautuneet merkittäväksi materiaaliksi yleiskaavan
sääntelytarkkuutta määriteltäessä sekä joustavan sääntelyn tarkentajana. Ohjauksen
joustavuutta on tavoiteltu myös tukeutumalla muodollisiin ja epämuodollisiin
jatkosuunnittelun ja -ohjauksen muotoihin. Kaavamääräyksiin on liitetty
joustavuutta tai sitovuutta lisääviä ilmaisuja sekä elementtejä ohjattavan sisällön
mukaisesti.
Joustavuutta
kaavalliseen
ohjaukseen
ovat
tuoneet
oikeusvaikutuksettomat suunnittelusuositukset ja tulkintaohjeet, jotka voivat
sisältää laajasti sääntelyä tarkentavia ohjeita ja menettelytapoja. Kartografisen
esittämisen osalta joustavuutta ja tarkkarajaisuutta on säännelty kaavakarttojen
sisällön, lukumäärän, mittakaavojen ja tavoitevuosien sekä keskinäisen hierarkian
avulla. Kaavakohtaisesti muotoiltujen graafisten esittämistapojen ja
kaavamerkintöjen avulla joustavuutta on haettu erityisesti tarkkojen
käyttötarkoitusten ja aluerajausten suhteen keskittymällä maankäytön
tehokkuuteen, toimintojen sekoittumiseen sekä niiden sijoittumiseen keskustoihin
ja liikkumisvyöhykkeisiin. Lisäksi ilmastovaikutusten arvioinnit, laskentatyökalut
sekä ilmastotoimien seurannan indikaattorit ovat osaltaan vaikuttaneet yleiskaavan
sääntelytarkkuuden muodostumiseen.
Ilmastotavoitteiden poikkisektoraalinen hallinta sekä strateginen ohjaustapa
edellyttävät jo lähtökohtaisesti useita sääntelykeinoja, mikä korostaa
sääntelyjärjestelmän merkitystä yksittäisen ohjausinstrumentin sääntelytehtävää
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ja -tarkkuutta määriteltäessä. Ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmä on
edellyttänyt
myös
yhteensovittamista
maankäytön
suunnittelun
sääntelyjärjestelmän kanssa. Sääntelyjärjestelmä mahdollistaa kattavamman
tavoitteenasettelun, sääntelyn vaihtoehtojen ja keinoyhdistelmien tarkastelemisen
sekä niiden joustavan kehittämisen. Sääntely-yhdistelmät voivat olla myös
yleiskaavan kannalta hyödyllisiä, jos kaavallinen ohjaus osoittautuu asetettujen
ilmastotavoitteiden suhteen riittämättömäksi, sääntelytoimenpiteelle halutaan
parempaa vaikuttavuutta tai yleiskaavalliselle ohjaukselle joustavuutta.
Yleiskaavan maankäytöllisten kehittämisperiaatteiden mukaan jaoteltu
tavoitteenasettelu voisi edesauttaa sääntely-yhdistelmien muodostamisessa
erilaisille yhdyskuntarakenteen alueille ja osatekijöille. Sääntelyjärjestelmän
suurin teoreettinen joustavuus ja vaikuttavuus saavutetaan asettamalla
tarkkarajaiset strategiset tavoitteet ja niitä kuvaavat seurannan tarkkarajaiset
indikaattorit, jolloin kaikki sääntelystrategiset valinnat ja ohjauskeinot
työkaluineen ovat käytettävissä. Näin tarkasteltuna yleiskaavalle voitaisiin
määritellä tapauskohtainen ohjaustehtävä sääntelyjärjestelmän rakenteen mukaan.
Mitä enemmän ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmä voi hyödyntää muita
ohjauskeinoja tai -työkaluja, sitä joustavampaa yleiskaavallinen ohjaus voi sen
suhteen teoriassa olla. Puutteet ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmässä taas
voivat johtaa yleiskaavallisen ohjauksen kuormittumiseen tai heikkoon
vaikuttavuuteen; jos yleiskaavalle annetaan liian monta tai tarkkuudeltaan
ristiriitaista ohjaustavoitetta, voi kaavallinen ohjaus niitä yhteensovittaessa jäädä
vajavaiseksi (ks. Tinbergenin sääntö). Sääntelyjärjestelmä vastaavasti edellyttää
vaikutusten, ja vaikuttavuuden, arviointia koko järjestelmältä, ei vain yksittäiseltä
ohjaustyökalulta.
Joustavuutta tarkasteltiin sääntelyjärjestelmän ja yleiskaavan ominaisuuksien
sekä kaavaprosessin suhteen, eikä joustavuuteen liitettäviä sääntelyteoreettisia
ulottuvuuksia ole tarkemmin avattu. Teoriataustan perusteella joustavuus
sääntelyssä on ymmärrettävä liukuvana, ja se näyttäytyy tulostenkin perusteella
aste-eroina erilaisissa tilanteissa. Sääntelyn kohteille joustavuus saattoi tarkoittaa
sääntelyn ennakoitavuutta tai ennakoimattomuutta; päättäjille se oli vallankäyttöön
liittyvä tekijä; kaavoittajille se tarkoitti epämuodollisia ohjaustyökaluja ja
esitysteknisiä vapauksia, kun taas viranomaiset hakivat joustavuutta tiukemmin
lainsäädännön ja kaavajärjestelmän formaalin muodon sisältä. Joustavuudella
saattoi tulosten mukaan olla myös kielteisiä vaikutuksia, vaikka kaavoitukseen
liittyen joustavuus mielletäänkin yleensä myönteisenä ominaisuutena.
