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1 Johdanto 

Kaavoitus on Suomessa pitkälti kaupunkien ja kuntien vastuulla. Puhutaan kuntien kaa-

voitusmonopolista, koska rakentamista tarkimmin ohjaavat yleis- ja asemakaavoitus 

kuuluvat kuntien tehtäviin. Kuitenkin erityisesti kaupunkiseuduilla tarvitaan merkittävästi 

kuntarajat ylittävää kaavoitusyhteistyötä, jotta alueiden järkevä kokonaiskehitys ei vaa-

rannu. Seudullinen ajattelu ja yhteisien näkemyksien löytäminen ovat avainasemassa. 

Tämä insinöörityö käsittelee kuntien välisen kaavoitusyhteistyön kehittämistä erityisesti 

Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin välillä Helsinki-Vantaan lentoaseman luoteis-

puolella sijaitsevalla raja-alueella. Työn aiheen antoi Tuusulan kunta, jonka tavoitteena 

on parantaa yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa vaikutuksiltaan kuntarajat ylittävissä 

maankäytön kysymyksissä. 

Työssä käsitellään ensin yleisesti kuntien välistä kaavoitusyhteistyötä Suomessa perus-

tuen kyselytutkimukseen, tutkimuskirjallisuuteen ja asiantuntijoiden haastatteluihin. Tar-

koituksena on muodostaa kokonaiskuva yhteistyön tilasta ja ongelmista sekä tuoda esiin 

kyselytutkimuksessa mainittuja kehitysideoita. Seuraavissa luvuissa käsitellään Vantaan 

ja Tuusulan kaavoitusyhteistyötä yleisesti sekä pureudutaan hieman Tuusulan Senkke-

rinmäen ja Vantaan Kiilan alueiden suunnittelutilanteeseen ja kaavoitusyhteistyön kehi-

tystarpeisiin. Lisäksi pohditaan mahdollisia yhteistyön kehittämisen keinoja sekä tämän 

insinöörityön tapaustutkimuksen kohdealueella että yleisemmällä tasolla. 
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2 Kaavoitusyhteistyö Suomessa 

2.1 Suomen kaavoitusjärjestelmä 

 

Kuva 1. Nykyinen kaavajärjestelmä. (Törmikoski 2018: 2) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat kaavoituksen ylin taso. Tavoitteista 

päättää valtioneuvosto. Niiden tarkoituksena on ohjata maakuntien ja kuntien kaavoi-

tusta siten, että valtakunnallisesti merkittävät asiat tulisi otettua huomioon. Valtakunnal-

lisilla alueidenkäyttötavoitteilla pyritään myös edistämään kansainvälisten sopimusten 

täytäntöönpanoa sekä varmistamaan valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen toteut-

taminen. (Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2017.) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa 

seuraavasti (MRL: 22§): 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 
1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kan-
sainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 
2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 
3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen (MRL 1999/132 
§ 22). 
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Maakuntakaava on maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja yleiskaavoja ohjaava 

kaava, jonka laatimisesta, kehittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa maakunnan liitto. 

(Kuva 1.) Kaikkien maakunnan kuntien on oltava maakunnan liiton jäseniä (MRL: 26§). 

Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja siinä osoitetaan yhdyskuntarakenteen 

runko ja sen kehitystarpeet. Kaavassa esitetään suurpiirteisesti esimerkiksi asumisen, 

keskustatoimintojen sekä merkittävien liikenneväylien sijoittuminen. 

Maakuntakaavan laadinnassa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet sekä maakunnan erityistarpeet. Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen tulisi 

olla tarkoituksenmukainen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä. Myös kulttuuripe-

rintöä ja virkistysalueita olisi säilytettävä. (MRL: 28§.) 

Yleiskaava on kunnan laatima kaava, joka voi käsittää koko kunnan alueen tai osan siitä, 

jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 

maakuntakaava ja sen päätavoitteet ovat maakuntakaavan kanssa pitkälti samoja, toki 

tarkemmalla tasolla. Yleiskaavassa on lisäksi kiinnitettävä huomiota muun muassa asu-

misen tarpeisiin ja palveluiden saatavuuteen sekä liikenteen ja energia-, vesi- ja jäte-

huollon ympäristön ja talouden kannalta kestävään järjestämiseen. (MRL: 39§.) 

Yleiskaava voi olla myös kuntien yhteinen. Yhteisen yleiskaavan laadinnasta ja hyväk-

symisestä voi vastata maakunnan liitto, kuntayhtymä tai muu kuntien yhteinen toimielin. 

(MRL: 47§.) 

Asemakaava on kunnan laatima yksityiskohtainen kaava alueiden käytön järjestämistä, 

rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon 

sekä maakuntakaava että yleiskaava. Asemakaava-alueen laajuus vaihtelee tapauskoh-

taisesti. Uusi asemakaava tai asemakaavan muutos on laadittava silloin, kun esimerkiksi 

asuntotuotannon tai elinkeinoelämän tarpeet edellyttävät uudis- tai täydennysrakenta-

mista. (MRL: 50§, 51§.) 
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2.2 Kuntien välisen kaavoitusyhteistyön nykytila kaupunkiseuduilla 

Kuntien välisen seudullisen yhteistyön kehittämiselle kaupunkiseuduilla on tarvetta. Kau-

punkiseutujen taajamien keskimääräisellä väentiheydellä on taipumus vähentyä ja työ-

matkojen keskipituuksilla taipumus kasvaa. Yhteistyössä tärkeää on löytää seudullinen 

tahtotila, jolloin päästään tekemään rakentavaa seutuyhteistyötä ja ehkäistään kilpailu-

asetelman syntymistä. (Mäntysalo ym. 2010: 7–8.)  

Kunnilla on Suomessa hyvin suuri rooli kaavoituksessa. Puhutaan kuntien kaavoitusmo-

nopolista, koska rakentamista tarkimmin ohjaavat yleis- ja asemakaavoitus on kuntien 

vastuulla. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa ylikunnalliseen kaavoitukseen lähinnä val-

takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT), maakuntakaavoituksen sekä kuntien 

yhteisten yleiskaavojen kautta. (Hovila 2016.) 

Kartoittaakseni kaupunkiseutujen kuntien välisen yhteistyön nykytilaa sekä haasteita ja 

kehitysideoita laadin Google Forms -palvelun avulla kyselyn, jonka lähetin Suomen tär-

keimmillä kaupunkiseuduilla työskenteleville ja eri asemassa oleville kaavoitushenki-

löille. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakollista vastata, vaan esimerkiksi yleiskaavoittaja 

saattoi keskittyä yleiskaavoitukseen liittyviin kysymyksiin. Keräsin vastaukset 9.10.–

19.10.2018 sekä 31.10.–7.11.2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 25 henkilöä, jotka työs-

kentelivät taulukon 1 osoittamissa kaupungeissa/kunnissa. 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden työskentelykunnat. 

