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Esipuhe
Tämän Maankäytön makupaloja -raportin tavoitteena on valottaa sitä laajaa keinovalikoimaa, mitä maankäytön ohjaukseen sisältyy.
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keinojen tarkoituksenmukaisuus riippuu muun muassa kunnan strategisista valinnoista ja ominaispiirteistä. Raportissa esiteltyjen vertailutietojen ja vinkkien kautta kuntien maankäytön ammattilaiset, luottamushenkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet voivat saada informaatiota muun muassa maankäytön resursoinnista ja erilaisista käytännöistä – sekä toivottavasti myös uusia ideoita kehittämiseen!
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Maankäytön makupaloja -raportin alussa esitellään kuntien perustietoja ja
kaavoituksen resursointia. Erilaisten maankäytön ohjaukseen liittyvien vertailutietojen lisäksi raporttiin on koottu useita vinkkejä ja inforuutuja yhdistettynä kuntien erilaisten toimintatapojen esittelyihin. Raporttiin on myös haastateltu Kangasalan kehitysjohtajaa, joka kertoo kuntaliitoksen jälkeisistä vaikutuksista Kuhmalahden kannalta, sekä Mänttä-Vilppulan kaupunginarkkitehtiä liittyen tehdas- ja taidekaupungin kaupunkikuvan kehittämiseen. Raportin lopuksi
Keuruun kaavoitusjohtaja esittelee markkinointivinkkejä Ranta-Keuruun onnistuneen tonttimarkkinoinnin innoittamana.
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Kuntien esittely
Juupajoki

Asukasluku 30.11.2011

2 050

Asukasta per maa-km

8,1

2

Kokonaispinta-ala

274,8

Maapinta-alaa 258,48 km2

Keuruu

km2
Vesialueita 136,3 km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

0,39

Asukasluku 30.11.2011

8,5

29 827 870,4
Asukasta per maa-km2

45,1

km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

Maapinta-alaa 658 km2

0,33
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Asukasluku 30.11.2011

Vesialueita 136,3 km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

0,32

Kokonaispinta-ala

11 330 657,1

Maapinta-alaa 534,49 km2

km2

Vesialueita 212,4 km2

Vuonna 1865 perustetun Kangasalan kunnan kokonaispinta-ala on 2000-luvun aikana kasvanut
kuntaliitosten myötä lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2005 Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät ja
vuoden 2011 alussa Kuhmalahti liittyi Kangasalan kuntaan. Tampereen seutukuntaan kuuluvan
Kangasalan kuuluisat maisemat muodostuvat harjujen kyljissä sijaitsevista järvistä. Kangasalan läpi
kulkee valtatie 12 Tampereelta Lahteen ja pohjoisosan läpi kulkee valtatie 9 Tampere-Jyväskylä.
Suurin osa kangasalalaisista asuu kirkonkylältä Tampereen suuntaan jatkuvassa nauhataajamassa
Kirkonkylän, Suoraman ja Vatialan alueella. Merkittäviä asuinalueita ovat myös Ruutana ja Sahalahti.
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2

Maapinta-alaa 258,48 km2

km2

Vesien ja metsien kaupunkina tunnettu Keuruu sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa 60 kilometriä
Jyväskylästä länteen. Valtatie 23 halkaisee itä–länsi-suunnassa kaupungin, etelästä tulee kantatie
58. Haapamäki on rautateiden risteysasema: rautatie Haapamäeltä Jyväskylään kulkee Keuruun
keskustan halki. Keuruu on perustettu 1652 ja kaupungissa on kolme taajamaa: Keuruu, Haapamäki
ja Pihlajavesi.

Mänttä-Vilppula

Kokonaispinta-ala

Kokonaispinta-ala

10 571 1430,6
Asukasta per maa-km

Vuonna 1913 perustettu Juupajoen kunta sijaitsee Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa noin 50 kilometrin päässä Tampereelta. Juupajoen halki kulkee etelä-pohjoissuunnassa kantatie 58 ja TampereHaapamäki -rautatie. Kunnassa on kolme taajamaa: Korkeakoski, Kopsamo ja Lyly. Juupajoelta löytyy
koko Pirkanmaan ja Etelä-Suomen korkein kohta, Venäläisvuori 232,5 m.