Tutkimusaineistoissa joustavuutta ja sitovuutta on voitu käyttää eri merkityksissä,
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eikä niistä kaikista ole voinut varmistua. Yleiskaavallinen sääntely on
lähtökohtaisesti velvoittavuudeltaan sitovaa, joten sitovuus on tutkimuksessa
yhdistetty sääntelyn tarkkarajaisuuteen; tarkkarajaisella aineellisen sisällön
määrittelyllä, ehdottomilla kaavamääräyksillä sekä graafisesti yksiselitteisellä
esittämistavalla ohjaus voidaan kohdistaa tarkemmin. Sitovuudella ei
tutkimuksessa ole tarkoitettu oikeudellista velvoittavuutta.
Informaation rooli sääntelytarkkuuden määrittämisessä on osoittautunut
merkittäväksi. Ilmastotavoitteisiin liittyvä ajantasainen ympäristötieto toimii
perusteluna sääntelyn tavoitteiden asettamiselle, vaihtoehtojen ja ohjauskeinojen
valinnalle, sääntelyinstrumenttien ohjaustoimenpiteille, vaikutusten arvioinnille
sekä sääntelyn tulkinnalle (ks. informaatioetu). Kaavaprosessi tuottaa monenlaista
ympäristötietoa suunnitelmien, selvitysten, vuorovaikutuksen, paikkatiedon,
vaikutusten arviointien sekä seurannan kautta. Avoimet informaatiojärjestelmät
palvelevat sääntelyn laatijan lisäksi myös päättäjiä ja sääntelyn kohteita ja luovat
edellytyksiä sääntelystä käytävälle keskustelulle, päätöksenteolle sekä toimijoiden
valinnoille toimien näin informaatio-ohjauksena. Seurantatieto voi vaikuttaa jopa
kaavan graafiseen esittämistapaan sekä hyödyttää muita suunnittelutasoja ja
ohjausmuotoja.
Kaavaprosessin
aikaiset
monipuoliset
vuorovaikutuksen
muodot,
valmisteluaineistot sekä arvioinnit edistävät kaavan sääntelytarkkuutta, varsinkin
jos osallistamista kohdennetaan suunnitteluvaiheittain temaattisesti sekä
toimijaryhmittäin. Jatkuvan kaavaprosessin avulla pystytään lisäämään
yleiskaavan joustavuutta ja reaktiivisuutta, koska kaavan sisältöä ja ohjaustapaa
voidaan säännöllisesti muuttaa. Vuorovaikutuksen, vaikutusten arvioinnin ja
seurannan muodot voidaan vakiinnuttaa osaksi prosessia uusien strategisten
tavoitteiden asettamiseksi. Näin yleiskaavallisen sääntelyn kautta voidaan luoda
sääntelyjärjestelmän
refleksiivisyyttä
lisäävä
takaisinkytkentä,
jolloin
kaavaprosessi joustaa, mutta kaavan ei välttämättä tarvitse. Prosessi parantaa myös
sääntelystrategian ja yleiskaavan koherenssia. Prosessimaisuudesta huolimatta
yleiskaavaan voidaan yhdistää sääntelyn ennakoitavuuteen ja sitovuuteen liittyviä
tekijöitä. Myös vaikutusten arviointi- ja sääntelyprosessia sekä seurannan
indikaattoreita voidaan säännöllisesti arvioida. Jatkuva prosessi parantaisi myös
sääntelyjärjestelmän päivittämistä sekä mahdollisesti keventäisi sen rakennetta.
Kaavallisen sääntelyn vaikuttavuuden arviointi edellyttää kuntien yhteisessä
yleiskaavassa yhteisten tavoitteiden, toimenpiteiden, arviointitavan ja seurannan
määrittelemistä.
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Koska yleiskaavallinen sääntely ei juurikaan ohjaa suoraan rakentamista,
tutkimuksen alakysymyksessä tarkasteltiin ilmastotavoitteita toteuttavan
yleiskaavan ohjausvaikutusta. Kaavaratkaisua tarkastellessa ohjausvaikutus voi
sinällään olla ehdoton tai ohjeellinen. Mahdollistava yleiskaavallinen ohjaus
määrittelee pääsääntöisesti reunaehtoja haitallisten vaikutusten tai epäsuotuisan
kehityksen rajoittamiseksi ja tarvitsee proaktiivisempia ohjauskeinoja ja -välineitä
velvoittavampaan ohjaukseen. Joustavuutta tavoiteltaessa ohjaustarvetta yleensä
siirretäänkin eri tavoin jatkosuunnitteluun. Tarkkarajaisessa sääntelyssä
ohjausvaikutus on selkeämpi, mutta voi siltikin kohdistua muuhun suunnittelu- tai
ohjausmuotoon ennen asemakaavavaihetta. Ohjaustarvetta voidaan siirtää
kaavamääräyksillä, suunnittelusuosituksilla sekä tulkintaohjeilla muodollisille ja
epämuodollisille ohjaustyökaluille. Kaavaprosessin aikaiset soft law -aineistot sekä
vaikutusten arvioinnit voivat sisältää jatkosuunnittelun kannalta olennaista
tarkentavaa tietoa, joka yleiskaavaratkaisusta ei suoranaisesti välity.