Työskentelykaupunki/-kunta Vastaajien lukumäärä 

Vantaa 7 

Helsinki 5 

Jyväskylä 3 

Kerava 3 

Espoo 1 

Kirkkonummi 1 

Lahti 1 

Oulu 1 

Pori 1 

Sipoo 1 

Turku 1 

Vastanneita yhteensä 25 

 

Kyselyn perusteella kuntien välinen kaavoitusyhteistyö on tavallisinta yleiskaavatasolla. 

Naapurikunnalta on usein tarpeen pyytää vähintään lausunto yleiskaavaehdotuksesta. 

Lausuntojen antamista ei voi varsinaisesti mieltää yhteistyöksi, mutta olen sen kuitenkin 

kyselyssäni listannut yhdeksi yhteistyön muodoksi, koska kunta voi sen perusteella 

muuttaa kaavan sisältöä. 

Suurin osa vastaajista ilmoitti edustamansa kaupungin/kunnan antaneen lausuntoja tois-

ten kuntien yleiskaavoista sekä järjestäneensä säännöllisesti tapaamisia ja ajatusten 

vaihtoa. Lähes puolet vastanneista ilmoitti myös tehneensä kuntien välistä yhteistä suun-

nittelua ja yhteisen yleiskaavan tai yhteisiä yleiskaavoja. Vastaajista kuitenkin osa työs-

kentelee esimerkiksi Oulussa tai Helsingin Östersundomin kaavoituksessa, joissa on 

tehty yhteisiä yleiskaavoja. Tämä hieman nostanee näiden vastausten lukumäärää, joten 

laajemmalla otannalla yhteisien yleiskaavojen osuus olisi luultavasti pienempi. Kohdassa 

”Muu” esiin tulleita yhteistyömuotoja olivat erilaiset epäviralliset tapaamiset, viranomais-

neuvottelut, MAL-yhteistyö sekä rakennemalli. (Kuva 2.) 
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Kuva 2. Kuntien välisen yleiskaavoitusyhteistyön muodot kyselyn perusteella.  

 

 

Kuva 3. Kuntien välisen asemakaavoitusyhteistyön muodot kyselyn perusteella. 
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Asemakaavoitusyhteistyön tärkeimpinä muotoina ovat niin ikään lausuntojen annot sekä 

tapaamiset ja ajatusten vaihto. Myös teknistä yhteistyötä tehdään jonkin verran. Kuntien 

yhteiset asemakaavat sen sijaan ovat harvinaisia. (Kuva 3.) 

Teknistä yhteistyötä tehdään kaavoituksessa esimerkiksi Jyväskylän seudulla, jossa 

naapurikunnat käyttävät paikkatieto-ohjelmistoja paljolti samoilla lisensseillä. Jyväskylä 

toimii ohjelmistojen pääkäyttäjänä ja teknisenä tukena. Seudulla ei tehty ole kuntien yh-

teisiä kaavoja, mutta ylikunnallisia selvityksiä ja tapaamisia järjestetään. (Holmstedt & 

Toikkanen 2018.) Jyväskylän seudulla pyritään myös solmimaan MAL-aiesopimus (Jy-

väskylän kaupunkiseudun kunnat tiivistävät yhteistyötä – tavoitteena MAL-aiesopimus. 

2019). 

Useamman kunnan alueelle ulottuvat asemakaavat ovat harvinaisia, mutta niitä on kui-

tenkin tehty jonkin verran. Esimerkiksi Vaasan ja Mustasaaren rajalle tehtiin osayleis-

kaavan muutos sekä asemakaava, jotka lainvoimaistuivat vuonna 2018. Kaava mahdol-

listaa alueelle suurimuotoisen teollisuustoiminnan sijoittumisen. (Suurteollisuusalueen 

kaavat ovat valmiit ja lainvoimaiset 2018.) 

Vaasan ja Mustasaaren rajaseudun teollisuusalueen kaavoitus käynnistyi Mustasaaren 

kunnan aloitteesta. Kaava-aineistojen laadinnasta sekä osayleiskaavan vaikutusten ar-

vioinnista vastasi Finnish Consulting Group. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat puo-

lestaan laati Mustasaaren kunta. Kaavoitusprosessi sisälsi runsaasti yhteisiä viran-

omaisneuvotteluja ja työpalavereita sekä yhteistyönä järjestetyt tiedotustilaisuudet niin 

medialle kuin osallisillekin. Lisäksi Vaasan kaupungin kaavoittajat saivat perehtyä kaava-

aineistoihin prosessin aikana. Ehdotusvaiheessa laadittiin yhtenevät kaavamääräykset. 

(Heinilä 2018.) 
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Kuva 4. Kuntien välisen kaavoitusyhteistyön kehitystarpeet kyselyn perusteella. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki tarvetta tehdä muiden kaupunkien/kuntien kanssa 

nykyistä enemmän yhteistyötä erityisesti yleiskaavoituksessa. Vaikka kyselyn otanta on 

pienehkö, erityisesti yleiskaavoitusyhteistyötä huomattavasti nykyistä enemmän toivo-

vien osuus on merkittävä. Myös asemakaavoitusyhteistyön kehittämiselle on kyselyn pe-

rusteella tarvetta. Yksikään vastaajista ei valinnut sellaista vaihtoehtoa, että nykyistä vä-

hempi yhteistyö riittäisi. (Kuva 4.) 

Seuraavaksi tarkastelen jo olemassa olevia vakiintuneita kaavoitusyhteistyön muotoja 

sekä esimerkkejä kuntien yhteisistä kaavoista. 

2.2.1 MAL-verkosto 

MAL-verkoston eli valtakunnallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisver-

koston tavoitteena on edistää seudullista strategista suunnittelua sekä jäsenseutujen 

vertaisoppimista. Vuonna 2018 verkostossa on mukana 18 kaupunkia tai kaupunkiseu-

tua (kuva 5). Kartalta puuttuu Hämeenlinnan seutu. 
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Kuva 5. MAL-verkoston jäsenseudut 2018 asukaslukuineen (Piippo 2018) 

Verkostossa ovat lisäksi mukana Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, työ-

voima- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen ra-

hoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Suomen Kuntaliitto. Verkoston koordinaatiota oh-

jaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. (MAL-verkosto.) 

MAL-verkoston vuoden 2018 painopisteet ovat asemanseutujen kehittäminen, monipuo-

linen tulevaisuuden asuntotuotanto, MALPE-suunnittelu (maankäyttö, asuminen, lii-

kenne, palvelut, elinkeinot) ja seutujen elinvoimaa edistävät yhteiset prosessit. Verkosto 

järjestää muun muassa seminaareja ja foorumeja, työpajoja sekä selvityksiä ja tutkimuk-

sia. 
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2.2.2 KUUMA-kunnat 

Kuva 6. KUUMA-seudun kunnat (KUUMA-kunnat 2019) 

KUUMA-seutu on Helsingin metropolialueen kymmenestä kehyskunnasta koostuva 

maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöalue. Kuntien tavoitteena on alueen kilpai-

luaseman ja vetovoiman vahvistaminen, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostami-

nen sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen. (KUUMA-kunnat 

2019.) 

