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1 Johdanto 

 

 

Idea opinnäytetyöstä tuli opettajaltani Janne Väätäiseltä. Itse halusin tehdä 

opinnäytetyön aiheesta, josta ei ole aikaisemmin tehty tai ainakaan Theseus-

tietokannasta vastaavia töitä ei löydy. Halusin opinnäytetyölle toimeksiantajan, 

joka tekee kirjoittamisesta ja tutkimisesta merkittävästi mielekkäämpää, kun työ 

mennee hyötykäyttöön. Kaavoitusprosessi on jokaisen kunnan ja kaupungin 

omalla vastuulla ja tästä johtuen toimeksiantajana pystyi toimimaan ainoastaan 

kunta tai kaupunki. 

 

Lähetin idean opinnäytetyöstä useampaan kuntaan ja nopean vastauksen sain 

Joensuun kaupungin tekniseltä virastolta. Heillä oli mielenkiintoa toteuttaa ky-

seinen työ tulevaisuudessa tehtävän kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestel-

män uudistamisen yhteydessä. 

 

Toimeksiantajan puolelta opinnäytetyön ohjaajana toimi maankäytön suunnitteli-

ja Juha Pasma. Tein paljon yhteistyötä Joensuun kaupungin teknisen viraston 

kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiaisen kanssa. Toimeksiantajan ja opinnäy-

tetyönohjaajan Janne Väätäisen kanssa rajattiin opinnäytetyö asemaakaava-

prosessiin, koska niitä Joensuun kaupunki tekee vuosittain 15–20 kpl. Asema-

kaavaprosessi on Joensuun kaupungilla monivaiheinen prosessi, joka vaatii 

usean ihmisen ja tahon yhteistyötä. Kaupungin sisäisessä toimintajärjestelmäs-

sä on laadittu ohjeet prosessin etenemiseen. Tämä ohje toimi opinnäytetyön pe-

rustana.  
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2 Lähtökohdat ja tietoperusta 

 

 

2.1 Kaavoituksen tarkoitus 

 

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksella 

pyritään parhaaseen mahdolliseen elinympäristöön huomioiden ekologisuus, ta-

loudellisuus, sosiaalisuus, kulttuurillisuus ja kestävä kehitys sekä näiden jatkuva 

kehittäminen. Kaavoitusprosessia ohjaa 5.2.1999 voimaan tullut maankäyttö- ja 

rakennuslaki, jonka asettamien vaatimusten mukaan jokainen kunta on velvolli-

nen toteuttamaan kaavoitusprosessin. Lain lisäksi kaavoitukseen vaikuttavat 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntasuunnitelmat ja kuntastrate-

giat, kuntapolitiikka sekä vanhat maakunta-, yleis-, ja asemakaavat. (Joensuun 

kaupunki 2014.) 

 

 

2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla pyritään ohjaamaan kuntien ja maa-

kuntien kaavoitusta. Lisäksi se auttaa kuntia saavuttamaan maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa esitetyt alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet. Alueidenkäytönta-

voitteissa käsitellyt asiat voivat koskea aluerakenteita, ekologista kestävyyttä ja 

ympäristöhaittojen välttämiseen. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alu-

eidenkäyttötavoitteista. (Ympäristöhallinto 2013c.) 

 

 

2.3 Maakuntakaava 

 

Maakuntakaava on kaava-alueelle tarkoitettu yleispiirteinen suunnitelma. Sen 

tarkoitus on osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tärkeät alueet. Lisäksi 

kuntien kaavoitusta ja viranomaisten alueiden käyttöä ohjaavassa maakunta-

kaavassa on esitetty kaavan tavoitteet ja vaikutukset kaavamerkintöjen ja kaa-
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vamääräysten avulla. Sen keskeisiä sisältövaatimuksia ovat alueiden ekologi-

nen kehitys, vesi- ja maa-alueiden kestävää kehitystä edistävä käyttö sekä mai-

seman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Muut maakuntakaavaa 

koskevat sisältövaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), 

MRL:n, 28 §:ssä, jossa on myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. (Ym-

päristöhallinto 2013a.) 