Sääntelystrategiset valinnat, tukeutuminen muuhun sääntelyyn, arviointityökalut
tai aiemmat suunnitteluvaiheet voivat tietoisesti pidättäytyä sääntelystä tai siirtää
sääntelyä yleiskaavatason ohi. Sääntely-yhdistelmät voivat vaikuttaa yleiskaavaan,
esim. kohdistamalla maapoliittisia keinoja kaavan ohjausvaikutuksen
tehostamiseksi. Myös yleiskaavan toteuttamisen ohjelmointi vahvistaa sen
ohjausvaikutusta. Toimijat voivat lisäksi asettaa tarkkuudeltaan erilaisia ja jopa
ristiriitaisia vaatimuksia kaavan ohjausvaikutukselle. Yleiskaavalla voi jo
lähtökohtaisesti olla erilaisia ajallisia tai alueellisia ohjausvaikutuksia.
Mikäli kaavallinen joustavuus ja reagointiherkkyys halutaan säilyttää
asemakaavavaiheeseen
saakka
tai
välttää
asemakaavan
tarpeetonta
yksityiskohtaisuutta, voivat muodolliset tai epämuodolliset ohjauskeinot
ja -työkalut ennen asemakaavavaihetta jäsentää ohjaustarvetta ja siten edistää myös
asemakaavan sääntelytarkkuutta. Näin myös epämuodollisilla suunnittelutasoilla
on sääntelytarkkuuden suhteen merkitystä, kuten seudulliset rakennemallit ja
ilmastostrategiat ovat osoittaneet yleiskaavallisen sääntelyn osalta. Maankäytön
suunnittelun sääntelyjärjestelmän epämuodollisilla osilla voidaan paikata
muodollisten osien puutteita ja lisätä järjestelmän refleksiivisyyttä, vaikka ne
asettavat samalla haasteita sääntelyn legitimaation ja avoimuuden suhteen.
Epämuodolliset työkalut voivat hierarkkisessa sääntelyjärjestelmässä toisaalta
jäykistää sääntelyä eri sääntelyjärjestelmien keskinäistä koherenssia tavoiteltaessa.
Koska yleiskaavallinen sääntely kohdistuu pääasiallisesti jatkosuunnitteluun,
sääntelyn vaikutusten arviointi kaavan tehtävän ja tarkoituksen suhteen voisi
kaavaprosessiin kuuluvana menettelytapana olla kaavan ohjausvaikutuksen
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kannalta hyödyllistä. Samalla voisi varmistaa, ettei yleiskaava vaikeuta muiden
ohjauskeinojen vaikuttavuutta. Menettely selkeyttäisi siten kaavaratkaisua
tukevien muiden ohjauskeinojen ja -instrumenttien käyttöä.
Kolmantena alakysymyksenä olleeseen yleiskaavan taakanjakoon ohjattavien
ilmastotekijöiden osalta tutkimuksen pohjalta on vaikea antaa täsmällistä vastausta.
Ohjattavat
yhdyskuntarakenteen
osatekijät
määräytyvät
sääntelyn
tavoitteenasettelun, sääntelyjärjestelmän valintojen sekä kaavaprosessin aikaisen
vuorovaikutuksen, soft law -aineistojen ja arviointien pohjalta lopulliseen
kaavaratkaisuun. Poikkisektoraalisen tarkastelun vuoksi useat ilmastotekijät ovat
toisistaan riippuvaisia ja osittain päällekkäisiä. Lisäksi ne saavat
sääntelyjärjestelmässä erilaisia määritelmiä, eivätkä ole välttämättä siirrettävissä
suoraan
yleiskaavalla
ohjattaviksi
yhdyskuntarakenteen
osatekijöiksi.
Ilmastotavoitteita toteuttavat osatekijät ominaisuuksineen tarvitsevat jo
lähtökohtaisestikin erimittakaavaista tarkastelua eri suunnittelutasoilla.
Joustavuutta tai tarkkarajaisuutta ei voi pitää yleiskaavallisessa sääntelyssä tietyn
yhdyskuntarakenteen osatekijän, esim. energiaratkaisujen, yksiselitteisenä
ohjaustapana, vaan kuhunkin osatekijään sisältyy erilaista ohjaustarkkuutta
vaativia ominaisuuksia eri suunnittelutasoilla sääntelyjärjestelmien rakenteen
mukaan. Yhdyskuntarakenteen osatekijöitä tulisikin ilmastotavoitteiden osalta
tarkastella koko sääntelyjärjestelmän suhteen, eikä pitää niitä pelkästään
kaavatasojen tehtävänä. Useat tavoitevaiheissa esiintuodut ilmastotekijöiden
ohjaustarpeet ovat jääneet kaavaprosessin aikaisten suunnitteluvalintojen,
päätösten tai palautteen myötä pois. Myös pyrkimykset strategisempaan
ohjaustapaan ovat yksinkertaistaneet ja vähentäneet yleiskaavalla ohjattavien
osatekijöiden
määrää.
Toisaalta
ohjaustavoitteiden
asettaminen
yhdyskuntarakenteesta perinteisesti eritellyille fyysisen ympäristön osatekijöille
voi johtaa sektorikohtaiseen osaoptimointiin, eikä lähestymistapa huomioi
tarpeeksi kaupungin systeemistä ja dynaamista kompleksisuutta esim.
toiminnallisten tai monitoimijaisten verkostojen suhteen.
Yleiskaavojen strategisissa painotuksissa korostuvat tiivistyvän ja täydentyvän
yhdyskuntarakenteen sekä kestävän liikkumisen ohjaaminen erilaisten
kehittämisperiaatteiden
ja
reunaehtojen
mukaisesti.