Maankäytön suunnittelussa KUUMA-kunnat tekevät seudullista yhteistyötä KUUMA-

kaavoitusryhmän toimiessa yhteistyöelimenä. Alun perin vuonna 2002 perustettuun 

KUUMA-kuntiin kuuluivat Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi. Perusta-

jakunnat ovat pääkaupunkiseudun kehyskuntina toimivia Keski-Uudenmaan kuntia, 
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mistä nimikin on muodostunut. Myöhemmin KUUMA-seutuun on liittynyt lisää kehyskun-

tia, jotka ovat kokeneet tarpeelliseksi yhteistyön muiden samassa asemassa olevien ke-

hyskuntien kanssa. KUUMA-kuntien väkiluku on yli 320 000. (KUUMA-kunnat 2019.) 

KUUMA-kuntien puheenjohtajuus kiertää vuosittain kunnalta toiselle. Vuonna 2019 pu-

heenjohtajakunta on Nurmijärvi. (KUUMA-kunnat 2019: Pöytäkirja 13.3.) 

2.2.3 Östersundomin kaavoitus 

Östersundomin kaavoituksessa on tehty merkittävää seudullista yhteistyötä, joten se so-

pii hyvin esimerkkitapaukseksi kuntarajat ylittävän kaavoitusyhteistyön kehittämiseen. 

Östersundomin kaavoitus on käynnistynyt tarpeesta laajentaa pääkaupunkiseudun yh-

dyskuntarakennetta itään päin melko harvaan rakennetulle Helsinki-Porvoo-välille. Alu-

eelle on tehty Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, joka hyväksyttiin joulu-

kuussa 2018. 

 

Kuva 7. Kaava-alueen jakautuminen Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueille. (Kaavaselostus. Ös-
tersundomin yhteinen yleiskaava. 2018: 8) 
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Ennen Östersundomin alueen kaavoittamista liitettiin Helsinkiin yhteensä noin 27 km²:n 

suuruinen alue Sipoon kunnasta ja Vantaan kaupungista (kuva 7). Alueen kaavoituksen 

taustalla olivat muun muassa Helsingin seudun riittävän asuntotuotannon turvaaminen 

ja rakentamisen sijoittaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Kaavoituksen 

keskeisenä lähtökohtana olikin metrolinjan jatkaminen Mellunmäestä, Vuosaaresta tai 

Puotilasta itään päin ja uudisrakentamisen keskittyminen uusien metroasemien läheisyy-

teen. (Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alueen suunnittelun lähtökohtia 2008: 

5–9.) 

Alueen maakuntakaavaa uudistettiin siten, että uusi yleiskaava toteuttaa sen tavoitteita. 

Uusi Östersundomin yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan alueen aiemmat yleiskaavat. 

Uudessa yleiskaavassa metrolinjaa jatketaan Helsingin Mellunmäestä Sipoon Majvikiin 

tehokkaimman rakentamisen sijoittuessa meren ja Porvoonväylän väliin erityisesti met-

roasemien ympäristöihin. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 80 000–100 000. 

(Kaavaselostus. Östersundomin yhteinen yleiskaava. 2018: 9–10.) 

Sopimus yhteisen yleiskaavan laatimisesta tehtiin Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken 

vuonna 2010. Kaavan laadintaa ja hyväksymistä varten perustettiin kuntien yhteinen Ös-

tersundom-toimikunta, joka vastaa yhteisen yleiskaavan laadinnasta ja hyväksymisestä 

sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista viranomaisyhteistyö-, lausunto- ja vuoro-

vaikutusmenettelyistä. Ensimmäinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä jo keväällä 2015, 

mutta sen hyväksyminen olisi vaatinut valtioneuvoston poikkeamispäätöksen vastoin 

Natura-arviointia ja ELY-keskuksen antamaa lausuntoa. Täten päätettiin laatia uusi muu-

tettu kaavaehdotus. (Kaavaselostus. Östersundomin yhteinen yleiskaava. 2018: 59, 66.) 

Toimikunta hyväksyi Östersundomin yleiskaavan 11.12.2018 Helsingin, Vantaan ja Si-

poon valtuustojen ensin puollettua kaavan hyväksymistä (Yhteinen Östersundom 2019). 
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Kuva 8. Östersundomin suunnittelun aikataulu (Östersundomin yhteinen yleiskaava 2019) 

Käytännön valmistelu- ja suunnittelutyö tehtiin Helsingin, Vantaan ja Sipoon kaupunki-

suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Helsingin kaupungin Östersundomin 

alueen suunnittelusta vastaavaa yksikköä ohjasi johtoryhmä, jossa oli mukana edustajat 

myös Vantaalta ja Sipoosta. (Kaavaselostus. Östersundomin yhteinen yleiskaava. 2018: 

59.) Östersundomin yleiskaavaan ja alueeseen liittyvät päätökset ovat liitteenä 3. Öster-

sundomin suunnittelussa seuraavia vaiheita ovat muun muassa metrovyöhykkeen kaa-

varunko sekä ekologiset suunnitelmat (kuva 8). 
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2.2.4 Oulun ja Joensuun seutujen yhteiset yleiskaavat 

Oulun seudulla on voimassa kuntien yhteinen yleiskaava, joka käsittää Oulun kaupungin 

sekä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunnat 

lukuun ottamatta Muhoksen Rokuan aluetta sekä Oulunsalon Ylikiimingissä sijaitsevia 

enklaaveja. Näistä kunnista Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo on sittemmin liitetty 

osaksi Oulun kaupunkia. Vuonna 2006 lainvoimaiseksi tullutta yleiskaavaa laajennettiin 

seuraavana vuonna Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntiin. (Kuva 9 ja 10.) 

 

Kuva 9. Oulun seutu (Leskinen 2013) 

Oulun seudun yleiskaavan hyväksyi sopimuskuntien luottamushenkilöistä koostuva seu-

tuvaltuusto. Yleiskaavan vahvistamisesta vastaa ympäristöministeriö. Yleiskaavapro-

sessissa olivat mukana myös muun muassa seuturakennetyöryhmä sekä alueen kun-

nanjohtajista koostuva seutuhallitus. (Oulun seudun yleiskaava 2020. 2005: 3, 5, 75.) 
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Kuva 10. Kaavakartta (Oulun seudun yleiskaava 2020. 2005: 1) 

Joensuun seudulla on niin ikään voimassa kuntien yhteinen yleiskaava, johon kuuluu 

Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja 

Pyhäselän kunnat (kuva 11). Näistä kunnista Eno ja Pyhäselkä kuuluvat nykyisin Joen-

suun Kaupunkiin. (Kaavaselostus. Joensuun seudun yleiskaava 2020. 2008.) 
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Kuva 11. Joensuun seudun yleiskaava 2020:n alue (Vartiainen 2012) 

Yhteisen yleiskaavan laatiminen käynnistyi vuonna 2004. Taustalla oli vuonna 2002 laa-

dittu seutuselvitys, jossa tehtiin strateginen tavoite laatia seudulle kuntien yhteinen yleis-

kaava. Kaavan merkitystä alueelle kuvaillaan kaavaselostuksessa muun muassa näin:  

Ratkaisuja maankäytön yhteensovittamiseen on haettu yhteistoiminnan kautta, 
mutta vasta päätös laatia maankäyttö- ja rakennuslain 6. luvun tarkoittama yhtei-
nen yleiskaava on nostanut yhteistyön tasolle, jossa voidaan puhua seudullisesta 
maankäytön suunnittelusta. (Kaavaselostus. Joensuun seudun yleiskaava 2020. 
2008: 8.) 

