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VALMIINA NOPEISIIN STARTTEIHIN!
Tavoitteet ja päämäärä määrittelevät, mihin suorituksiin kunnassa tulisi pystyä. Tarvitaanko apua, onko
tilanteiden sekä kokonaisuuksien hallinta ja tarvittavat välineet asioiden hoitamiseen kunnossa? REJLERS
tarjoaa apua kokonaiskuvan selkiyttämiseen.

Elinvoimaisuuteen liittyvät haasteet tarvitsevat valmiuksien lisäämistä. Olosuhteet muuttuvat ja akuutteja
tilanteita avun tarpeeseen syntyy kaiken aikaa. Pitkään jatkuvissa epävarmoissa olosuhteissa pitää kyetä
toimimaan ja valmistelemaan, ratkomaan asioita - viemään eteenpäin. Odottamaan ei voi jäädä.
Toimintaketjujen ja roolien tulee olla kunnossa.

HOLLOLAN TOIMINTAMALLI

Hollolan tekninen lautakunta asetti jo vuonna 2014 tavoitteeksi luoda kunnan maankäytönsuunnitteluun
mallin, joka mahdollistaa konsultin tehokkaan käytön kaavoituksessa. Tavoitteesta tekemiseen päästiin vuo-
den 2015 alussa. Hollolan kunta laati yhdessä Rejlers Oy:n kanssa toimintamallin, joka mahdollistaa hanke-
kaavojen ripeän liikkeellelähdön.

Samalla malli toimii selkeänä ohjeena ulkopuolisen konsultin käytölle ja varmistaa näin kunnalle asiantunte-
van yhteistyökumppanin. Kunnassa aiemmin työllistävänä ja erittäin aikaa vievänä koettu konsultin ohjaami-
nen ei kuormita enää kunnan omia resursseja. Hollolan toimintamalli laadittiin Hollolan Asuntotalot Oy:n
(HAT) kaavahankkeen yhteydessä.

KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ REJLERS Oy:n KANSSA

Heikki Salonsaari, tekninen johtaja, Hollolan kunta:
Teknisen johtajan roolina Hollolan Asuntotalot Oy:n kaavahankkeessa oli toimia välimaastossa edesauttaen,
että erilaiset työskentelytavat ja näkemykset kohtaisivat. Aiemmin hankekaavoissa on ollut ongelmana epä-
pätevät konsultit, joita kunnan kaavoittajat joutuneet opettamaan.
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Esko Vekkeli, toimitusjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy:
Työtahti oli alusta asti intensiivinen. Suunnitelmaluonnoksia tuli nopeassa tahdissa. Yrittäjälle oli erittäin po-
sitiivista, että hanketta vietiin eteenpäin aktiivisesti.

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, Hollolan kunta:
Mallin kehittämisprosessi oli kaikin puolin onnistunut. Erityisesti jäi mieleen, kuinka tärkeää on keskusteleva
yhteistyö. Kaavaprosessina pilottikaava oli melko yksinkertainen, mutta sopiva hanke pilottikohteeksi, koska
energiaa ei kulunut vaikeiden kaavaratkaisujen pohtimiseen.

HANKETYÖN VAIKEIMMAT HAASTEET

Salonsaari: Kaava-alueen laajenemisen yhteydessä jouduttiin käymään keskustelua siitä, päättääkö konsultti
kaavan laajuuden vai tuleeko päätös kunnalta.

Vekkeli: Keskustelua käytiin kerroskorkeudesta ja autopaikkojen sijoittelusta. Molemmat menivät läpi kui-
tenkin siten, kun oli ajateltu. Yrittäjälle vaihtoehtotarkastelut ovat tärkeitä. Kaavaratkaisussa edettiin kustan-
nuksiltaan realistisimmalla ratkaisulla.

Kurosawa: Alku oli tahmeaa, koska konsultti oli uusi kunnalle ja kunta puolestaan konsultille uusi yhteistyö-
taho. Konsultille oli alussa epäselvää, ketä kunnassa kuunnellaan. Siihen lienee aihettakin, koska kunnan puo-
lelta monelta eri ihmiseltä tuli epätarkkaa viestintää konsultille päin.

HANKETYÖN HYÖDYLLISYYS

Salonsaari: Mallin myötä on syntynyt selkeät vaiheet ja työnjako, mitä kukin tekee. Kunnan kannalta on myös
hyvä, kun tiedetään mitä konsultilta voi odottaa. Hankekaavamallin myötä on nyt olemassa reunaehdot, joilla
hyväksytään kaavamuutoksen hakijan osoittama konsultti ja mikä työvaihe kuuluu kenellekin.

Vekkeli: Myönteisintä oli kaavoitusprosessin nopeus, prosessi kesti vain vuoden. Jos jatkossa tulee vastaavia
hankkeita, jatkaisimme mielellämme yhteistyötä Rejlersin kanssa.

Kurosawa: Tulevaisuus näyttää, kuinka mallia tulee kehittää. Hanke selkeytti paljon sitä, mikä on kunnan
kannalta sellaista tekemistä, joka kannattaa tehdä itse ja joka kannattaa teettää konsulteilla. Esiselvitysra-
portti oli uutta. Ennenkin on pyritty laatimaan samankaltaisia esiselvityksiä, mutta ne ovat jääneet ajatusta-
solle tai kokoamatta. Esiselvitysraportin avulla on helppo esitellä hanketta osallisille ja sitouttaa viranomaiset
hankkeeseen.

AIKAANSAADUT MUUTOKSET

Salonsaari: Odotukset ovat korkealla mallin hyödyntämisestä. Pilottihankkeessa kaavaprosessi kesti vain
puolet siitä, mitä prosessi yleensä on kestänyt. Se oli uuden toimintamallin tulosta.

Vekkeli: Kaavaprosessiin kuluneen ajan puolittuminen on yrittäjälle tärkeää. Kunnan luottamushenkilöiltä
tuli myös palautetta, että hanke eteni todella nopeasti. Hollolan Asuintalot Oy vastasi kaavoituskustannuk-
sista, joka on kunnalle positiivinen asia. Kaiken kaikkiaan jäi erittäin positiivinen kuva Rejlersin työskentely-
tavoista ja koko hankkeen läpiviemisestä.

Kurosawa: Ensimmäinen asemakaavamuutos on käynnistynyt hankemallin valmistumisen jälkeen. Uusien
projektien myötä katsotaan onko mallissa tarkennettavaa. Kunnalla on nyt halukkuus tehdä konsulttien
kanssa yhteistyötä. Ennen kuormittavana koettu työ kääntyi voimavaraksi ja lisäresurssiksi.