Keskitettyjä
energiajärjestelmiä ja täydennys- tai uudisrakentamisen energiatehokkuutta
yleiskaavoissa ei ohjata. Maankäyttöön liittyvät ilmastotavoitteet ovat
yleiskaavoissa olleet pitkälti päästöjen hallintaa toimintojen sijoittumista ja
liikkumismuotojen edellytyksiä ohjaamalla sekä uusiutuvia energiamuotoja
mahdollistamalla. Energiatehokkuus on liitetty lähes kaikissa tapauksissa lopulta
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uudisrakentamisen energiatehokkuuden ohjaamiseksi muilla suunnittelutasoilla ja
se on kohdistunut usein vain kaupungin omaan rakentamistoimintaan.
Kaupunkirakenteen energiatehokkuuden käsitettä ei kaikissa yleiskaavoissa ole
avattu. Käytännössä sillä tarkoitettaneen toimintojen sekoittuneisuutta ja
saavutettavuutta, liikkumistarpeen vähenemistä, tilankäytön tiivistämistä,
perusrakenteen tehokasta hyödyntämistä sekä monipuolista energiahuoltoa tukevia
ratkaisuja.
7.2

Tutkimuksen arviointi ja tulosten hyödynnettävyys

Tapaustutkimus osoittautui toimivaksi tutkimusstrategiaksi tarkasteltaessa
poikkisektoraalisen hallinnan ongelmaa, jota toteutetaan paikallisesti eri tavoin eri
ohjauskeinoilla sekä -työkaluilla. Tapaustutkimuksen rajaus oli yleiskaavan osalta
ongelmatonta, mutta ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän hahmottaminen ja
rajaaminen oli haastavampaa. Kaikkia ilmastotoimia edistäviä strategioita ja
ohjelmia ei välttämättä ollut laadittu toistensa tai yleiskaavan suhteen
kronologisessa järjestyksessä tai yleiskaavaa huomioiden. Strategioissa ja
ohjelmissa oli myös eri tavalla painotettuja lähtökohtia, eivätkä tavoitteet olleet
aina aivan yhdenmukaisia. Yleiskaavoista taas ei välttämättä käynyt ilmi, olivatko
strategiat ja ohjelmat toimineet kaavan lähtöaineistona, ja jos olivat, niin missä
laajuudessa. Ilmiönä ilmastotavoitteet – päästöt, energiatehokkuus ja uusiutuvat
energiat – olivat osin vaikeasti määriteltäviä käsitteitä, ja saivat eri asiakirjoissa
hieman eri tulkintoja. Usean tapauksen tuottama tutkimusaineisto on
mahdollistanut tarkasteltavan ilmiön selittämisen teoreettisen viitekehyksen avulla
sekä toisaalta teorian testaamisen tapausten järjestelmällisen toiston ja vertailun
kautta. Toisaalta ekstensiivinen tapaustutkimus on väistämättä yksinkertaistanut
analyysia ja sen kontekstia, mikä vastaavasti on vähentänyt tutkimuksen
kokonaisvaltaisuutta (Eriksson & Koistinen, 2005, s. 17).
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida eri tavoin, eikä
yksiselitteistä ohjetta voida antaa (Hirsjärvi ym., 2007, s. 227; Tuomi & Sarajärvi,
2002, s. 131, 135). Tynjälän (1991, s. 392–394) mukaan laadullisen tutkimuksen
luotettavuutta parantavia tekijöitä ovat mm. triangulaatio, reflektiivinen
tutkimusote sekä käsitteiden ja analyysiyksiköiden huolellinen muodostaminen.
Luotettavuutta voidaan arvioida myös laatimalla tarkka kuvaus tutkimuksen
toteuttamisen vaiheista (Eskola & Suoranta, 1999, s. 211). Näiden lisäksi Perttula
(1995, s. 102–104) nimeää luotettavuudelle kriteereiksi vielä aineistolähtöisyyden,
kontekstisidonnaisuuden, yleistettävyyden ja tutkijan subjektiivisuuden.
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Tapaustutkimuksessa luotettavuutta lisäävät aineistotriangulaatio ja tutkimuksen
mahdollinen toistaminen sekä päätyminen samankaltaisiin tuloksiin ja
johtopäätöksiin (Hellström & Hyttinen, 1996, s. 399). Laadullisen tutkimuksen
luotettavuuskriteereiksi voidaan ottaa sisäisen validiteetin sijaan vastaavuus
(credibility), yleistettävyyden sijaan siirrettävyys (transferability), reliabiliteetin
sijaan tutkimustilanteen arviointi (dependability) ja objektiivisuuden sijaan
vahvistettavuus (confirmability) (Lincoln & Guba, 1985, s. 294–301; Tynjälä, 1990,
s. 390–392; ks. Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 136–137). Eskola & Suoranta (1999,
s. 212–213) ovat antaneet luotettavuudelle näiden kriteerien pohjalta hieman eri
tavoin muotoillut käsitteet: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus.
Tutkimuksen käytännön toteutus ja eteneminen on kuvattu pääosin luvussa 2. Näin
on pyritty havainnollistamaan tutkimusprosessin johdonmukaisuus tutkittavan
ilmiön, aineiston hankintatavan, analyysimetodin ja raportoinnin välillä sekä
perustelemaan keskeiset tutkimukselliset valinnat eri vaiheissa. Tämä kuvastaa
tutkijan vastuullisuutta tutkimuksen toteuttamisessa. (Perttula, 1995, s. 104.)