Kangasala

Asukasluku 30.11.2011

Asukasta per maa-km2

22

Vesialueita 122,61 km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

0,23

Mänttä-Vilppulan kaupunki syntyi vuonna 2009 teollisuuskaupunki Mäntän liityttyä Vilppulan
kuntaan. Taidekaupunkina tunnettu Mänttä-Vilppula koostuu neljästä taajamasta: Mänttä, Vilppula,
Kolho ja Pohjaslahti. Kaupunki sijaitsee Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa, Tampereen ja Jyväskylän
puolessa välissä. Vilppulan rautatieasema on rautatieliikennepaikka Tampere–Haapamäki-radan
varrella.
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Pälkäne

Asukasluku 30.11.2011

6 881

Asukasta per maa-km

12,6

2

Kokonaispinta-ala

738

Maapinta-alaa 258,48 km2

km2
Vesialueita 136,3 km

2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

1,14

Asukasluku 30.11.2011

7 462
7,5

2

Kokonaispinta-ala

1 299

Maapinta-alaa 258,48 km2

km2
Vesialueita 136,3 km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

0,57

Vuonna 1868 perustettu Virtain kaupunki sijaitsee Länsi-Suomen läänin keskipisteessä, valtatie 23:n
ja kantatie 66:n risteyskohdalla. Lähin kaupunkikeskus on Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan puolella.
Satojen järvien kaupunkina tunnettu Virrat on myös Suomen virallinen juhannuskaupunki. YläPirkanmaan seutukuntaan kuuluvan Virtain suurimmat taajamat ovat keskustaajama ja Killinkoski.

Kokonaispinta-ala

4 939

950,6

Asukasta per maa-km2

Vapaa-ajan asuntojen määrä
suhteessa asuntokantaan

6,5

Asukasluku 30.11.2011

Asukasta per maa-km

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluva Pälkäneen kunta on tunnettu useista järvistään ja Salpausselältä Pohjanmaalle ulottuvasta harjujaksosta, jonka selväpiirteisin ja korkein osa kunnan alueella on
Onkkaalan luoteispuolella oleva Syrjänharju. Pälkäneen kautta kulkee Tampereen ja Lahden välinen
valtatie 12. Vuonna 1866 perustettu Pälkäne on yksi Suomen mökkivaltaisimpia kuntia. Pälkäne ja
Luopioinen yhdistyivät vuonna 2007, ja kunnan taajamia ovat kuntakeskus Onkkaala, Luopioinen
ja Aitoo.

Ruovesi

Virrat

km2

Maapinta-alaa 776 km2

Vesialueita 170 km2

0,80

Ruoveden vanha emäpitäjä on perustettu vuonna 1565, ja myöhemmin siitä on erotettu omiksi
kunnikseen Keuruu, Virrat, Ähtäri, Kuru, Vilppula ja Pohjaslahti. Ruoveden suurimmat taajamat ovat
Kirkonkylä, Visuvesi ja Jäminkipohja. Ruovesi kuuluu Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan ja sijaitsee 76
kilometrin päässä Tampereen kaupungista kantatie 66:n varrella. Luonnonkauniissa Ruoveden
kunnassa sijaitsee Helvetinjärven kansallispuisto.
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Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Maankäytön suunnittelu perustuu
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain tavoitteena on suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen avulla luoda
edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata suunnittelun laatu ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
asioiden valmisteluun.
Suunnittelujärjestelmän perustana on yleispiirteisestä yksityiskohtaiseen etenevä kaavajärjestelmä. Yleispiirteisimmällä tasolla ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakohtaiset maakuntakaavat. Kunnan suunnitteluvälineitä ovat jo yksityiskohtaisemmat yleiskaavat ja tarkimpana ja velvoittavimpana kaavamuotona oleva asemakaava. Näistä kaavoista muodostuu niin sanottu kaavahierarkia, joka
tarkoittaa sitä, että ylemmänasteinen kaava on aina alemmanasteisen
kaavan laatimisen ohjeena.