Joensuun seudun yleiskaava 2020 (kuva 12) hyväksyttiin Joensuun seudun seutuval-

tuustossa 2.12.2008. Kaavahankkeessa oli tarkoitus välttää hallinnollisia päällekkäisyyk-

siä ja pitää organisaatio riittävän yksinkertaisena, ettei hallinto monimutkaistuisi eikä 

edustuksellinen demokratia hämärtyisi tiivistyneen kuntien välisen yhteistyön vuoksi. 

Paikalliset kysymykset ratkaistaan edelleen kunnittain asema- ja osayleiskaavoin. Kun-

nat ovat kyenneet hyvään yhteistyöhön seudullisen maankäytön ja tekniikan työryhmän 

ollessa pääasiallisena ohjaavana ryhmänä ja pienempien työryhmien laatiessa erilaisia 

selvityksiä. Lisäksi kunnissa kaavoittajien tukena on ollut kuntatyöryhmiä ja ylimpänä 

ohjaavana tahona on ollut seutuhallitus. (Kaavaselostus. Joensuun seudun yleiskaava 

2020. 2008: 9.) 
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Kuva 12. Joensuu seudun yleiskaava 2020: Ydinalue (Vartiainen 2012) 

2.3 Kuntien välisen kaavoitusyhteistyön tyypillisiä ongelmia kaupunkiseuduilla 

Kuntien välisen kaavoitusyhteistyön ongelmat ovat osaltaan johtaneet siihen, että Suo-

men kaupunkiseutujen taajamien keskimääräisellä väentiheydellä on taipumus vähentyä 

jatkuvasti (kuva 13). Tämä ei ole hyvä asia, sillä se johtaa yhteiskuntarakenteen hajau-

tumiseen ja työssäkäyntimatkojen pitenemiseen. (Hytönen ym. 2012: 24–26, 33.)  
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Kuva 13. Viiden kaupunkiseudun taajamien väentiheyden kehitys (Hytönen ym. 2012: 26) 

Teoksessa Kaupunkiseutujen kasvukivut II nostettiin esiin muun muassa seuraavia 

kunta- ja seutukeskeisen kehittämisen ristiriitoja: erilaiset intressit ja arvot, kaupunkiseu-

dun tasapainoisen kasvun haaste sekä kasvun strategisen hyödyntämisen puute. Lisäksi 

mainitaan rakenteelliset ongelmat, eli esimerkiksi perinteinen kuntakeskeinen ajattelu 

kaavoituksessa. Väljempien yhteistyön muotoja, kuten rakennemallia, voidaan joskus 

käyttää paitsi yhteistyön parantamiseen, myös puolustusstrategiana kuntarakenteen en-

tisenkaltaisena säilyttämiseen. (Hytönen ym. 2012: 145–157.) 

Helsingin seudun ongelmat ovat saman tyyppisiä muiden kaupunkiseutujen kanssa. 

Suomen ainoana metropolialueena Helsingin seutu vertautuu kuitenkin ensisijaisesti 

kansainvälisesti muihin suurkaupunkiseutuihin. Teoksessa Pohjoiset suurkaupungit Sö-

derström kuvailee metropolialueiden kehitystrendejä muun muassa näin: 

Suurkaupunkialueiden kehityksen kannalta keskeiset kysymykset ovat yhä use-
ammin seudullisia. Liikkuvuuden kasvu, erityisesti autoistuminen, on laajentanut 
kaupunkien toiminnallisia alueita laajoiksi kaupunkiseuduiksi, joilla yhä useammat 
matkat suuntautuvat muualle kuin kaupunkien perinteisiin keskustoihin. Samaan 
aikaan alueiden hallinnan hierarkkiset rakenteet ovat saaneet antaa tilaa uusille 
verkostomaisille rakenteille ja neuvottelua korostaville yhteistyömuodoille. (Söder-
ström ym. 2014: 274.) 
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Helsingin seudun metropolitason päätöksenteosta puuttuu Söderströmin mukaan esi-

merkiksi Tukholmaan verrattuna nopeutta ja selkeyttä. Helsingin seudulla on yhteis-

työeliminä muun muassa 

• pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 

• MAL-verkosto 

• Uudenmaan liitto  

• Helsingin seudun liikenne (HSL)  

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).  

Kuitenkaan selkeää kokonaisotteesta vastaavaa toimijaa ei ole. (Söderström ym. 2014: 

284, 287.) Esimerkiksi Kerava–Lahti-oikoradan uusien asemanseutujen kehittäminen on 

jäänyt puutteelliseksi osin radan linjauksen sekä puutteellisen kuntien välisen yhteistyön 

takia (Söderström ym. 2014: 282). 

Martinsen puolestaan korostaa kirjassaan Herää Helsinki! Kaupunkisuunnittelu kaaok-

sessa, että Helsingin seudulla on keskitytty liikaa kuntien omiin etuihin perustuviin toi-

mintatapoihin, mikä heikentää seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kuntarajat vaikeutta-

vat esimerkiksi liikkumista ja palveluiden järjestämistä. Yhteistyön tulisi perustua ensisi-

jaisesti vapaaehtoisuuteen, mutta lainsäädännön on tarjottava tähän puitteet. (Martinsen 

2004: 5–8.) Kuntien omiin päämääriin keskittyvä maankäytön suunnittelu on johtanut 

pistemäiseen kaavoitukseen (Hovila 2016).  

Tiedustelin kyselyssäni vastaajien näkemyksiä edustamiensa kuntien/kaupunkien suu-

rimmista haasteista kuntien välisessä kaavoitusyhteistyössä. Yleiskaavoitusyhteistyön 

selvästi suurimmaksi haasteeksi todettiin naapurikuntien erilaiset intressit kaavoituksen 

suhteen. Seuraavaksi eniten vastauksia keräsivät päätöksenteon hankaluus sekä vähäi-

nen kiinnostus kuntien väliselle yhteistyölle. (Kuva 14.) 
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Kuva 14. Kuntien välisen yleiskaavoitusyhteistyön suurimmat haasteet kyselyn perusteella. 

Sanallisissa vastauksissa yleiskaavoitusyhteistyön haasteiden osalta esiin nousivat 

muun muassa kuntarajojen muodostamat esteet kaupunkirakenteen laajenemiselle, eri-

tahtinen kaupunkikehitys ja kaavoituksen erilaiset aikajänteet, ajallisten resurssien ja yli-

kunnallisten aineistojen rajallisuus sekä raskas päätöksentekomenettely esimerkiksi Ös-

tersundomissa. 