Uskottavuuden osalta tarkastellaan, vastaavatko käsitteellistykset ja tulkinnat
tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta, 1999, s. 212). Vastaavuutta voidaan
parantaa myös hyödyntämällä eri tekniikoita, mm. triangulaatiota (Tynjälä, 1991,
s. 390). Pääasiallisen empiirisen tutkimusaineiston muodostivat julkisesti saatavilla
olevat kirjalliset valmistelu- ja päätösaineistot: ilmastotavoitteita määrittelevät
strategiat,
toimenpideohjelmat,
ympäristöpolitiikat,
sopimukset
sekä
tapauskohteiden yleiskaavat valmisteluaineistoineen. Kirjallinen lähdeaineisto on
kattanut yleiskaavojen osalta lähes kaiken saatavissa olevan materiaalin, eikä se ole
siten johtanut tulosten kannalta haitallisesti aineiston rajaamiseen (Malmsten, 2007,
s. 72–73). Aineistotriangulaation mukaisesti kirjallista aineistoa täydennettiin
asiantuntijahaastatteluilla, joiden kautta voitiin päästä kirjallisen aineiston
kulisseihin – päätöksentekoon ja suunnitteluun – mikä tuo tutkimusasetelmaan
juuri tapaustutkimusmetodin ansiosta lisää informaatiota ja mielenkiintoa.
Haastatteluissa ei käytetty sääntelytarkkuuteen liittyviä käsitteitä, vaan keskityttiin
haastateltavien kanssa ilmastotavoitteiden ohjaukseen. Tämä on mahdollistanut
teoreettisten käsitteiden täsmentämisen tutkimusprosessin aikana ja vähentänyt
toisaalta väärinymmärryksen mahdollisuutta. Haastateltavien suorat lainaukset
tekstissä lisäävät haastatteluaineiston luotettavuutta. Haastateltavilta ei ole erikseen
varmistettu tulkintojen oikeellisuutta, ja tutkija on luottanut haastateltavien
kertovan asiat henkilökohtaisen näkemyksensä mukaisesti. Strukturoidut
kysymysrungot osoittautuivat haastattelutilanteessa haastaviksi, eivätkä esitetyt
apukysymykset välttämättä selventäneet asiaa riittävästi. Yleiskaavaprosessin
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pituuden vuoksi haastatellut henkilöt eivät tarkkaan muistaneet kaikkia kaavan
vaiheita tai eivät olleet osallistuneet yleiskaavaprosessiin riittävässä määrin.
Haastattelutilanteessa kaikki seikat eivät välttämättä tulleet myöskään
haastateltavien mieleen – jotkut eivät kokeneet olevansa edes oikeita henkilöitä
vastaamaan kysymyksiin joko työtehtävänsä tai tietojensa osalta. Toisaalta
haastateltavat olivat varsin avoimia vastauksissaan ja uskaltautuivat useasti
kertomaan oman mielipiteensä, jos se poikkesi kaavaratkaisusta tai jokin ratkaisu
oli ristiriitainen tai puutteellinen. Silti viranhaltija on saattanut noudattaa
varovaisuutta vastausten muotoilussa tai antanut kaupungin yleisiin linjauksiin tai
omaan toimenkuvaansa soveltuvia vastauksia. Vastaukset pääasiassa tukivat
kirjallisesta aineistosta löydettyjä tuloksia, eikä sieltä noussut esiin erityisiä
korostuksia tai poikkeavuuksia.
Tapaustutkimuksen tuloksia ei voida tilastollisesti yleistää, vaan tutkimuksessa
pyritään analyyttiseen yleistämiseen teorian laajentamisen avulla (Hellström &
Hyttinen, 1996, s. 400). Yleistettävyyttä voidaan tarkastella siirrettävyytenä
teoreettisten käsitteiden tai havaintojen soveltamisena toiseen toimintaympäristöön
tai tapaukseen. Riittävän tarkan kuvauksen avulla yleistettävyys syntyy tällöin
lukijan toimesta. Myös usean tapauksen vertailuasetelman voi katsoa lisäävän
tarkastelun siirrettävyyttä. (Eskola & Suoranta, 1999, s. 66–68; Tynjälä, 1991, s.
390.) Tapauskohteet ovat kasvavia kaupunkiseutuja sekä edelläkävijöitä paitsi
kunnianhimoisten
ilmastotavoitteiden
myös
yleiskaavan
uudenlaisten
ohjausmuotojen suhteen. Lisäksi jokainen yleiskaava laaditaan paikallisiin
olosuhteisiin kulloisenkin ohjaustehtävän mukaisesti. Tämän vuoksi yksittäiset
tulokset ja johtopäätökset ilmiöstä ja kaavallisesta sääntelystä täytyy suhteuttaa
tapauksen konteksti huomioiden, vaikka lainsäädännön edellyttämän formaalin
muodon vuoksi yleiskaavat sinällään ovatkin varsin samankaltaisia. Teoreettisen
viitekehyksen sen sijaan voi katsoa olevan siirrettävissä sellaisenaan myös muiden
tapauksien tarkasteluun kaavallisesta sääntelystä.
Varmuutta voidaan lisätä ennakoimalla tutkimukseen vaikuttavia ulkoisia sekä
tutkimuksesta ja ilmiöstä johtuvia tekijöitä (Eskola & Suoranta, 1999, s. 213;
Tynjälä, 1991, s. 391). Tätä on toteutettu valmistautumalla huolellisesti
tutkimuksen laadintaan. Tutkijan esiymmärrys tarkasteltavasta ilmiöstä sekä
käytännön kokemus toimialalta ja kaavoituksen käytänteistä ovat auttaneet
tutkimusasetelman muodostamisessa, tehtävän rajaamisessa ja tulosten tulkinnassa.