makaavaa tai päätettäessä poikkeamisista, vaan alueella on voimassa
seutukaava tai maakuntakaava. Vastaavasti maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan yleiskaava voidaan laatia ja hyväksyä myös siten, että sillä ei ole
kaavan tai sen osan alueella maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja
oikeusvaikutuksia. Tällainen kaava on oikeusvaikutukseton yleiskaava.
Rantayleiskaava tai rantaosayleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jossa on osoitettu sitovasti rakennuspaikkojen lukumäärä ja
rakennuspaikkojen sijainti sekä varmistettu rakentamisesta vapaiden ranta-alueiden säilyminen. Rantayleiskaavan perusteella kunta voi
myöntää rakennuslupia kaavan mukaiseen rantarakentamiseen ilman
alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöstä. Jotta näin on mahdollista menetellä, tulee kaava perustua maanomistajakohtaiseen rakennusoikeuden mitoitukseen (emätilaselvitys) ja rakentamisesta vapaiden
rantojen säilyminen rakentamattomina tulee olla varmistettu kaavamääräyksin.
Strategisella yleiskaavalla kunnan kehitystä hahmotellaan hyvin

yleispiirteisesti tai jopa symbolisin merkinnöin. Strategiselle yleiskaavalle
on tyypillistä pyrkimys pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen. Strateginen yleiskaava laaditaan yleensä oikeusvaikutuksettomana.
Asemakaava ohjaa rakentamista. Asemakaavassa määritellään alueen
tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.
Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja
virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia.
Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön
ja rakentamisen järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaava on
ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen
ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos edellä mainittuja kaavoja ei ole,
rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kuvan lähde: Osayleiskaavaluonnos Finnoo.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -sarja oppaita

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä
maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävänä on
ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäytön
kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin
tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana. Maakuntakaava ohjaa
kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa
suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja
sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman.
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Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen
tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen
ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten
yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin
sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta.
Kaavan hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto.
Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt
1.1.2000 jälkeen.
Mikäli rakennuslain mukaisesti eli ennen vuotta 2000 laadittua yleiskaavaa ei ole vahvistettu, vaan se on vain kunnanvaltuuston hyväksymä,
kutsutaan sitä niin sanotuksi ensimmäisen asteen yleiskaavaksi. Tällaisella yleiskaavalla ei ole oikeusvaikutuksia esimerkiksi laadittaessa ase-
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Opas 13
Opas 12
Opas 11
Opas 10
Opas 9
Opas 8
Opas 7
Opas 6
Opas 5
Opas 3
Opas 1

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat (YM 13.9.2006)
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset (YM 17.6.2003)
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (YM 16.6.2003)
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset (YM 15.6.2003)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa (YM 3.4.2003)
Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa (YM 3.7.2002)
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (YM 2.7.2002)
Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa (YM 1.7.2002)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (YM 13.11.2008)
Asemakaavan selostus (YM 15.11.2000)
Kaavamerkinnät (YM 10.4.2000)

Lähde:
• Valtion ympäristöhallinto, www.ymparisto.fi
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Kuntien kaavoituksen resursointi
Seuraavilla sivuilla käydään läpi ja vertaillaan kyselyyn osallistuneiden
kuntien vastauksia. Kunnan kaavoituksen resursointi – niin henkilömäärän kuin budjetinkin suhteen – vaihtelee huomattavasti kyselyyn
vastanneissa kunnissa. Tämä johtuu esimerkiksi kuntien kokoeroista, strategisista vallinnoista mm. kunnan oman kaavatuotannon ja ostopalvelun
suhteen sekä maankäytön ohjaamisen tarpeesta (esim. väestönkasvu).

Osa pienimmistä kunnista jakaa yhteisen kaavoittajan toisten kuntien
kanssa. Joillain paikkakunnilla virkoja puolestaan hoidetaan muiden
tehtävien ohella. Suuremmissa kunnissa kaavoitusosastolla työskentelee
useita asiantuntijoita. Henkilöstömäärien tarkastelussa tulee huomioida kuntien erilaiset organisaatiorakenteet ja samojenkin tehtävänimikkeiden sisältämät erilaiset työnkuvat.

