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1. Mistä ammennan

2. Markkinatilanteesta

3. Isot ja pienet kunnat - Isot ja pienet konsultit

4. Laatukriteerit

5. Mitä kaavoitus on – isolta osaltaan?

6. Vuorovaikutuksesta – päätöksenteosta 

7. Kaavoittajan ammatti–identiteetti 

8. Keskustelua ja ajatuksia



1. 2003 pienissä kunnissa

2. 2004 – 2020 konsultti kaavoittajana (Ramboll/Ristola)

3. Suoraan ”kylmään veteen”

4. Mukana digitalisaation sekä laatujärjestelmän kehittämisessä laatuvastaavana

5. 2015 - tauko 3 kk

6. 2020 oma yritys

7. Ominaisuuksia / tavoitteita

• Yksinäinen Camelboots –mies –> peilaus 

• Oleellisen tunnistaminen

• Käytännöllisyys ja tehokkuus

• Herkkyys ja havainnointi

• Oikein on oikein



• Melko vähän tekijöitä

• Muutamia isoja suunnittelutoimistoja

• Muutama pienempi toimija

• Töitä tarjolla melko runsaasti

• Kilpailutus kohdistuu tiettyihin kaavamuotoihin

• Selvitysten rooli merkittävässä asemassa työmäärään nähden

• Tuulivoimaa kaavoitetaan konsulttien toimesta vielä paljon

• Digitalisaatio luo hieman tulevaisuudessa murrosta

• Järjestelmät ja ohjelmistot eivät enää loisi muuria konsultin ja kunnan väliin

• Pienissä kunnissa tietty konsultti ei ”omistaisi” kunnan dataa sitoen itseään kuntaan

• Mahdollistaa avoimuuden lisääntymisen



• Kaavoitus tehtävien rajaaminen

➢ Vertailukelpoisten tarjousten saaminen

➢Lisätöiden paisuminen

➢Erilainen näkemys työn sisällöstä

• Laatukriteerit ja konsultin osaaminen



ISOT KAUPUNGIT PIENET KUNNAT

Resurssit tehdä lähes kaikki omana työnä

Usein periaatteena tehdä itse

Tietojärjestelmät tukee itse tekemistä

Kilpailutus puitesopimuksilla

Lähes kaikki kaavat konsulteilla

Hinta ratkaisee usein tekijän



ISOT KONSULTIT PIENET KONSULTIT

Toimitusvarmuus – hoituu yleensä lopulta jotenkin

Varma peruslaatu – suunnittelijamassa tasoittuu 
laatujärjestelmällä

Hyvät resurssit tuotekehitykseen, mutta 
järjestelmätason kankeus

Löytyykö resurssit ongelmatilanteisiin

Mahdollisuus tehokkaaseen tehtävän vaatimaan 
sooloiluun – KOHDISTETTU LAATU

Jatkuva tuotekehitys lennosta asiantuntijan itsensä 
toimesta (rahakirstun omistaja)



• Käytännössä hinta usein ratkaisee

• Laatupisteet kaikille samat

• Laatupisteiden määrittämisen ongelmana vedenpitävä juridisuus

• Hinta on yksiselitteinen

• Referenssit viimeiseltä 3 vuodelta?



• Pitkä monipuolinen kokemus kaavoituksessa kertoo osaamisen tasosta

• Oleellista pisteyttää ne henkilöt, joka työn oikeasti tekevät

• Mikä rooli laatupisteissä on yrityksen referensseillä?

• Kaavoituksen sielu on vuorovaikutus

• Kuinka tämä pisteytettäisiin? Kuinka pukea sanoiksi kaavan laatijan vuorovaikutustaidot

• kuinka vuorovaikutuksen määrä rajataan vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi



MRL / KRL 1 §

• luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

• edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä

• Turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä 
avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Vuorovaikutusta

edellyttää ymmärrettävyyttä ja selkeyttä



• Ei osata kiteyttää oleellista kaavan sisällöstä ja sen vaikutuksista

• Kaava-asiakirjat ovat paisuneet suhteessa niiden ymmärrettävyyteen – kyseiseen kaavaan liittyvä oleellinen 
asia hukkuu

• Johtunee osin riittävistä selvityksistä

• Kaavoittaja puhuu eri kieltä

• Valitaan vääriä vuorovaikutuskanavia ja tapoja

• Em. asiat heikentävät vuorovaikutusta

• Osalliset eivät saa otetta kaavasta

• Aito argumentaatio jää puuttumaan

• Valtuustokaan ei oikein ole perillä mistä kaavassa päätetään

• Mitä kaavoittaja on? (ammatti-identiteetti)



• Kilpailutuksiin löytyisi tapoja vuorovaikutuksen arvostukseen
• Konsultista saatu aiempi kokemus vuorovaikutuksessa (pisteytys?)