Kuten yleiskaavoituksen, myös asemakaavoituksen osalta kuntien välisen yhteistyön 

suurimmaksi haasteeksi nousivat kyselyssä naapurikuntien erilaiset intressit kaavoituk-

sen suhteen. Myös vähäinen kiinnostus kuntien väliselle yhteistyölle keräsi useita vas-

tauksia. Kohdassa ”Muu” moni vastaaja mainitsi ajan puutteen, joka myös osaltaan vä-

hentää kiinnostusta kaavoitusyhteistyöhön. Ongelmaksi mainittiin myös esimerkiksi tie-

don puute toimivista vuorovaikutusmenetelmistä ja toimintatavoista, joita voisi soveltaa 

omaan kuntaan. (Kuva 15.) 
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Kuva 15. Kuntien välisen asemakaavoitusyhteistyön suurimmat haasteet kyselyn perusteella. 

Sanallisissa vastauksissa asemakaavoitusyhteistyön osalta esiin nousi esimerkiksi re-

surssipula. Yhteistyö asemakaavatasolla koetaan usein hieman ylimääräiseksi työksi, 

johon ei riitä aikaa eikä rahoitusta. Joskus kuntien intressitkin voivat olla osin yhteneviä, 

mutta resursseja suunnitteluun ja yhteistyöhön ei ole. Osa vastaajista kokee myös, ettei 

ongelmia asemakaavoitusyhteistyössä ole.  

Taulukkoon 2 on koottu kyselyn perusteella merkittävimmät haasteet yleis- ja asema-

kaavoituksen osalta. 

 



22 

 

Taulukko 2. Vertailutaulukko kaavoitusyhteistyön haasteista kyselyn perusteella. 

Haaste 
Esiintyy merkittävästi 
yleiskaavoituksessa 

Esiintyy merkittävästi 
asemakaavoituksessa 

Päätöksenteon hankaluus X  

Erilaiset intressit X X 

Vähäinen kiinnostus X X 

Ajan puute  X 

Haaste 
Esiintyy jonkin verran 
yleiskaavoituksessa 

Esiintyy jonkin verran 
asemakaavoituksessa 

Erilaiset taloustilanteet X X 

Paikkatietojärjestelmien 
heikko yhteensopivuus 

X X 

Erilaiset aikajänteet X  

Tiedon puute  X 

 

2.4 Kehitysideoita kaupunkiseutujen kaavoitusyhteistyöhön 

Tiedustelin kyselyssäni vastaajien näkemyksiä siitä, miten he tai heidän edustamansa 

kaupungit/kunnat aikovat kehittää kuntien välistä kaavoitusyhteistyötä. Yleiskaavoituk-

sen osalta esiin nousivat esimerkiksi epävirallisen yhteistyön lisääminen ja siihen kan-

nustaminen sekä luottamussuhteiden parantaminen henkilötasolla. Kuntien yhteiset 

yleiskaavat jakavat hieman mielipiteitä; toisaalta niillä saavutetaan paljon virallista yh-

teistyötä kuntien välillä, mutta ne voivat olla myös prosessina turhan raskaita. 

Asemakaavoituksessa yhteistyö perustuu kyselynkin perusteella enemmän epävirallisiin 

kuin organisoituihin tapaamisiin. Toisilla alueilla yhteistyö toimii paremmin kuin toisilla, 

joten kehitystarpeetkin ovat erilaisia. Tärkeintä on riittävä vuoropuhelu rajaseutujen ase-

makaavahankkeissa. Osa vastaajista toivoo myös kuntaliitoksia helpottamaan kaupun-

kiseutunsa yleis- ja asemakaavoitusta.  
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Yksi keino kuntien välisen kaavoitusyhteistyön kehittämiseen on haastatteluissa ja kyse-

lyssäkin esiin noussut paikkatietoalustojen kehittäminen yhteistyössä. Se helpottaa mer-

kittävästi toisen kunnan aineistoihin pääsyä ja rajaseutujen kaavoituksen yhteensovitta-

minen helpottuu. 

3 Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin välinen kaavoitusyhteistyö 

Tässä luvussa tarkastelen tapaustutkimukseni kohteena olleen Tuusulan kunnan ja Van-

taan kaupungin välisen kaavoitusyhteistyön nykytilaa ja haasteita sekä esitän joitakin 

kehitysideoita tekemääni kuntakyselyyn nojautuen. Vantaa kuuluu pääkaupunkiseudun 

kuntiin ja Tuusula sen kehyskuntiin, joten tapaustutkimus voi valottaa myös muiden kes-

kuskaupunkien ja kehyskuntien välisen kaavoitusyhteistyön ongelmia. 

3.1 Yhteistyön nykytilanne 

Tuusulan ja Vantaan kaavoitusta ohjaa Uudenmaan maakuntakaava. Sekä Tuusula että 

Vantaa kuuluvat myös MAL-verkostoon, jonka tehtävänä on muun muassa edistää 

maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyötä ja yhteisiä prosesseja. 

Tuusulan ja Vantaan välinen raja (kuva 16) on noin 22 kilometriä pitkä, joten rajaseutujen 

kaavoituksessa riittää yhteen sovitettavaa. Tuusulan ja Vantaan välinen kaavoitusyhteis-

työ tapahtuu pääasiassa yleiskaavatasolla lausuntojen ja tapaamisten muodossa Tuu-

sulan ollessa aktiivisempi osapuoli (Hasu & Myllymäki 2018). 
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Kuva 16. Tuusulan ja Vantaan välinen raja (Paikkatietoikkuna) 

3.2 Tuusulan ja Vantaan uudet yleiskaavat 

3.2.1 Tuusulan yleiskaava 2040 

Tuusulan kunnassa ollaan parhaillaan laatimassa koko kunnan kattavaa uutta yleiskaa-

vaa, jonka tavoitevuosi on 2040 (liite 1). Yleiskaava on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. 

Yleiskaava 2040 tulee korvaamaan nykyisen, oikeusvaikutuksettoman ja osin vanhentu-

neen yleiskaavan 2010. Uuden yleiskaavan tarkoituksena on keskittyä erityisesti taaja-

mien maankäytön ohjaamiseen. Suunnittelun keskeiset tavoitteet ovat 

• Tuusulan aseman vahvistaminen osana Helsingin seutua, metropolialueen 
kilpailukyky 

• kestävän yhdyskuntarakennemallin luominen  

• yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen  

• liikenneverkoston toimivuuden kehittäminen  

• elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen  

• kulttuuri- ja luonnonarvojen turvaaminen sekä viheryhteyksien osoittami-
nen. 
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Uusi yleiskaava mahdollistaa peräti 68 000 asukkaan lisäyksen kuntaan tavoitevuoteen 

2040 mennessä. Tuusulan nykyinen asukasluku on noin 39 000, ja kunnan vuonna 2016 

laatima väestöennuste yleiskaavan tavoitevuodelle 2040 on noin 56 000 asukasta. Kaa-

vassa esitetään lisäksi tavoiteratkaisut muun muassa kaupalle, liikenteelle, viherraken-

teelle, suurimmille työpaikka-alueille sekä palvelualueille. Myös kulttuurimaiseman tär-

keimmät alueet on huomioitu kaavassa. (Yleiskaava 2040, 2019: 3, 6, 26.) 