 

 

2.4 Yleiskaava 

 

Kunnan maankäytön suunnittelua yleispiirtein ohjaavan yleiskaavan keskeinen 

tehtävä on asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden ohjaaminen 

ja yhteensovittaminen. Yleiskaava voi olla koko kuntaa koskeva tai vain jotakin 

osa-aluetta koskeva kaava, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava 

voidaan laatia yleispiirteiseksi maakuntakaavan tapaiseksi tai erittäin tarkaksikin 

rakentamista ohjaavaksi kaavaksi. Yleiskaavan laatiminen on kunnan vastuulla 

ja sen tehtävä on ohjata asemakaavan laatimista. Yleiskaavan keskeiset sisäl-

tövaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 39§:ssa. Niihin kuuluvat 

esimerkiksi taloudellisuus, ekologisuus, palveluiden saatavuus, asumisen tar-

peet, ympäristöhaittojen vähentäminen ja olemassa olevien yhdyskuntaraken-

teiden käyttö. (Ympäristöhallinto 2013b) 

 

 

2.5 Asemakaava 

 

Asemakaavan tarkoitus on ohjata alueellisten olosuhteiden, kaupunki- ja mai-

semakuvan sekä muiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Asemakaava on 

laadittava ja sitä on kehitettävä kunnan kehittyessä. Kaavatasoista asemakaava 

on yksityiskohtaisin. Asemakaavassa on tarkkaan määritelty, mitä saa rakentaa 

ja mihin, mutta on myös tarkasti rajattu alueet ja rakennukset, jotka säilytetään. 

Asemakaavassa määritellään mm. rakennusten sijainti, pinta-ala, kerrosluku ja 

käyttötarkoitus. 
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Asemakaavan laatiminen ja hyväksyminen on jokaisen kunnan tehtävä pois lu-

kien ranta-asemakaava, jonka ranta-alueella voi tehdä myös maanomistaja. 

Asemakaavan epäonnistumisella tai onnistumisella voi olla erittäin kauaskantoi-

set vaikutukset. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Yksi asemakaavan keskeisistä tehtävistä on määrittää asemakaava-alueen 

tonttijako, josta on määrätty MRL 78 §:ssä. Yleisesti käytössä on tapa, jossa 

tonttijako tehdään asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tämä tonttijako voidaan 

osoittaa ohjeelliseksi tai sitovaksi jaoksi. (Suomen kuntatekniikan yhdistys RY 

2002.) 

 

 

2.6 Asemakaavan sisältövaatimukset 

 

Asemakaavan keskeiset sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja raken-

nuslaissa. 

”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikut-
teinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä sää-
detään. 
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset ter-
veelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 
alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Raken-
nettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai 
sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähi-
virkistykseen soveltuvia alueita. 
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laa-
dun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perus-
teltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla 
ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden 
haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista 
kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaa-
timuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteis-
ta yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin 
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 
säädetään”(MRL 5.2. 54§.) 
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3 Ohjeet ja säädökset 

 

 

3.1 Kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö 

 

Kaavoitukselle rajat ja ns. merkkipaalut asettaa maankäyttö- ja rakennuslaki, 

jonka viimeisin versio on julkaistu eduskunnan toimesta 5.2.1999. Lain tarkoitus 

on säätää rajat hyvälle elinympäristölle. Kaava-alueella asuvien asukkaiden on 

mahdollista vaikuttaa asemakaavaan lain nojalla. Laki lisää vuorovaikutusta 

asukkaiden ja viranomaisen välillä merkittävästi ja velvoittaa viranomaisen 

avoimeen tiedottamiseen vireille tulevista kaavoista. Toisaalta taas esimerkiksi 

kaavoituksen suunnitteluun laki ei ota kantaa muuten kuin alueidenkäyttötavoit-

teiden osalta (MRL 5.2. 1§.) 

 

Kerran vuodessa kunnan tulee järjestää kaavoituskatsaus vireille tulevista kaa-

voista pois lukien merkitykseltään vähäiset kaavat. Kaavoituskatsauksessa 

käydään lyhyesti läpi kaavan tavoitteet, sisältö ja toimenpiteet. Kaavoituskatsa-

uksen järjestämisestä tulee tiedottaa julkisesti. Yleisesti tiedottaminen Joen-

suussa tapahtuu internetissä, sanomalehti Heilissä ja Joensuun Uutiset 

-lehdessä. Kaavan vaikutukset tulee selvittää kaavaa laadittaessa (kuvio 1).  

Kaavan merkittävyyteen vaikuttavat kaavoituskohteen ominaisuudet ja kaavan 

vaikutusten ominaisuudet. 



10 

 

   

 

Kuvio 1.  Kaavan merkittävyyden arvioinnin lähtökohtia (Tulkki & Vehmas 

2007). 

 

Vaikutukset tulee selvittää koko siltä alueelta, johon oletetaan kaavan vaikutta-

van. Vaikutusten arviointia tehdään koko ajan kaavoitusprosessin edetessä (ku-

vio 2). 
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Kuvio 2. Vaikutusten arvioinnin eteneminen (Ympäristöhallinto 2013) 

 

Selvityksessä tulee tulla ilmi ainakin taloudelliset, kulttuurilliset ja sosiaaliset 

vaikutukset (ympäristöhallinto 10/2006, 11). 