Kirjallisuuteen perehtyminen sekä teorian ja empirian reflektoiva vuoropuhelu
aineistonkeruuvaiheessa ovat laajentaneet käsitystä tutkimukseen mahdollisesti
vaikuttavista tekijöistä. Kuudesta tapauksesta Östersundom oli lähtökohdiltaan
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hieman muista poikkeava, mutta havainnot kuitenkin tukivat teoriaa. Koska
tutkimusmenetelmä kestää vaihtelevia olosuhteita ja poikkeustapauksia, voidaan
puhua myös sen käyttövarmuudesta (Hellström & Hyttinen, 1996, s. 399).
Laadullisen tutkimuksen vahvistuvuudessa tarkastellaan, saavatko tutkimuksessa
tehdyt tulkinnat tukea toisista vastaavia ilmiöitä tarkastelleista tutkimuksista tai
tutkijoilta (Eskola & Suoranta, 1999, s. 213; Tynjälä, 1991, s. 391–392).
Sääntelyteoreettista tutkimusta kaavoituksesta ei ole Suomessa toistaiseksi laadittu.
Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin vastanneet teoreettista viitekehystä, joka on
muodostettu mm. erilaisista oikeustieteellisistä tutkimuksista ja teksteistä.
Abduktiivinen tutkimusote yhdessä iteratiivisen prosessin kanssa on
mahdollistanut tutkijan tarkastella kriittisesti tekemiään valintoja teoriataustan,
aineiston sekä analyysin osalta koko ajan. Tutkijan oma rooli kaavan laatijana ja
sittemmin
kaavoittajana
on
edesauttanut
aineiston
keräämistä
ja
haastattelutilanteita, aineiston analysointia sekä tulosten löytämistä ja
johtopäätösten muodostamisen relevanttiutta. Toisaalta tutkijan subjektiivisilla
ennakkoasenteilla, valinnoilla ja tulkinnoilla on voinut olla vaikutusta tulosten
objektiivisuuteen (Häikiö & Niemenmaa, 2007, s. 54; Peuhkuri, 2007, s. 148).
Tutkijan positiota on tarkasteltu tutkimuksen alussa ja koetettu kuvata tutkijan
puolueettomuuteen liittyviä tekijöitä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija
väistämättä suodattaa aineistojen sisältöä tulkinnoissaan, mitä on pyritty
kuvaamaan raportin eri vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133.) Tutkimuksen
eettiset ratkaisut lisäävät tutkimuksen uskottavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s.
129). Tutkimuksessa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä.
Haastatteluihin liittyvä haaste on ollut arvioida vastausten siteeraamista siten,
etteivät ne aseta haastateltavaa toimensa puolesta kiusalliseen asemaan.
Tutkimusasetelman vuoksi haastateltavien anonymiteettiä ei voida varmistaa.
Tarkastelu eri tieteenalan teoreettisen viitekehyksen, sääntelyteorian, kautta
avasi uusia näkökulmia kaavalliseen sääntelyyn siirtämällä empiirisiä havaintoja
toisen tieteenalan ongelmanasettelun yhteyteen. Tutkimuksen voi katsoa lisänneen
empiiristä ja käsitteellistä ymmärrystä tapauksesta ja sen liittymisestä kontekstiinsa.
Teoreettisen viitekehyksen avulla voitiin tehdä näkyväksi ilmastotavoitteiden
kaavalliseen sääntelyyn vaikuttavia tekijöitä haettaessa yleiskaavan optimaalista
sääntelytarkkuutta ohjattavien yhdyskuntarakenteen osatekijöiden suhteen.
Tulokset ovat pitkälti kontekstisidonnaisia, mutta analyysissa käytettyjen
sääntelytarkkuuden käsitteiden avulla voidaan huomiota kiinnittää myös muiden
kaavatasojen sääntelyn laadintaan. Tutkimus tuotti havaintoja myös strategiatyön
ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien laadintaan, minkä avulla myös
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sääntelyjärjestelmiä ja -prosesseja voidaan rakentaa tukemaan muita
ohjaustyökaluja sekä yleiskaavaa. Sääntelyteoreettinen viitekehys on edelleen
siirrettävissä muiden politiikkatoimien tai ilmiöiden tarkasteluun kaavallisen
sääntelyn suhteen. Tutkimuksen tulokset antavat siten sekä käytännöllistä että
teoreettista tietoa kaavallisen sääntelyn luonteesta sekä sen kehittämisestä. Ne
vastaavat myös asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
7.3

Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimustarpeet

Sääntelytarkkuuden käsitteet ovat analyysiluokkina osoittautuneet vaativaksi, mikä
on edellyttänyt sekä analyysikehykseltä että saaduilta tutkimustuloksilta
pelkistämistä. Analyysiluokkia on ollut paljon, mikä on toisaalta tuottanut
läpileikkauksen yleiskaavallisesta sääntelystä, mutta toisaalta tehnyt analyysista
työlästä ja pitänyt tarkastelua osin pintapuolisena. Analyysissa käytetyt
sääntelytarkkuuden käsitteet ovat myös sisällöltään olleet varsin laajoja,
moniulotteisia sekä toisistaan riippuvia, kuten esim. sääntelyn tavoitteet tai
vaikuttavuus, joten käsitteiden perusteellisempi tarkastelu voisi tuottaa
yksityiskohtaisempaa tietoa yleiskaavan sääntelytarkkuudesta sekä sääntelystä.