• Joukkoistamalla saatu osallisten palaute kaavoittajasta?

• Aiempien työpajojen ja yleisötilaisuuksien määrä?

• Kuinka pisteyttää asiakirjojen ymmärrettävyys/selkeys?

• Annettujen vastineiden laatu

• Hyvät vuorovaikutteiset www-sivut

• Osalliset voivat ilmoittaa itsensä postituslistalle (email)

• Karttapalautepalvelut, joissa mielipiteet ja vastineet kartalla



• Ongelmana asioiden määrä joka ilman kaavojakin päätettävänä

• Tulisiko vaatia kaavanlaatijaa esittämään asiansa 15 min aikana. Voisiko tätä puhetta jotenkin 
pisteyttää, joillakin kriteereillä

• Tarvittaisiinko päätöksentekoon sparrausta, jossa kehitetään laatimisprosessin ja päätöksenteon 
välistä suhdetta

• Oleellisen kiteyttäminen

• Missä vaiheessa asioita esitetään, kenelle ja miksi?

• Onko päätöksen nuijimiseen riittävä ymmärrys ja tiedot?



• Ovatko nämä tehtävät minulle aivan liian vaikeita?

• Opinko koulussa mitään?

• Osaanko?

• Milloin on valmis?

• Voisipa asiat tehdä perusteellisemmin

• Suunnittelu, mitä se on? 

• Mihin aika kuluu?

• Onko tässä nyt tunnistettu oleellinen?

• Kauhean suoraviivaisesti nuo muut ajattelevat?



• Käsitys itsestä ja suhteesta työhön sekä ammattiin

• Rikastuu lisääntyneestä itsetuntemuksesta

• Peilaus ja vuorovaikutus muihin

• Kokemus osallisuudesta ja roolistaan

• Merkityksellisyys

• Onnistuminen

• Kuka olen? Mitä osaan? Mitä tavoittelen?



• Tulisi hahmottaa paljon

• Veteen piirrettyjä viivoja tulisi osata suhteuttaa toisiinsa

• Ehkä tavanomaista pidempi tie ja vaatii pitkäjännitteisyyttä

• Ymmärrys muodostuu myös elämänkokemuksen myötä

• Mitä eri elämän vaiheissa antaa itsestään työlle ja kuinka tärkeänä tämän kokee?

• Sopivasti valtaa ja vastuuta työn sisältöön liittyvissä asioissa?



• Kiltti on pidetty, mutta väsyttää helposti itsensä miellyttäessään 
kaikkia
➢ Pidetty ei ole pääasiallinen tavoite ja lopulta johtaa umpisolmuun!

• Löydettävä sopiva etäisyys asioihin ja ihmisiin

• Siedettävä keskeneräisiä pitkiä prosesseja

• Siedettävä pettymyksen tuottamista

• Kestettävä monenlaisia ristiriitatilanteita ja jopa manipulointia



• Tehtävään ”joutuu” kasvamaan

• Ja kasvu joskus sattuu

• Hyvä itsetunto

• Rohkeus

• Pitkäjännitteisyys

• Asioiden pitäminen sopivasti asioina

• Itselle sopivasti elämän tehtävä



Yhdessä yhteisen paremman tekeminen

Ei kilpailu ketään vastaan  



• Uran alussa tarvitaan kannustusta itseluottamuksen vahvistamiseksi

• Roolimallit ja peilaus oman työtavan löytämisessä

• Työyhteisön vastuu sisään ajamisessa

• Muut tukiverkostot, opiskelu, verkostot

• Olisiko tällaiselle konsultoinnille tarvetta?

• Camelboots –mieskin pääsee yksin vain johonkin asti