 

 

3.1.1 Rakennusjärjestys 

 

Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jonka sisältö ja asettamat 

määräykset voivat vaihdella kunnittain. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kun-

nanvaltuusto. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisten olosuhteiden mu-
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kaiset vaatimukset ja määräykset huomioiden luonnonarvot, kulttuuri ja hyvän 

elinympäristön tarpeet. Rakennusjärjestyksen määräykset tulee olla kohtuullisia 

maanomistajille. Rakennusjärjestys koskee yleensä rakennuksen kokoa, raken-

nuspaikkaa, rakentamistapaa, tontin maisemointia ja aitausta, vesihuoltoa sekä 

suunnittelutarvealueen järjestämistä, eikä sen määräyksiä voi soveltaa asema-

kaavassa tai Suomen rakennusmääräyskokoelmassa ole toisin määrätty. (MRL 

14§.) 

 

 

3.1.2 Viranomaiset 

 

Alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen kehittämisen sekä ohjaamisen 

hoitaa ympäristöministeriö. Kunnan kaavoitusta ja alueidenkäytön suunnittelua 

valvoo elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. (MRL 2. luku.) 

 

Jokaisessa kunnassa, jonka asukasluku on vähintään 6000, tulee olla kaavoitta-

ja. Kunnilla voi olla yhteinen kaavoittaja. Kaavoittajalla tulee olla tehtäviensä 

vaatima pätevyys. (MRL 2. luku.) 

 

Rakentamisen valvonnan kunnissa hoitaa rakennustarkastaja, joka voi tarvitta-

essa olla kunnissa yhteinen. Tämän lisäksi kunnilla on sen määräämä monitoi-

mielin, esimerkiksi lautakunta, joka huolehtii rakennusvalvontaviranomaisen 

tehtävät. (MRL 2. luku.) 

 

 

3.1.3 Vuorovaikutus 

 

Kaavoituksen suunnittelusta, lähtökohdista ja vaikutuksista tulee tiedottaa 

maanomistajille, alueen asukkaille ja kaikille niille, jonka oloihin kaavalla saattaa 

olla suuria vaikutuksia. Heillä tulee olla oikeus vaikuttaa kaavan valmisteluun ja 

arvioida kaavan vaikutusta. Heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai 

kirjallisesti. 
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Kuviosta 3 havaitaan suunnittelu, päätöksenteko ja osallistuminen prosessin eri 

vaiheissa. (MRL 8 luku.) 

 

 

 

Kuvio 3. Suunnittelu, osallistuminen ja päätöksenteko kaavaprosessin eri 

vaiheissa (Tulkki & Vehmas 2007). 
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3.1.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä on laadittava suunnitelma jo kaava-

hankkeen alkuvaiheessa. Kaavoituksen lähtökohdat, suunnittelu ja aikataulu tu-

lee esittää kaavoituksen vireilletulovaiheessa, josta on tiedotettava.  

Kaavaehdotus on oltava julkisesti nähtävillä. Kunnan jäsenille on järjestettävä 

tilaisuus, jossa on mahdollista jättää muistutus, johon kunnan on ilmoitettava 

perusteltu kannanotto. 

 

Kunnan jäsenet ja muistutuksen jättäneen henkilöt voivat vaatia, että heille tulee 

viipymättä ilmoittaa kaavan hyväksymistä koskevista päätöksistä. (Joensuun 

kaupunki 2014.) 

 

 

3.2 Ympäristöministeriö 

 

Ympäristöministeriö on laatinut ohjeita viranomaisille sekä kunnan jäsenille 

kaavaprosessin osallistumismahdollisuuksista ja menetelmistä (kuvio 4).  

 

  

 

Kuvio 4. Osallistumismenetelmiä (Tulkki & Vehmas 2007) 



15 

 

 

Kaavoitukseen osallistuvien vuorovaikutus on käyttäjän tarpeita vastaavan 

elinympäristön kehittämisen yksi edellytys, jota varten ympäristöministeriö on 

laatinut OH 1/2007 Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa- oppaan  

(ympäristöministeriö 2013a). Oppaassa on tietoa tiedottamisesta ja viran-

omaisten yhteistyöstä. Lisäksi siinä on hyviä käytäntöjä osallistumisen järjestä-

misestä ja osallistumismenetelmistä.  (Tulkki & Vehmas 2007.) 

Yksi osa, jonka tärkeys kasvaa kokoajan on kaavoituksen vaikutusten arviointi. 

Tähän Ympäristöministeriö on tehnyt oppaan OH 10/2006 Vaikutusten arviointi 

kaavoituksessa. Tulee kuitenkin huomioida, että jokainen kaavaprosessi on 

oma prosessi, joten kaikkiin kaavoitusprosesseihin yhteistä ohjetta on mahdo-

tonta tehdä. (Ympäristöministeriö 2013b.) 