3.2.2 Vantaan yleiskaava 2020 

Koko Vantaan kaupungin käsittävän yleiskaavan 2020 (liite 2) laatiminen aloitettiin tou-

kokuussa 2017. Kaavaluonnos valmistui joulukuussa 2018 ja on nyt lausuntokierrok-

sella. Yleiskaava linjaa muun muassa kasvun suunnat, kaupungin rakenteen ja kytkey-

tymisen osaksi seutua. Edelliseen yleiskaavaan verrattuna kasvua pyritään ohjaamaan 

entistä enemmän joukkoliikenneverkostoon perustuen. (Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 

6.) 

Yleiskaavaluonnokseen ei ole asetettu tarkkaa mitoitusta, mutta sen tarkoituksena on 

mahdollistaa kaupungin asukasmäärän kasvu yli sadallatuhannella 335 000:een sekä 

työpaikkojen määrän lähes kaksinkertaistaminen 185 000:een vuoteen 2050 mennessä. 

Vantaan kasvu pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti nykyiseen kaupunkirakenteeseen 

tukeutuen. (Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 10–11.) 

3.3 Alueen kaavoitusyhteistyön haasteet 

Tuusulan ja Vantaan välisen kaavoitusyhteistyön keskeisimpiä haasteita ovat eri aika-

jänteillä kulkevat kaavaprosessit eri alueilla sekä monilta osin eriävät intressit. Myöskään 

yhteisiä hankkeita ei ole. (Hasu & Myllymäki 2018.) Tuusulan ja Vantaan eriävien paino-

pistealueiden vuoksi rahoituskaan ei usein kohdennu samoille alueille. Tuusula kaavoit-

taa paljon eteläisiä rajaseutujaan, kun taas Vantaa keskittyy pääasiassa tiivistämään 

etenkin pääkeskuksiaan Tikkurilaa, Aviapolista ja Myyrmäkeä sekä olemassa olevia että 

uusia asemanseutuja ja keskuksia. (Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 6.) 



26 

 

Ongelmana on myös ylikunnallisten aineistojen heikko saatavuus; edes yleiskaavojen 

kartta-aineistoihin ei ole pääsyä toisen kunnan puolelta. Lisähaasteita aiheuttavat Van-

taan ja Tuusulan organisaatioiden erot (kuva 17, 18 ja 19) Vantaan kaavoituksen ollessa 

huomattavasti suurempi ja hajautuneempi. (Hasu & Myllymäki 2018.) Kaavoitus sisältyy 

Vantaan organisaatiossa kaupunkisuunnitteluun (kuva 17). 

 

Kuva 17. Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön organisaatio. (Vantaan kaupunki) 

Vantaan asemakaavoitus jakautuu viiteen yksikköön: 

 

Kuva 18. Vantaan asemakaavoituksen yksiköt. (Vantaan kaupunki) 
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Kuva 19. Tuusulan kuntakehityksen ja tekniikan toimiala 1.8.2017. (Hämäläinen: 7) 

3.4 Kehitysideoita Tuusulan ja Vantaan väliseen kaavoitusyhteistyöhön 

Tuusulan ja Vantaan kaavoitusyhteistyön kehittämistarpeet liittyvät suuressa kuvassa 

koko metropolialueen yhteisen suunnittelun kehitystarpeisiin. Helsingin seudulle kaivat-

taisiin kyselyn perusteella huomattavasti nykyistä tiiviimpää metropolihallintoa tai seu-

tuyhteistyötä.  

Yksi vaihtoehto kaavoitusyhteistyön ongelmien ratkaisuksi voisi olla kuntien kaavoitus-

monopolin kaventaminen ja valtiollisen ohjauksen vahvistaminen Tanskan mallin mu-

kaan (Hovila 2016). Suomen edellisen hallituksen suunnitelmat maakuntahallinnosta voi-

sivat vaikuttaa tähän, sillä niissä maakuntakaavoituksen lisäksi esimerkiksi aluekehittä-

minen sekä alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus tulisivat maakuntien vastuulle (Maa-

kunta- ja SOTE-uudistus). Maakuntahallintoa saatetaan edelleen viedä eteenpäin, 

vaikka hallitus vaihtuukin.  
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Myös metropolialueen kuntajakoa voisi mahdollisesti uudistaa. Metropolialueen yhdek-

sän kunnan erityisessä kuntajakoselvityksessä (2014) päädyttiin ehdotukseen (kuva 20), 

jossa Helsingin seudulla olisi vain kolme kuntaa. Tässä ehdotuksessa tosin Tuusulan ja 

Vantaan välinen raja jäisi ilmeisesti nykyiselle paikalleen. 

 

Kuva 20. Ehdotus metropolialueen kuntajaosta (Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kun-
tajakoselvitys 2014: 130) 

Lyhyellä aikavälillä Tuusulan ja Vantaan kaavoitusyhteistyötä tulisi kehittää kyselyn ja 

haastattelujen perusteella ainakin siten, että pääsy toisen kunnan kaava-aineistoihin olisi 

mahdollista. Paikkatietoalustojen olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan yhteneväiset. 

Tarvittaessa ainakin yleiskaavojen suunnittelua olisi hyvä tehdä yhdessä. 
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4 Tuusulan Senkkerinmäen ja Vantaan Kiilan alueen kaavoitus 

Tässä luvussa tarkastelen tapaustutkimukseni kohteena olleiden Tuusulan Senkkerin-

mäen ja Vantaan Kiilan sekä niihin liittyvien alueiden (kuva 21) kaavoitusta. Käyn läpi 

myös alueen kaavoitusyhteistyön ongelmakohtia sekä kyselystä ja haastatteluista esiin 

nousseita kehitysideoita. Kyseinen kohdealue valikoitui siksi, että alueella oleva ja kehit-

tyvä ympäristöhaittoja aiheuttava toiminta on vaikutuksiltaan kuntarajat ylittävää ja vaatii 

Tuusulalta ja Vantaalta merkittävää yhteistyötä. Myös alueen kehittämiseen vaikuttavan 

suunnitellun Kehä IV:n linjaus ja liittymäkysymykset on ratkaistava yhteistyössä. 

 

Kuva 21. Tapaustutkimusalueen sijainti Helsingin seudulla. Kartassa oranssilla on KUUMA-kun-
nat ja harmaalla pääkaupunkiseutu. (KUUMA-kunnat) 
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4.1 Alueen suunnittelun nykytilanne 

Tuusulan Senkkerinmäessä sijaitsee suurehko ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävä 

maa-aineksen ottoalue (kuva 22). Alueella on myös jonkin verran asutusta Myllykyläntien 

ympärillä. Vantaan Kiilan alueella sijaitsee muun muassa jätteenkäsittely- ja kierrätystoi-

mintaa, moottorirata sekä suljettu kaatopaikka (kuva 23). Asukkaita alueella on yli 400. 