Budjetti vuositasolla

Henkilömäärä ja tehtävänimikkeet

Juupajoki, 1

Kangasala, 8

Keuruu, 8

600 000

568 749**

500 000***

500 000
Tekninen johtaja

Mänttä-Vilppula, 3

Kaavoitusarkkitehti, suunnitteluarkkitehti,
suunnittelupäällikkö, yleiskaavasuunnittelija,
suunnittelija (määräaikainen), 2 teknistä avustajaa,
toimistosihteeri*

Kaavoitusjohtaja, kaavasuunnittelija,
paikkatietosihteeri (kaava-valmistelija),
paikkatietosihteeri (paikkatietoasiat), palvelusihteeri,
mittaustyönjohtaja, 2 mittamiestä

Pälkäne

Ruovesi, 2

400 000

300 000
240 000

200 000

Kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelija,
suunnitteluavustaja

Pälkäneellä ei ole tällä hetkellä kaavoittajaa, mutta
yhden kaavoittajan tehtävä on parhaillaan haussa.
Tehtävä jaetaan yhdessä Kuhmoisten kunnan kanssa
suhteella 1/5.

146 500****

147 000

Ruovesi

Virrat

Rakennustarkastaja, tekninen johtaja
100 000
55 000

5 000–20 000*

Virrat, 3
Kuntaliiton Kaavoitus kunnissa 2010 -kyselyn mukaan 60 % kuntien kaavoituksen
vastaavista henkilöistä piti henkilöstöresursseja riittämättöminä.

Kaavoitusarkkitehti, paikkatietosuunnittelija (50 %),
kiinteistösihteeri (20%)
* Liiketoimintayksikkö Oksan alaisuudessa.
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Juupajoki

Kangasala

Keuruu

Mänttä-Vilppula

Pälkäne

* Vaihtelee vuosittain.
** Toteutuneet menot. Resursseihin ei ole tullut muutoksia Kuhmalahti-liitoksen myötä.
*** Toimintakulut yhteensä noin 500 000 €, joista henkilöstömenojen osuus noin 350 000 €. Lisäksi investointeihin on varattu noin 100 000 € konsulttipalkkioita.
**** Toimintamenot 123 000 € ja -tulot noin 15 000 €.
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Myynnissä olevien tonttien määrä
Kyselyn toisessa osiossa selvitettiin, mikä on kunnissa myynnissä olevien asuin- ja teollisuustonttien
lukumäärä ja montako tonttia 2000-luvulla on keskimäärin vuosittain myyty.
Kunnan vuosittain myymien asuintonttien keskimääräinen lukumäärä 2000-luvulla

Myynnissä olevien kunnan omistamien asuintonttien lukumäärä tällä hetkellä
Virrat: 37**

Juupajoki: 34
Kangasala: 18*

Ruovesi: 70

30
24

25
Keuruu: 30

20

20
15

Pälkäne: 62

Mänttä-Vilppula: 86

8

10

7
4

5

3

2
* Kuhmalahdella 9, muualla Kangasalla 9.
** 22 tonttia asemakaava-alueella, 15 haja-asutusalueilla.

Juupajoki

Keuruu

Mänttä-Vilppula

Pälkäne

Ruovesi

Virrat

1

1

Ruovesi

Virrat

Kunnan vuosittain myymien teollisuustonttien keskimääräinen lukumäärä 2000-luvulla

Myynnissä olevien kunnan omistamien teollisuustonttien lukumäärä tällä hetkellä
Virrat: 37**

Kangasala

Juupajoki: 9

6

Kangasala: 20

5

Keuruu: 15

4

3–5

4

Ruovesi: 20
3
2

2
Pälkäne: 13*

Mänttä-Vilppula: 30

1

1
0,2*

* Lisäksi Rego-hallissa myynnissä tuotantotiloja erikseen sovittavalla tavalla.
** 22 tonttia asemakaava-alueella, 15 haja-asutusalueilla.
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Juupajoki

Kangasala

Keuruu

Mänttä-Vilppula

Pälkäne

* Yksi tontti viidessä vuodessa.
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Käytössä olevat maankäyttöä
ohjaavat ohjelmat

Kunnan raakamaavaranto
Raakamaana pidetään yleisesti taajamien ympärillä olevaa maata, joka on tulevaisuudessa tarkoitus
kaavoittaa tonttimaaksi. Raakamaata hankitaan yleensä esimerkiksi yleiskaavoissa osoitetuilta kasvusuunnilta
ennen yksityiskohtaisempaa kaavoitusta eli asemakaavoitusta. Riittävällä raakamaavarannolla
voidaan parantaa kaavoituksen toimintaedellytyksiä, turvata suunnitelmallinen tonttituotanto ja
yhdyskuntarakentamisen taloudellisuus.