 

 

4 Joensuun kaupungin kaavoitusprosessi 

 

 

4.1 Toimintajärjestelmä 

 

Joensuun kaupunki on laatinut ohjeet omaan käyttöön kaavoitusprosessin ete-

nemisestä (kuvio 5). Laatukäsikirjan tapainen kaavoituksen toimintajärjestelmän 

viimeisin versio on otettu käyttöön 2011. Asemakaavaprosessi on hyvin saman-

kaltainen monissa kaupungeissa.  
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Kuvio 5 Asemakaavaprosessin eteneminen Joensuun kaupungissa 

 

 

4.1.1 Esityövaihe 

 

Esityövaiheessa käydään läpi asemaakaavan laatimistarvetta. Tämän pohjana 

toimii yleiskaava tai mahdollinen vanhentunut asemakaava. Esityövaiheessa 

tehdään alustava selvitys työn sisällöstä, alueesta, tavoitteista ja alustava aika-

taulu. (Joensuun kaupungin toimintajärjestelmä 2015.) 
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4.1.2 Vireilletulovaihe 

 

Viimeistään vireilletulovaiheen alussa suoritetaan ensimmäinen käynti maas-

tossa eli asemakaava-alueella. Vireilletulovaiheessa muodostetaan mahdolli-

sesti tarpeellinen ohjausryhmä ja suunnitellaan kuinka ohjausryhmää voidaan 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi selvitetään mahdolliset maankäyt-

tösopimukset. 

 

Tämän jälkeen aloitetaan itse kaavan laatiminen, joka alkaa lähtötietojen ke-

räämisellä. Tässä yhteydessä tutkitaan mahdolliset selvitystarpeet ja kunnallis-

tekniikan yleissuunnittelun tarve. Joensuussa kunnallistekniikan yhdyskunta-

suunnittelu on sisällytetty asemakaavaprosessiin. Lopuksi käydään läpi keskei-

set vaikutukset vaikutusarvioinnin suunnitellulla ja tunnistamisella sekä tehdään 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (Joensuun kaupungin toimintajärjestelmä 

2015.) 

 

 

4.1.3 Luonnosvaihe 

 

Aluksi vireilletulovaiheessa tehdyt selvitykset saatetaan loppuun ja tehdään joh-

topäätökset lähtötiedoista sekä tehdään mahdolliset lisäselvitykset. Esityövai-

heen tavoitteita täsmennetään ja laaditaan vaihtoehtoisia luonnosratkaisuja, 

joista käydään sisäinen keskustelu. Vaihtoehtoiset luonnosratkaisut tuodaan 

näkyville ja käydään ulkoiset neuvottelut. Neuvotteluiden summana valitaan 

luonnosvaihtoehto. Yleissuunnittelu katujen ja puistojen osalta laitetaan vireille 

ja laaditaan asemakaavasta luonnos. Luonnos käsittää kaavaluonnoskartan, 

mahdolliset uudet kaavamerkinnät, kaavakartan, merkintöjen kokoamisen ja 

uudet korttelinumerot. Työvaiheen lopussa laaditaan kaavaselostus ja arvioi-

daan vaikutuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen vuorovaiku-

tus toteutetaan. (Joensuun kaupungin toimintajärjestelmä 2015.) 
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4.1.4 Ehdotusvaihe 

 

Ehdotusvaihe alkaa neuvotteluilla ja toimenpiteillä, jotka koskevat luonnosvai-

heen palautteita. Ennen asemakaavaehdotuksen laadintaa järjestetään kokous 

Joensuun rakennusvalvonnan kanssa, jossa käsitellään kaavaluonnoksen rat-

kaisut ja määräysten vaikutus rakentamiseen. Kokouksessa pohditaan kaupun-

kikuvaa ja sen muutosta sekä mahdollisia ongelmia. Kokouksen jälkeen laadi-

taan asemakaavaehdotus, joka käsittää kaavakartan, tonttinumerot, kaa-

vaselostuksen ja hankekortin. Tämän jälkeen tarkistetaan maanomistustilanne, 

josta laaditaan kartta ja listateksti palautetaan kaupunkirakennelautakuntaan. 

Seuraavaksi laaditaan kaavoitussopimus kaavoitusviranomaisen ja asemakaa-

van hakijan välille sekä tehdään tonttijako, joka on yksi asemakaavan tärkeim-

mistä tehtävistä. Näiden tulee olla nähtävillä 30 vuorokautta. 

 

Nähtävilläolon jälkeen käsitellään mahdolliset muistutukset ja lausunnot sekä 

järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Samalla tehdään mahdolliset 

muutokset asemakaavaehdotuksen. Muutokset tulee viedä myös kaavaselos-

tukseen. Mikäli tehdyt muutokset ovat merkittäviä, tulee asemakaavaehdotus 

asettaa uudelleen nähtäville. 