Usean tapauksen tutkimus olisi mahdollista toteuttaa myös vain yhden tai
muutaman sääntelytarkkuuden käsitteen avulla, mikä mahdollistaisi
tapauskohteiden
syvällisemmän
ja
huolellisemman
analyysin.
Jatkotutkimustarpeita ajatellen myös intensiivinen, yhden tapauksen tutkimus
saattaisi terävöittää usean analyysiluokan tutkimusasetelmaa. Sääntelytarkkuuden
perusteellisempi arviointi eri toimijoiden näkökulmasta edellyttäisi taas tarkempaa
vuorovaikutustilanteiden analysoimista sekä laajempia haastatteluaineistoja.
Koska yleiskaavan sääntelytarkkuus määräytyy lopullisesti vasta sitä sovellettaessa,
yleiskaavan tulkinnan sekä sääntelyn soveltamisen tutkiminen tarkoittaisi
jatkosuunnittelumuotojen, sääntelyn kohteiden sekä kaavan toteutumisen kattavaa
tarkastelua.
Ilmastotavoitteiden sääntelyjärjestelmän osalta tarkastelu on ulottunut vain
yleiskaavan sääntelyä määrittäviin tekijöihin. Sääntelyjärjestelmään kohdistuva
tutkimus tuottaisi yksilöidympää ja tasapuolisempaa tietoa myös muista
ohjauskeinoista ja -työkaluista, mutta saattaisi osoittautua työmäärältään suureksi
ilman huolellista tarkastelun rajaamista. Kansallisen ja EU-tason ilmastosääntelyn
huomioiminen osana sääntelyjärjestelmää laajentaisi tarkastelua entisestään, mutta
tuottaisi vastaavasti laaja-alaisemman kokonaiskuvan ilmastotavoitteiden
ohjauksesta. Jatkotutkimuksen kannalta myös muiden yleiskaavalla ohjattavien
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poikkihallinnollisten
politiikkatekijöiden
tai
ilmiöiden,
kuten
esim.
elinkeinopolitiikan tai luonnon monimuotoisuuden, tarkasteleminen voisi avata
uusia ja erilaisia näköaloja sääntelytarkkuuteen. Varsinkin, jos tarkastelun kohteena
oleva ilmiö edellyttäisi jo lähtökohtaisesti joko joustavaa tai tarkkarajaista
sääntelyä. Yleiskaavojen tarkastelu hyväksymiskäsittelyn jälkeen laadittujen
uusien hiilineutraalisuuteen tähtäävien strategioiden ja ohjelmien suhteen
paljastaisi, aiheuttavatko ne erityisiä muutospaineita kaavalliseen ohjaukseen, vai
onko ohjauksen muuttuminen mahdollistettu kaavaratkaisussa. Myös maankäytön
suunnittelun sääntelyjärjestelmän systematisointi ja huolellisempi tarkastelu
tuottaisivat tarkempaa tietoa maankäytön ohjauksen kehittämistarpeista sekä
rajapinnoista muihin sääntelyjärjestelmiin.
Sääntelyteorian tarjoamat erilaiset näkökulmat mahdollistaisivat yleiskaavan
ja kaavallisen sääntelyn tarkastelun myös muiden sääntelyn luonnetta tai
ominaisuuksia hahmottavien lähestymistapojen suhteen. Yleiskaavallisen
sääntelyn tarkastelu erilaisten hyvän sääntelyn kriteerien, kuten tehokkuus tai
ennakoitavuus, kannalta tuottaisi laajemman kuvan sääntelyn ulottuvuuksista.
Varsinkin joustavuuden erilaisiin muotoihin keskittyminen voisi laajentaa
sääntelyjärjestelmän, yleiskaavan ja kaavaprosessin liittyvien ominaisuuksien
kehittämistä. Myös kaavaprosessin tarkasteleminen sääntelykriteerien avulla voisi
tuottaa huomioita prosessin menettelytapojen arviointiin. Kaavallisen sääntelyn
tutkimista voi pitää käytännön suunnittelun ja kaavoituksen kannalta hyödyllisenä
haettaessa tarkoituksenmukaista sääntelyn muotoa yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuviin muutostarpeisiin – vaikkapa ajankohtaisen maankäyttö- ja
rakennuslain uudistamisen tai kunnianhimoisten ilmastopoliittisten tavoitteiden
suhteen.
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Liitteet
STRATEGIATASO
A1) Kuinka tarkasti ilmastotavoitteet on strategiatasolla määritelty ja kuinka
selkeällä hierarkialla sekä sitovalla keinovalikoimalla niitä tavoitellaan?
(Määrälliset ja ajalliset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?)
A2) Kuinka paljon seudullinen ja kunnallinen strategia TAI jokin muu ohjausmuoto
(lait ja asetukset, viranomaisohjeistus, VAT, MALPE, maakuntakaava) ohjasivat
ilmastotavoitteiden asettamista ja niiden mukaisten keinojen muodostumista tai
valintaa?
A3) Tukivatko kunnalliset strategiat ja kansalliset ohjausmuodot toisiaan
tavoitteiden ja keinojen valinnan suhteen?
A4) Ovatko ilmastostrategiset linjaukset ja niiden mukaiset keinot muita
kunnallisia toimenpideohjelmia tukevia (alisteisia), täydentäviä (rinnakkaisia) vai
määrittäviä periaatteita ohjaavuuden suhteen?