 

Kuva 22. Tapaustutkimuksen alue kartalla. (Paikkatietoikkuna) 
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Kuva 23. Vantaan Kiilan alueen nykytila (Yleisötilaisuus Kiilan ajankohtaisista asioista 2018) 

Maakuntakaavassa hahmotellaan alueen kehityksen suuret linjat. Uudenmaan maakun-

takaavan 2050 ehdotus on lausuntokierroksella. Siinä Senkkerinmäen–Kiilan alueelle on 

merkitty muun muassa maa-aineshuollon kehittämisalue, tuotannon ja logistiikkatoimin-

tojen kehittämisalue, kiertotalouden ja jätehuollon alue sekä liikenteen yhteystarve (Kehä 

IV). (Kuva 24.) 
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Kuva 24. Ote uudesta maakuntakaavaehdotuksesta. Kiilan–Senkkerinmäen alueen sijainti mer-
kitty punaisella soikiolla. (Uusimaa-kaava 2050. Helsingin seudun vaihemaakunta-
kaava: ehdotus 2019) 

Tällä hetkellä Tuusulan Senkkerinmäen alueella on voimassa Ruotsinkylä–Myllykylä II -

osayleiskaava, jota tuleva yleiskaava 2040 ei tule korvaamaan (Yleiskaava 2040. Tuu-

sulan Yleiskaavan selostus 2019: 4, 88). Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaavassa 

Senkkerinmäen alue on merkitty pääasiassa maa-ainesten ottoalueeksi (EO) sekä suo-

javiheralueeksi (EV). Lisäksi alueen eteläreunaan on merkitty teollisuus- ja varastoalu-

etta (T-1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-11) sekä luonnonsuojelualuetta (SL). 

(Kuva 25.) 
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Kuva 25. Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaava Senkkerinmäen alueella (Ruotsinkylä-Mylly-
kylä II -osayleiskaava 2014) 

 

Kuva 26. Vantaan yleiskaavaluonnos Kiilan alueella (Yleiskaava 2020, luonnos 2018) 
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Vantaan uudessa yleiskaavaluonnoksessa Kiilan alueelle on merkitty 

• tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan aluetta (TT) 

• tuotanto- ja varastotoiminnan aluetta (TY) 

• kyläaluetta (AT) 

• pientalovaltaista asuinaluetta (AP) 

• lähivirkistysaluetta (VL) 

• suojaviheraluetta (EV) 

• urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) 

• maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) 

• yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET) 

• luonnonsuojelualuetta (SL) 

• maatalousvaltaista aluetta (MT) (kuva 26). 

4.2 Kehä IV ja muut tulevaisuudensuunnitelmat 

Tuusulan Senkkerinmäen ja Vantaan Kiilan alueen kaavoitukseen kytkeytyy tuleva Kehä 

IV, jonka suunnittelu on Tuusulan puolella jo asemakaavatasolla, mutta Uudenmaan 

ELY-keskuksen, Tuusulan ja Vantaan yhteistyönä tehtävä aluevaraussuunnitelma on 

kesken. Vantaan puolella sen esisuunniteltu linjaus sekä vaihtoehtoinen linjaus näkyvät 

yleiskaavassa (Maantie 152). Kehä IV:n vaikutus on merkittävä erityisesti Tuusulan ete-

läosan FOCUS-alueelle sijoittuvien logistiikka- ja työpaikka-alueiden kannalta (kuva 27). 

(Vantaan yleiskaava 2020, vuorovaikutusraportti, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2018: 21; Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 79.) 
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Kuva 27. Tuusulan FOCUS-kokonaisuus. Tuusulan ja Vantaan raja on kartalla sinisenä. (Yleisö-
tilaisuus Kiilan ajankohtaisista asioista 2018.) 

Kehä IV:n tulevien liittymien sijainti ja tieyhteydet niistä vaikuttavat myös merkittävästi 

Senkkerinmäen–Kiilan alueen runsaan raskaan liikenteen kulkureittien järkevään sijoit-

tumiseen. Senkkerinmäen maa-aineksen ottoalueelle on suunniteltu ylijäämämaiden lä-

jitys- sekä teollisuus- ja logistiikkatoimintaa. Myös korvaavien uusiokäyttömateriaalien 

vastaanottoon ja varastointiin on varauduttu. Maa-aineksen ottoaluetta ympäröi kaa-

vassa suojavyöhyke. (Yleiskaava 2040, ehdotusvaiheen alustava kaavaselostus 2018: 

86.) 

Vantaan Kiilan kiertotalousalueen rajaus on uudessa yleiskaavaehdotuksessa muutettu 

nykyisen tilanteen mukaiseksi. Alueelle on osoitettu muun muassa aluevaraus uudelle 

täyttömäelle. (Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 63, 78.) Lisäksi alueella ollaan kehittä-

mässä esimerkiksi kiertotaloustoimintoja sekä betoni- ja asfalttiasemaa (YIT Infra Oy:n 

Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa 2019).  
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4.3 Alueen kaavoitusyhteistyön haasteet 

Tuusulan kaavoitus pitää tärkeänä Tuusulan ja Vantaan kuntarajan tuntumassa tapah-

tuvan maankäytön yhteensovittamista yleiskaavatöiden yhteydessä. Tuusulan FOCUS-

alueelle eli Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuoliselle alueelle on jo laadittu oi-

keusvaikutteinen osayleiskaava. Myös Senkkerinmäen alueella on voimassa oikeusvai-

kutteinen Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaava, jota tuleva yleiskaava 2040 ei tule 

korvaamaan. (Yleiskaava 2040. Tuusulan Yleiskaavan selostus 2019: 4.)  

Tuusulan näkemyksen mukaan Kehä IV:n suunnittelua olisi vietävä viipymättä yhteis-

työssä eteenpäin, sillä sen vaikutukset ulottuvat selkeästi yli kuntarajojen. Myös Kiilan–

Senkkerinmäen suunnittelua tulisi Tuusulan näkökulmasta viedä eteenpäin kuntarajat 

ylittävänä kokonaisuutena siten, että toimivat liikenneyhteydet tulevan Kehä IV:n liitty-

miin säilyvät. (Vantaan yleiskaava 2020, vuorovaikutusraportti, osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma 2018: 21.) 

Vantaa ja Tuusula selvittävät Kiilan ja Senkkerinmäen sekä Kehä IV:n kysymyksiä yh-

teistyössä. Toistaiseksi yleiskaavoihin ei ole kuitenkaan saatu uusia suunnitelmia. Kes-

keisimpänä ongelmana on se, että vaikka Kiilan–Senkkerinmäen kaavoitusyhteistyö on 

pitkä prosessi, olisi siihen liittyvät Kehä IV:n liittymäkysymykset ratkaistava melko nope-

asti. Tällöin Tuusula pääsisi viemään eteenpäin kiinteästi Kehään liittyvää Focus-aluet-

taan. 