 

Lopullinen kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallitukseen, josta se laitetaan 

edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallituksen ja valtuus-

ton päätöksen saavuttua, siitä on viipymättä ilmoitettava muistutuksen jättäneil-

le. Lisäksi asemakaavaprosessiin sisällytetty yleissuunnitelman hyväksyy kau-

pungininsinööri. (Joensuun kaupungin toimintajärjestelmä 2015.) 
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4.1.5 Lainvoimaisuusvaihe 

 

Vaiheen alussa käsitellään mahdolliset valitukset hallinto-oikeuden määrää-

mässä ajassa. Käsitellään mahdollinen kaavan voimaantuleminen kokonaan tai 

osittain valituksista huolimatta. Päätöksen valmistelu kaupunginhallitukselle, 

jonka jälkeen päätetään asemakaavan voimaan tulemisesta. Kaavan voimaan 

tullessa suunnittelija valmistelee kuulutuksen. Näiden jälkeen on valmistaudut-

tava siihen, että hallinto-oikeus estää voimaan tulon, tulee mahdollisia jatkovali-

tuksia tai ELY-keskuksen oikaisuehdotus. 

 

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaavan ja se jää voimaan oikeusasteissa, tu-

lee kaupunginkanslian kuuluttaa kaava lainvoimaiseksi. Kaavan saadessa lain-

voiman, alkaa 30 vuorokauden valitusaika. Lopuksi kaava-aineisto arkistoidaan 

ja tarkistetaan mahdolliset muutokset tonttien rajoja koskien. (Joensuun kau-

pungin toimintajärjestelmä 2015.) 

 

 

5 Tutkimuksen tavoitteet 

 

 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää Joensuun kaupungin asema-

kaavaprosessin tehokkuus. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon asema-

kaavan laatimiseen käytetään aikaa sen vireilletulosta lainvoiman saamiseen 

asti. Lisäksi selvitettiin prosessin ongelmakohdat eli ne kohdat joihin aikaa kuluu 

eniten. Tuloksista toivottiin selviävän, kuinka tehokkuutta on mahdollista paran-

taa prosessin eri vaiheissa. Tämän toivottiin pienentävän kaavan laatimiseen 

käytettyä aikaa ja sitä kautta vaikuttavan myös kaavoituksen kustannuksiin.  
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6 Tutkimusmenetelmät 

 

 

Asemakaavaprosessiin käytettyä aikaa selvitettiin tutkimalla viime vuosina teh-

tyjen asemakaavojen kaavoitusprosessin kestoja. Kaavoista valikoitui kaikki 17 

vuonna 2013 hyväksyttyä kaavaa, jotka oli tehty vuosina 2011–2013. Kaavoista 

kuusi oli ns. perustapauksia ja 11 hieman erikoisempia tapauksia. Nämä 11 ei-

vät välttämättä olleet pidempikestoisia tai hankalampia, mutta erosivat vain 

normaalista jollakin tavalla. 

 

Asemaakaavan käytettyä aikaa selvitettiin siten, että tutkittiin jokaiseen vaihee-

seen käytettyä aikaa vuorokausina. Kaikista ajoista on jätetty huomioimatta pa-

kolliset nähtävilläoloajat. 

 

Tutkimusta varten asemakaavahankkeiden kaavaselostuksen perusteella kootut 

toteutuneet ajat jaettiin neljään vaiheeseen, jotka koostuvat seuraavasti; 

 

Vaihe 1.  Alkaa vireilletulovaiheesta ja kestää asemakaavan luonnoksen näh-

tävilläoloajan alkuun asti. Luonnos on nähtävillä luonnosvaiheen lo-

pussa. 

Vaihe 2. Alkaa Luonnoksen nähtävilläoloajan päätyttyä ja kestää siihen saak-

ka, että asemakaavaluonnos täydentyy asemakaavaehdotukseksi 

ehdotusvaiheen alussa. 

Vaihe 3.  On asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymisestä kaupun-

ginvaltuuston hyväksymiseen saakka. Tähän vaiheeseen päättyy 

myös ehdotusvaihe 

Vaihe 4.  Kestää kaupunginvaltuuston hyväksymisestä siihen asti, että asema-

kaava saa lainvoiman. 

 

 

Tutkimuksessa myös haastateltiin kaavan laatimiseen osallistuneita henkilöitä. 