Kyselyn neljännessä kohdassa selvitettiin, onko kunnissa käytössään maapoliittista tai asuntopoliittista
ohjelmaa tai kaavoitusohjelmaa.
Juupajoen, Pälkäneen ja Ruoveden kuntia lukuun ottamatta kaikissa kunnissa on käytössä tai valmisteilla
joku edellä mainituista ohjelmista.
Kangasalla on laadittu vuonna 2010 maankäytön toteuttamisohjelma vuosille 2011–2020.
Ohjelma sisältää maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen kehittämistoimenpiteet.
Lisäksi Kangasalle on laadittu vuonna 2011 palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011–
2030. Maapoliittinen ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2010.

on asiakirja, jossa määritellään
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet.
Maankäytön ja kaavojen toteuttamisen keskeisiä

Keuruulla on käytössä maapoliittinen ohjelma. Kaavoitusohjelma on valmistelussa.
Mänttä-Vilppulassa laaditaan parhaillaan asuntopoliittista ohjelmaa. Maapoliittinen
ohjelma ja kaavoitusohjelma laaditaan vuonna 2012.

Maapoliittinen ohjelma

periaatteita ovat muun muassa kunnan kasvusuunnat,
maanhankinnan periaatteet, maankäyttösopimusten

Virroilla on käytössä kaavoitusohjelma.

käyttämisen periaatteet ja kaavojen toteuttamisen
edistämistoimenpiteet. Maapoliittinen ohjelma
antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä
toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille,
maanomistajille, rakennusliikkeille
kuin uusille päättäjillekin.

Kangasala: 750 ha

Pälkäne: 400 ha

Keuruu: 100 ha

Virrat: 175 ha

Mänttä-Vilppula: 400 ha

Ruovesi: 6 ha

Juupajoki: 5 ha

Lähde:
• Suomen Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö, Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille
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Kaavoitusohjelma

Asuntopoliittisella
ohjelmalla

on lyhyen tai keskipitkän

tarkoitetaan kokonaisnäkemystä

aikavälin työohjelma, jonka

asumisen mitoituksesta ja sijoittumisesta

tavoitteena on asettaa

siten, että maankäyttö, liikenne,

painopistealueet maankäytön

palvelut ja asuminen luovat

suunnittelulle ja

yhdessä tarkoituksenmukaisen

kaavoitukselle.

kokonaisuuden.

Lähteet:
• Kuntaliitto, www.kunnat.net
• Suomen Kuntaliitto ja ympäristöministeriö, Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille
• Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelma 2011–2012
• Länsi-Uudenmaan asuntopoliittinen ohjelma

Maankäytön makupaloja – vertailutietoa ja ideoita maankäytön ohjaukseen

15

Maankäytön strategiset suunnitelmat
Maankäytön strategisella suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista sekä luodaan edellytykset
kestävälle, toimivalle ja laadukkaalle yhdyskuntarakenteelle.
Maankäytön strateginen suunnittelu on lisääntynyt huomattavasti viime
aikoina. Maankäyttö- ja rakennuslain sisältämien maankäytön suunnitteluvälineiden lisäksi on syntynyt tarve laatia maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi ja yleiskaavaa yleispiirteisempi maankäytön suunnittelumuoto,
jossa on strateginen ote. Tarpeeseen ovat syynä muun muuassa kuntaliitokset, vähenevien resurssien optimointi, tarve sektorikohtaisen suunnittelun yhteensovittamiseen, laajempien aluekokonaisuuksien merki-

tyksen korostuminen ja tulevaisuuden ennakointi. Strategisen maankäytön suunnittelun lopputulos voi olla esimerkiksi strateginen yleiskaava, rakenneyleiskaava, kehityskuva, maankäytön visio, alueidenkäytön
strategia tai rakennemalli. Ne kaikki ovat tahdon ilmauksia, strategisia
linjauksia ja jatkotoimenpiteiden määrittämistä ja aikataulutusta muulle
suunnittelulle.

Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen
Lue lisää alueidenkäytön strategisesta ohjaamisesta
ympäristöministeriön julkaisusta.
Julkaisu on saatavilla myös internetistä:
www.ymparisto.fi à Palvelut ja tuotteet à Julkaisut à Suomen ympäristö à
Suomen ympäristösarja 2010

Juupajoella
ei ole laadittu maankäytön
strategisia suunnitelmia.