Kaavoituksen aikaperspektiivit ja tavoitteet poikkeavat Tuusulan ja Vantaan välillä. Van-

taalla ei ole Tuusulasta poiketen hanketta, joka vaatisi Kehä IV:n kiirehtimistä. Vantaan 

kaavoituksen painopiste on selkeästi luoteisosissa junaradan varrella Kivistössä (kuva 

28), eikä Tuusulan vastaiselle rajaseudulle ole muodostunut selvää kantaa. Kiilaa tai 

Senkkerinmäkeä ei mainita tällä hetkellä kuntien kaavoitusohjemissa, mutta Tuusula 

mainitsee FOCUS-alueen ja Kehä IV:n yhdeksi kärkihankkeistaan.  
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Kuva 28. Vantaan keskusalueet (Yleiskaava 2020, luonnos 2018: 22) 

Haastatteluissa Vantaan Kivistön alueen suunnittelijat mainitsevat esimerkiksi hyvien 

ideoiden ja tavoitteiden vähyyden alueella asemakaavatasolla. Vantaalla ei ole myös-

kään resursseja tarpeeksi alueen kehittämiseen, eikä alueelle ole ylipäätään laadittu riit-

tävästi kokonaisvaltaisia selvityksiä. Ongelmana on myös alueella oleva asutus; asuk-

kaat yleensä pelkäävät lisääntyvää liikennettä, melua ja pölyä. (Hasu & Myllymäki 2018.) 

Tuusulan haastatteluissa nousevat esiin tyypilliset ongelmat eli ajan ja yhteisien intres-

sien puute. Yhteistyötä ja yhteistä suunnitteluakin tehtäisiin mielellään enemmän henki-

lötasolla, mutta erityisesti ajanpuute kaataa usein nämä aikeet. Molemmat kokevat yh-

teistyössä yhteisien intressien puutetta, mutta haastattelujen perusteella Vantaalla ve-

dotaan tutkimusalueella Tuusulaa herkemmin ajallisten ja rahallisten resurssien puuttee-

seen. 
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4.4 Kehitysideoita alueen kaavoitusyhteistyöhön 

Kyselyssäni esiin nousseista kaavoitusyhteistyön kehitysideoista Senkkerinmäen–Kiilan 

alueelle voisi soveltaa ainakin seuraavia: 

• Kuntien rajojen lähelle tehtäviä asemakaavoja olisi hyvä suunnitella yhteis-
työssä esimerkiksi liikenteen järjestämisen näkökulmasta. 

• Epävirallista yhteistyötä voitaisiin lisätä nykyisestä. 

• Yhteisiä kaavamerkintöjä ja -käytäntöjä voitaisiin lisätä. 

• Paikkatietoalustoja voitaisiin kehittää tiiviimmässä yhteistyössä. 

Vantaan haastatteluissa esiin nousseista kehitysideoista voisi puolestaan soveltaa seu-

raavia: 

• Teemallinen yleiskaavakartta voisi mennä yli kuntarajan (esim. hulevedet). 

• Tarvittaisiin enemmän kokonaisvaltaisia selvityksiä. 

• Tarvittaisiin enemmän ylikunnallisia aineistoja ja niihin zoomattavuutta. 

• Uusista järjestelmistä voisi olla apua myös vuorovaikutukseen. 

• Tarvittaisiin lisää resursseja ja niiden viisaampaa käyttöä. 

• Asukkaille tarvittaisiin vaikutusmahdollisuuksia myös aktiivisen kaavapro-
sessin ulkopuolella, yleiskaava on usein asukkaille turhan abstrakti. 

Tuusulan haastatteluista alueelle sovellettavia kehitysideoita olisivat ainakin seuraavat: 

• Suunnittelijoiden tulisi tuntea toisensa henkilötasolla. 

• Yhteistä suunnittelua voitaisiin tehdä esimerkiksi laatimalla ensin yhteis-
työnä karkea luonnos alueen halutusta maankäytöstä ja sen ongelmista. 

• Luonnoksen pohjalta voitaisiin miettiä alueen jatkokehittämistä. 
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5 Yhteenveto 

Tässä insinöörityössä pyrittiin tunnistamaan kuntien välisen kaavoitusyhteistyön ongel-

mia Suomessa yleisesti sekä erityisesti Tuusulan ja Vantaan välillä sekä etsimään niihin 

ratkaisuja. Ensin tutkittiin kirjallisuuslähteitä ja verkkojulkaisuja sekä haastateltiin muuta-

maa asiantuntijaa. Aluksi tiedonhankinta kuntien välisen kaavoitusyhteistyön nykytilasta 

ja toimivista yhteistyömuodoista ei ollut helppoa, mutta lopulta sopivia lähteitä löytyi riit-

tävästi. Kyselytutkimuksen toteuttaminen auttoi myös merkittävästi kokonaisnäkemyk-

sen luomisessa, vaikka sen otanta jäi pienehköksi. 

Kuntien välisen kaavoitusyhteistyön keskeisimmät haasteet, kuten yhteisien intressien 

ja ajan puute, selvisivät hyvin niin koko Suomen kuin Tuusulan ja Vantaankin välillä. 

Myös kehitysideoita löytyi jonkin verran, esimerkkinä epävirallisen suunnitteluyhteistyön 

lisääminen henkilötasolla. Sen sijaan toimiviksi todettujen kaavoitusyhteistyöprosessien 

järjestämisestä kaivattaisiin vielä tarkempaa tietoa. 

Naapurikuntien toisistaan eroavat intressit osoittautuivat mahdollisesti ylikunnallisen 

kaavoitusyhteistyön keskeisimmäksi haasteeksi ympäri Suomea. Sama ongelma havait-

tiin myös Tuusulan ja Vantaan osalta. Tahtoa tehdä yhteistyötä kyllä olisi, mutta eriävät 

intressit, hankkeet ja aikajänteet hankaloittavat sitä. Helsingin seudulle kaivattaisiin 

myös paremmin maankäytön kokonaisotteesta vastaava taho, vaikka MAL-yhteistyö 

hyvä alku onkin. 

Yhtenä kehitysvaihtoehtona Tuusulan ja Vantaan osalta voisi olla yhteinen kaavahanke 

esimerkiksi Senkkerinmäen–Kiilan alueelle. Tällöin yhteistyöstä tulisi virallisempaa ja ky-

symyksiä olisi ratkaistava yhdessä. Tarvittaessa on myös mahdollista selvittää kuntara-

jan sijainnin muutosta kaavoituksen helpottamiseksi. 

Vantaan, Tuusulan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyönä tehtävää maan-

tien 152/Kehä IV:n aluevaraussuunnitelmaa on kannatettavaa viedä ripeästi eteenpäin. 

Yhteistyötä kannattaa kehittää myös paikkatietojärjestelmien osalta, erityisesti ylikunnal-

lisia aineistoja tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän. 
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