Joensuun haastattelut laadittiin tehtyjen asemakaavojen ja kaupungin oman 

toimintajärjestelmän perusteella. Lisäksi Joensuun kaupungin asemakaavojen 
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kaavoitusprosessia vertailtiin kolmen muun kaupungin asemakaavanlaatimis-

prosessiin. Nämä kolme kaupunkia olivat Lahti, Kuopio ja Jyväskylä. Näiden 

kaupunkien asemakaavanlaatimisprosessin vastuuhenkilöiltä saatiin heidän 

asemakaavoituksessa käyttämiään toimintaohjeita ja järjestelmiä. 

 

 

7 Tutkimustulokset 

 

 

Vuosien 2008-2013 aikana on tehty yhteensä 91 asemakaavaa eli keskiarvona 

noin 15 kaavaa vuodessa (kuvio7). Vuonna 2013 asemaakaava-alueiden pinta-

ala oli 217 hehtaaria ja uusien asemakaavojen pinta-ala noin 100 hehtaaria. 

Asemakaavaprosessin keskimääräinen kesto viime vuoden kaavoissa luonnos-

vaiheesta lainvoimaisuuteen oli 14,7 kk. (Vartiainen 2014.) 

 

 

 

Kuvio 7 Joensuussa tehtyjen asemakaavojen lukumäärä 

 

Vuonna 2013 toteutuneisiin 17 asemakaavaan kului aikaa keskimäärin 438 vuo-

rokautta vaiheesta 1 vaiheeseen 5. Tästä ajasta on siis vähennetty pakolliset 

nähtävilläoloajat, jotka ovat lakisääteisiä eikä niihin voi vaikuttaa. Lisäksi aika ei 

sisällä esityövaihetta, koska sen laajuus riippuu monesta tekijästä. Kahdessa 
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tapauksessa kuudesta aikaa on mennyt selvästi keskimääräistä pidempään 

(kuvio 8). 

 

 

 

Kuvio 8.  Perustapausten kesto eri vaiheissa 

 

Syyt tähän oli selitettävissä kaavaprosessista tai kaavan laatijoista riippumatto-

mista syistä. Toisessa kaava-alue oli todella suuri ja toinen kaava odotti 

osayleiskaavan valmistumista sekä siihen tuli muutoksia hakijan puolelta. Loput 

11 tapausta olivat suurimmalta osin myös ns. perustapauksia, jotain pientä yksi-

tyiskohtaa lukuun ottamatta (kuvio 9).  

 

Näissäkin ajat olivat todella vaihtelevia, mutta silti selitettävissä. Viime vuonna 

toteutuneet asemakaavat ja niiden selostukset eivät suoranaisesti tuoneet esille 

mitään prosessin solmukohtia. Näistä voitiin kuitenkin havaita, että valitukset, 

lisäselvitykset ja muutokset lisäsivät prosessin kestoa merkittävästi. 
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Kuvio 9 Muiden tapausten kesto eri vaiheissa 

 

Kuvioista 8 ja 9 havaitaan joitakin piikkejä. Nämä ovat selitettävissä kaavan laa-

tijoista riippumattomista syistä. Kaavassa 1 ensimmäinen vaihe on kestoltaan 

selkeästi muita pidempi. Kyseinen kaava odotti osayleiskaavan valmistumista ja 

lisäksi siihen tuli muutoksia hakijan toimesta. Kaavan 2 kesto selittyy suurella 

kaava-alueella. Kaavoissa 7 ja 8 kaavamuutosaluetta rajatiin uudelleen proses-

sin edetessä. Osa kaavoista oli toissijaisia eli ne odottivat jonkin tärkeämmän 

asemakaavan valmistumista. 

 

Joensuun toimintajärjestelmää verrattiin kolmen muun kaupungin vastaavanlai-

seen toimintaohjeeseen. Näin pystyttiin selvittämään sitä onko jo toimintaoh-

jeessa jotakin parannettavaa tai jääkö prosessissa jotakin olennaista pois. Jo-

ensuun toimintajärjestelmää verrattiin Lahden, Jyväskylän ja Kuopion asema-

kaavaprosessin toimintaohjeisiin. Kaikkien neljän kaupungin toimintaohje on si-
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sällöltään hyvin samankaltainen. Eroavaisuuksia oli pääasiassa ohjeen raken-

teessa ja sen yksityiskohtaisuudessa. 

 

Kuopion toimintajärjestelmä on heidän intranetissään. Siinä on kerrottu proses-

sin eri vaiheet ja järjestelmässä on suoraan linkit tarvittaviin ohjelmiin ja malli-

lomakkeisiin sekä prosessin vaiheen yksityiskohtaisempiin ohjeisiin. (Turkia 

2015.) 