Mänttä-Vilppulaan
on laadittu kehityskuva
vuonna 2011.

Virroilla
on tekeillä strateginen
alueidenkäytön suunnitelma.
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Kangasalla
maankäytön strategiset
linjaukset on ratkaistu
Tampereen kaupunkiseudun
rakennesuunnitelmassa ja muissa
siihen liittyvissä suunnitelmissa.
Esimerkiksi seudulliset periaatteet
asemakaavojen ulkopuolisessa
rakentamisessa ovat
valmisteltavana.

Keuruun
keskustaan on laadittu
oikeusvaikutukseton yleiskaava.
Koko kunnan osalta laaditaan
parhaillaan tilannekuvaa.

Ruovedellä
on käytössään yleiskaava,
rantaosayleiskaava on
valmistumassa.

Pälkäneellä
on vireillä kehityskuvan
tekeminen. Työ valmistuu vuoden
2012 loppuun mennessä.

Maankäytön makupaloja – vertailutietoa ja ideoita maankäytön ohjaukseen

Lähteet:
• Suomen kuntaliitto ja ympäristöministeriö, Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille
• Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma
• Valtion ympäristöhallinto, www.ymparisto.fi
• Virtain kaupunginhallitus, Strateginen alueidenkäytön suunnitelma
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Kyläkaavat
Vuoden 2009 alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka mahdollistaa yleiskaavan
käyttämisen rakennusluvan myöntämisen perusteena maaseutukylissä entistä laajemmin. Muutoksen
tavoitteena on tukea pienimuotoista asuinrakentamista kyläalueilla, joilla ei ole merkittävää rakentamisen
painetta. Rakennuslupa voidaan myöntää enintään kaksiasuntoista asuinrakentamista varten.
Juupajoella, Kangasalla, Ruovedellä ja Virroilla ei ole laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisia kyläkaavoja.
Keuruulla on vireillä Jukojärven-Pohjoisjärven osayleiskaava.

Mänttä-Vilppulassa on vireillä Pohjaslahden kyläosayleiskaava.
Pälkäneellä on laadinnassa kyläkaavat Epaala-Kuulialan alueella ja
Rautajärvellä.

Kyläkaavoitus
Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamiseen
Lue lisää kyläkaavoituksesta ympäristöministeriön julkaisemasta oppaasta.
Julkaisu on saatavilla myös internetistä:
www.ymparisto.fi à Ympäristöministeriö à Julkaisut à Esitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 44 §
”Maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2009 voimaan tulleen muutoksen mukaan yleiskaavaa voidaan
käyttää entistä laajemmin perusteena rakennusluvan myöntämiselle maaseutukylissä.”

Kyläkaavoitus
Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa

”Uuden säännöksen mukaan yleiskaavassa voidaan erityisesti määrätä, että kaavaa tai sen osaa
voi käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tällöin erillistä suunnittelutarveratkaisua tai
asemakaavaa ei enää tarvita.”
”Määräys voi koskea vain kyläaluetta, jolla ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Kylällä
tarkoitetaan tässä useista rakennuksista koostuvaa kylämäistä maaseudun taajamaa. Säännöstä ei
voida soveltaa esimerkiksi kasvavilla kaupunkiseuduilla eikä taajamien lievealueilla, joilla rakentamisen
määrä ja tehokkuus edellyttävät asemakaavaa tai muita erityisiä toimenpiteitä. Kaava-asiakirjoissa
tuleekin selvittää sekä kyläalueen laajuutta että rakentamisen painetta. Sopivia kyläalueita voidaan
kartoittaa myös maakuntakaavaa tai strategista yleiskaavaa laadittaessa.”
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Oikeusvaikutteinen rantayleiskaavoitus
Selvityksen seitsemännessä kysymyksessä kartoitettiin, miltä osin kunnat ovat oikeusvaikutteisen
rantaosayleiskaavoituksen piirissä.
Rantaosayleiskaava kertoo, mihin rannoilla saa rakentaa ja mitkä alueet
puolestaan säilytetään rakentamattomina. Kaavasta selviää myös
alueiden käyttötarkoitus.

kaikki rannat. Keurusselän osalta noin kolmannes rannoista on rantaosayleiskaavassa lainvoimaisena ja toisen kolmanneksen kaavoitus on
vireillä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman
asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa.
Suunnittelutarve koskee uuden rakennuksen rakentamista, olemassa
olevan rakennuksen huomattavaa laajentamista ja vapaa-ajan asunnon
muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Ellei kaavaa ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Mänttä-Vilppulan kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen osayleiskaava,
pois lukien asemakaava-alueet ja pienehköt taajamien lähellä sijaitsevat
ranta-alueet.

