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Suunnittelu - Toteutus

Kuinka iso osa yhteiskunnan (kuntien) resursseista kuluu suunnitteluun? 
Entä kuinka iso osa suunnitelmien toteuttamiseen?
Vai jääkö iso osa suunnitelmista kokonaan toteuttamatta?

Kuinka paljon suunnittelun pohjaksi tehdään erilaisia inventointeja ja selvityksiä?
Onko erilaisten selvitysten laajuus ja mittaluokka oikea juuri siihen tarkoitukseen?

 Käytetäänkö yhteiskunnan resurssit ja voimavarat toteutuksen sijaan 
inventointeihin, selvityksiin, tutkimuksiin ja suunnitelmiin?



Päätöksenteko - Valitus
Kunnallinen päätöksenteko vaatii jo sinällään valtavasti valmistelua. 
Myös itse päätöksenteko on monesti haastavaa ja moniportaista.
Lähes jokaisesta päätöksestä on hyvin monilla tahoilla mahdollisuus valittaa.

Kuinka paljon kaikkea päätöksentekoa ohjaa ajatus valitusmahdollisuudesta? Kuinka
paljon päätöksentekoa ohjaa nopea, sujuva ja tehokas prosessi, jonka myötä 
päästään toimenpiteiden toteutukseen ja loppuunsaattamiseen?

 Ohjaako päätöksentekoa valitusmahdollisuus vai tehokkuus ja asioiden 
nopea loppuunsaattaminen?



Osallistaminen
Kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä voinee osallistaa eri asioihin. 
Keppi ei toimi juuri koskaan, eikä missään.
Mutta mistä porkkanat aktivoitumiseen?

Asukkaat ovat valmiita toimimaan asuinalueensa lähiympäristössä. 
Jos pystyy vaikuttamaan ja päättämään, halutaan myös osallistua.

 Annetaan asukkaille valtaa ja päätöksentekomahdollisuuksia ”omista”
lähialueensa ja –ympäristönsä asioista



Esimerkkejä osallistamisesta
Maisemien avaaminen (vesistöt, polut, reitit)
Lähimetsien hakkuut ja hakkuutähteiden poistaminen 
Puistojen ja nurmikoiden hoitaminen (tonttien reunoilla)
Yksittäisten puiden kaataminen ja karsiminen (peitteisyys säilyy, näkymä avautuu)
Vieraslajien torjunta
Taloyhtiöiden ja asukasyhdistysten kuuleminen ja huomioiminen

 Taloyhtiöille ja asukasyhdistyksille mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia 
omilla lähialueillaan



Maankäyttö ja kaavoitus
Lähtökohtana tulisi olla, että samoilla alueilla voidaan harjoittaa mahdollisimman
montaa maankäyttömuotoa samaan aikaan.

Maiseman muutos (esim. metsien käsittely) on lähtökohta, ei nykytilanteen
säilyttäminen ja muuttumattomuus. Luontokin muuttaa maisemaa, äkillisestikin.

Ei ”harmaita alueita ja merkintöjä”, vaan tavallisten kansalaisten on ymmärrettävä
(samalla/oikealla) tavalla kaavamerkinnät ja kaavan suunnittelumääräykset.

 Toimenpide-/maisematyölupia ei pääsääntöisesti tarvita (todella harvoin).
 Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta tehdään monesti jonkun toisen 
omistamalla maalla, lähtökohtana tulee olla hänen tarpeet ja tavoitteet.



Lopuksi
-Jyväskylän Harjulta kaadettiin puustoa, huomaako muutosta muualta 
kuin kannoista?
-Kirkkopuistosta Kauppakadun varrelta (pihakatu) kaadettiin puustoa, 
kuka huomaa eron tai muistaa edes koko asian?
-Tavallinen tarina: Oman tontin ja ikkunan edestä on varjostava puu kaadettava, 
mutta naapurin ikkunan edessä oleva puu on jätettävä omaksi iloksi ja suojaksi

 Eihän ratkaisu ole se, että hoito- ja käyttötoimenpiteet suunnitellaan ja 
tehdään vain muutaman yksittäisen mielipiteen perusteella, joka monesti on
”Mikään ei saa muuttua” tai ”Nykytilanne on säilytettävä”?
 Voimmeko lopulta edes merkittävästi vähentää oman asuinalueemme
viihtyisyyttä omilla aktiivisilla toimillamme, entä passiivisilla?
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