 

Jyväskylän toimintaohje on hyvin yksityiskohtainen, siinä on esimerkiksi kuvattu 

asemakaavaprosessin kokouskäytännöt. Ohje on tekstimuodossa laajuudeltaan 

32 sivua.  Ohjeesta ei löytynyt merkittäviä eroja Joensuun asemakaavaproses-

siin. Sisällöltään ohjeet ovat hyvin samanlaiset, ainoastaan järjestys hieman 

vaihtelee. (Asemakaavat Jyväskylässä 2014) 

 

Lahden toimintaohje (Liite 1) on hyvin samanlainen kuin Joensuun. Ohje on li-

sätty liitteeksi, koska sitä ei ollut saatavana sähköisenä. Ohjeessa on lueteltu 

prosessin eri vaiheissa tehtävät toimenpiteet ja kerrottu kyseisen vaiheen vas-

tuuhenkilöt. Joensuun toimintajärjestelmän tapaan Lahden toimintaohjeessa on 

viitattu johonkin ohjelmaan, ohjeeseen tai lakiin aina jokaisen vaiheen kohdalla. 

 

Lahden asemakaavaprosessissa oli joitakin eroja verrattuna Joensuun proses-

sin. Lahden prosessissa asemakaavan hakija pidetään tietoisena prosessin 

etenemisestä sekä aikataulusta. Tämä voi osaltaan pienentää asemakaavaan 

tulevia muutoksia hakijan puolelta. Lisäksi ohjeessa on kerrottu kuinka ulko-

paikkakuntalaiset huomioidaan asemakaavaprosessin edetessä. Ulkopaikka-

kuntalaisia tiedottaminen voi vähentää asemakaavaa koskevia valituksia. Vali-

tukset voivat pahimmillaan venyttää asemakaavan voimaantuloa vuosia. (Lah-

den asemakaavoituksen toimintaohje. 2015.) 
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8 Tulosten tarkastelu 

 

 

Kaavaa laatiessa aikaa vievin työvaihe on kaavaluonnoksen laatiminen ja vaiku-

tusten selvittäminen. Vaikutusten selvittämisessä tehdään paljon ylimääräistä 

työtä, koska MRL ei ota kantaa siihen, mitkä selvitykset ja millä laajuudella sel-

vitykset tulee tehdä. Joissakin tapauksissa jokin osapuoli haluaa vielä lisäselvi-

tyksiä vähäiseltä tuntuvista asioista. Selvitystarpeille pitäisi siis olla jokin yläraja, 

ettei kaikkia selvityksiä tarvitsisi tehdä. Nykyisin nämä on kuitenkin pakko tehdä, 

koska ratkaisua ei haluta lähteä hakemaan oikeusteitse sen kustannusten ja 

keston vuoksi. 

 

Maankäytön ja rakennuslain osalta on tehtykin jo pieniä parannuksia ja tarken-

nettu tarvittavia selvityksiä. Eduskunta on hyväksynyt 13. helmikuuta maankäyt-

tö- ja rakennuslakiin tehtävän muutoksen, jossa esimerkiksi täsmennetään tar-

vittavien selvitysten tekoa. Kuitenkin tässä tarkennuksessa on vielä laajasti ra-

jattu nuo tarvittavat selvitykset, mutta suunta on kuitenkin oikea. (Pasma 2015.) 

”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar-
vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 
kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on teh-
tävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. 
Tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten selvittämisestä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella.”(MRL 132/1999 9 §) 

 

Suunnittelun osuus asemakaavaa laatiessa tulisi säilyttää prosessin kehittyes-

sä. Tämä on kuitenkin se osa-alue, josta tingitään aikataulun vuoksi. Kaavapro-

sessin tarkoitus on luoda asemakaava, joka mahdollistaa rakentamisen. Tämän 

vuoksi hyvällä suunnittelulla ja suunnitelmilla voi olla merkittävä vaikutus loppu-

tulokseen ja siksi suunnitelmia pitäisi voida kehittää prosessin aikana, vaikka se 

aiheuttaisi pieniä viivästyksiä prosessiin. (Linjama 2015.) 
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Yhtenä osana asemakaavoitusta ovat ns. valituskaavat. Valituksien määrää 

voisi pienentää paremmalla vuorovaikutuksella kaavaa koskevien asukkaiden ja 

alueella työskentelevien kanssa, vaikka toisaalta alueen asukkaiden ja ulko-

paikkakuntalaisten tiedottaminen on monessa kaupungissa tehty paljon pa-

remmin, kuin mitä maankäyttö ja rakennuslaki edellyttävät. Lisäksi ns. valitus-

kaavat ovat pieni osa kaikista tehtävistä kaavoista. (Pasma 2015.) (Turkia 

2015.) (Linjama 2015.) Toisaalta, jos valituskaavojen osuus lisääntyy merkittä-

västi, niin se voi viestiä, että kaavoitusprosessissa on jokin pielessä (Linjama 

2015). 