A5) Mitä ovat strategiatasolla ohjattavat ilmastotavoitteiden osatekijät ja mitä
keinoja (toimenpiteitä) niiden ohjaamiseksi tutkittiin ja valittiin?
A6) Pidättäydyttiinkö jonkin ilmastotavoitteen osatekijän ohjauksesta ja miksi?
A7) Kuinka paljon kunnallinen tai valtion taloudellinen ohjaus (budjetti,
sopimusohjaus) vaikutti toimenpiteiden valintaan?
A8) Mitkä ilmastotekijät (esimerkiksi) valikoituvat maankäytön keinoilla
ohjattavaksi ja millaisella sääntelykeinolla niitä ohjataan (yleis- vai asemakaava,
jonkin muu suunnittelutaso esim. rakennemalli, kaavarunko)?
A9) Kuinka laajaa sidosryhmätyötä, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä
strategiatason sääntelyn osalta tehtiin ja mitä merkitystä sillä oli strategisten
tavoitteiden, toimenpiteiden valinnan ja niiden ohjaavuuden määräytymisen
suhteen?
355

A10) Kuinka vaikuttavia kuntatason strategiat, toimenpideohjelmat ja sopimukset
ovat ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ja miten niiden toteutumista
seurataan?
A11) Miten seurantatieto vaikuttaa strategian
toimenpideohjelmien ohjaavuuteen jatkossa?

tai

sitä

toteuttavien

A12) MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA
YLEISKAAVATASO
B1) Mitkä ovat yleiskaavan ilmastotavoitteet? Mikä tai mitkä kuntatason
suunnitelmat, strategiat tai toimenpideohjelmat ovat ohjanneet yleiskaavalla
ohjattavia ilmastotavoitteita?
B2) Ohjasiko jokin muu ohjausmuoto (lait ja asetukset, viranomaisohjeistus, VAT,
MALPE, maakuntakaava) yleiskaavaa ilmastotavoitteiden osalta vai välittyikö
ohjaus kunnallisesta tai seudullisesta strategiasta tai toimenpideohjelmasta?
B3) Tarvittaisiinko jotain selvitystä, arviointia tai suunnitelmaa yleiskaavallisen
ilmastotavoitteiden ohjauksen parantamiseksi?
B4) Mitkä ovat yleiskaavatasolla ohjattavat ilmastotavoitteiden osatekijät
(esimerkiksi) ja miten sitovasti tai tarkkarajaisesti niitä tavoitellaan?
B5) Mitä osatekijöitä ei päätetty ohjata yleiskaavalla ja miksi?
B6) Mitä vaihtoehtoja ja keinoja yleiskaavaprosessin aikana ilmastotavoitteiden
ohjaamiseksi selvitettiin? (Yleiskaavaprosessin sisällä ja muun ohjauksen suhteen?)
B7) Vaikuttiko sidosryhmätyöskentely, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely
ohjattavien ilmastotavoitteiden osatekijöiden valintaan ja niiden ohjaavuuden
tarkkuuteen yleiskaavaprosessin aikana?
B8) Tuliko poliittisessa päätöksenteossa esiin jotakin ilmastotavoitteiden
ohjaukseen liittyvää seikkaa?
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B9) Miten sitovia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia yleiskaavan
ilmastotavoitteiden sääntelyllä on kunnan eri toimijoihin – kaupunkiorganisaatio,
yritykset, maanomistajat ja asukkaat?
B10) Miten sitovia vaikutuksia ilmastotavoitteiden sääntelyllä on asemakaavatason
suunnitteluun (esim. kaavarungot ja asemakaavat)?
B11) Oliko ilmastotavoitteiden mukainen kaavallinen ohjaus muita kunnallisia
tavoitteita tukevaa, täydentävää vai määrittävää?
B12) Oliko (ilmasto)vaikutusten arvioinnilla
ilmastotekijöiden ohjauksen sisältöön tai muotoon?

merkitystä

kaavallisen

B13) MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA
ASEMAKAAVATASO
C1)
Kuinka
paljon
yleiskaava,
seudullinen/kunnallinen
strategia,
toimenpideohjelma tai suunnitelma ohjaavat asemakaavan ilmastotavoitteita?
Onko ohjausvaikutus hierarkkinen ja välittyykö ohjaus yleiskaavasta?
C2) Ohjaako jokin muu ohjausmuoto (lait ja asetukset, viranomaisohjeistus, VAT,
MALPE, maakuntakaava) asemakaavaa vai välittyykö ohjaus yleiskaavasta? Onko
ohjausvaikutus hierarkkinen?
C3) Mitkä ovat asemakaavatasolla ohjattavat ilmastotavoitteiden osatekijät ja
miten sitovasti yleiskaava ohjaa niiden suunnittelua?
C4) Onko jostain yleiskaavaprosessin aikana tuotetusta selvityksestä tai
arvioinnista apua asemakaavan ohjaavuuteen? Tarvittaisiinko jotain selvitystä,
arviointia tai suunnitelmaa asemakaavallisen ohjauksen parantamiseksi?
C5) Mitä asemakaavatason ilmastotavoitteiden osatekijöitä yleiskaavan tulisi
ohjata tarkemmin ja missä riittää yleispiirteinen joustava sääntely? Onko jokin
osatekijä, jota yleiskaavan ei tulisi ohjata lainkaan?
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C6) Pystyikö asemakaavoitus vaikuttamaan ilmastotavoitteiden yleiskaavallisen
ohjauksen sisältöön tai tarkkuuteen yleiskaavaprosessin aikana? Miten, mainitse
esimerkki?
C7) MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA
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