 

Kaavaa laatiessa muodostetaan työpajoja, jotka koostuvat asiantuntijoista ja 

alueen asukkaista. Näin ollen asukkaat saavat asiantuntevaa tietoa kaavaan liit-

tyvistä asioista ja asiantuntijat saavat asukkailta paikkallistuntemusta. Työpajoja 

suositaan eritoten suuremmissa kaavahankkeissa. (Pasma 2015.) 

 

Isoimmissa kaupungeissa kaavaprosessin kestoa voisi pienentää lisäämällä re-

sursseja, mutta tämä vastaavasti kasvattaa kuluja. Resurssien lisäämiseen ei 

ole nähty tarvetta, koska resurssipulasta ei kuitenkaan aiheudu ylimääräisiä 

odotusaikoja. Suurimmat odotusajat koostuvat erilaisista sopimuksista, konsult-

tien tekemistä selvityksistä tai mahdollisesti toisen kaavan valmistumisesta. Eri-

laisista sopimuksista johtuvia odotusaikoja voisi pienentää paremmalla projektin 

suunnittelulla ja johtamisella. (Turkia 2015.) (Pasma 2015.) 

 

Prosessia merkittävästi viivästyttää myös luottamuselinten, kuten kaupunkira-

kennelautakunnan, kaupunginvaltuustoon ja -hallituksen hyväksymisprosessi, 

joka kestää lyhimmilläänkin noin 10 viikkoa. Tämä on yksittäisenä osana melko 

suuri osa koko prosessin kestoa. Toisaalta, kun asemakaava on hyväksyttävä-

nä, se ei vie kaavoituksen resursseja eli tässä vaiheessa on mahdollista viedä 

muita kaavoja eteenpäin. (Pasma 2015) 
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9 Johtopäätökset 

 

 

Joensuun kaupunki hoitaa asemakaavoituksen hyvin. Asemakaavoitus on jo-

kaisen kaupungin velvollisuus, ja suuremmissa kaupungeissa prosessia on ajan 

myötä pyritty kehittämään kokoajan. Prosessin suurimmat ongelmakohdat, jotka 

johtuvat kaavojen laatijoista ovat suunnittelussa, josta oikaistaan yleensä kii-

reen vuoksi. Paremmalla suunnittelulla ja suunnitelmilla voitaisiin päästä pa-

rempaan lopputulokseen. Toisaalta mikäli asemakaavoitusprosessia halutaan 

parantaa merkittävästi entisestään, se vaatisi pieniä muutoksia ja tarkennuksia 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, johon kunnat eivät voi suoranaisesti vaikuttaa. 

 

Tarvittavien selvitysten osalta asemakaavoituksessa tehdään paljon niin sanot-

tua turhaa työtä, koska laissa ei ole tarkennettu mitkä selvitykset ovat tarpeelli-

sia ja mitkä eivät eli missä vaiheessa lakiin kirjattu ”riittävä” on saavutettu. Pro-

sessin nopeuttamista hidastaa pakollinen hyväksymisprosessi, joka on kestol-

taan lyhimmilläänkin 2,5kk. Lopputuloksena Joensuun kaupungin kaavoitus on 

melko hyvään malliin hiottu prosessi, joka tehdään huomattavasti paremmin, 

kuin mitä maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. 

 

 

10 Lopuksi 

 

 

Opinnäytetyötä voidaan käyttää Joensuun kaupungin asemakaavoitusprosessin 

parantamiseen, ainakin se antaa prosessin kehittämiselle hieman tietoperustaa. 

Asemakaavoitus on jokaisen kunnan vastuulla eli tätä työtä voisi käyttää Joen-

suun lisäksi myös muissa kaupungeissa, koska suurimpien kaupunkien asema-

kaavoitusprosessi on hyvinkin samankaltainen. Asemakaavoitusprosessia voisi 

tutkia vielä muistakin näkökulmista, kuten esimerkiksi lain näkökulmasta. 

Asemakaavoitus on vain osa jokaisen kaupungin kaavoitusta, joten prosessin 
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kehittämistä voisi yrittää hyödyntää myös muissa prosesseissa, kuten yleiskaa-

voituksessa. 

 

Laajuudessaan, työmäärässä ja haastavuudessa opinnäytetyö vastasi odotuk-

sia. Sen vaatima työmäärä on melko lähellä laskennallista 400:ää tuntia. Opin-

näytetyö on suurin yksittäinen työ koko koulun aikana ja sen vaatimukset täytty-

vät mielestäni hyvin. Tässä kyseisessä työssä suurin osa oli yksinäistä työsken-

telyä, joka loi pieniä haasteita sen tekoon. Lisäksi työ oli omalla kohdallani en-

simmäinen tutkimus ja näin ollen opinnäytetyö oli jatkuva oppimisprosessi. 
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