Juupajoella kaikki järvet kuuluvat oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavoituksen piiriin.
Kangasalla niin sanotun vanhan Kangasalan rannat kuuluvat oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavoituksen piiriin. Sahalahteen on vireillä rantaosayleiskaava, Kuhmalahteen puolestaan ei.
Keuruulla rantaosayleiskaavoituksen piiriin kuuluvat Pihlajaveden osalta

Pälkäneellä ei ole rantaosayleiskaavoja.
Ruovedellä ollaan parhaillaan laatimassa koko kuntaan rantaosayleiskaavaa. Kunta on jaettu kolmeen alueeseen, joista ensimmäisellä kaavalla
ei ole vielä valtuuston hyväksyntää Natura-alueiden maanomistajien valitusten vuoksi. Toinen ja kolmas alue ovat kuulemiskierroksella.

Rakentavasti rannoille
Yleiskaavoituksesta hyötyä kaikille
Lue lisää rantarakentamisesta ympäristöministeriön julkaisemasta oppaasta.
Julkaisu on saatavilla myös internetistä:
www.ymparisto.fi à Ympäristöministeriö à Julkaisut à Esitteet

Rakentavasti rannoille
YLEISKAAVOITUKSESTA HYÖTYÄ KAIKILLE

Virroilla Näsijärven pääreittivesistöön kuuluville rannoille on laadittu
rantaosayleiskaavat. Tarjanne-Hauhuu-Uurasveden rantaosayleiskaava
valmistui vuonna 1993, Vaskivesi-Koronselkä-Oikanselän vuonna 1997 ja
Toisveden vuonna 2006.

1.1.2006-31.12.2008 välillä Suomessa hyväksyttyjen rantaosayleiskaavojen tilastotietoja
Rantayleiskaavoja yhteensä
Kaavoja, joista oli valitettu
Mitoitus keskimäärin rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri (kaavojen lkm)

179 kpl
43 kpl
6,7 (56 kpl)

Kantatilatarkastelun yleisin aloitusvuosi

1959

Uusien lomarakennuspaikkojen määrä

9 573 kpl

Uusien asuinrakennuspaikkojen määrä

2 455 kpl

1
Kuva: Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas

Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeuden vaihteluväli
Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeuksien keskiarvo

80–300 k-m2
177 k-m2

Lähteet:
• Ympäristöministeriön raportteja 20/2010, Rantayleiskaavoituksen kehitys
• Ympäristöministeriö, Rantojen maankäytön suunnittelu
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Maanhankinnan menettelytavat
Kunta voi varmistaa maanhankinnalla, että yhdyskunnan rakentaminen ja kasvu pysyvät kuntatalouden
näkökulmasta merkittävinä. Maanhankinnan menettelytapoja ovat selvityksen kolmannessa kysymyksessä
käsitellyn raakamaan ostamisen lisäksi lunastus ja etuosto-oikeus.
Lunastus

Etuosto-oikeus

Maata voidaan lunastaa sen omistajilta erilaisiin yhdyskuntarakentamisen
tarpeisiin ja varmistaa tätä kautta keskeisten kasvualueiden rakentuminen. Lunastusoikeus antaa kunnalle mahdollisuuden järkevään yhdyskuntakehitykseen maanomistajien sopimus- tai myyntihalukkuudesta
riippumatta ja auttaa kohtelemaan maanomistajia tasapuolisesti riitatilanteissa.

Kunta voi hankkia etuostolla omistukseensa vapaaehtoisella kaupalla
myytävän alueen, joka on tarpeen kunnan yhdyskuntarakentamisessa,
virkistyksessä tai suojelussa. Etuosto-oikeus on sattumanvarainen maanhankintakeino, joka parantaa jo olemassaolollaan kunnan mahdollisuuksia maan hankintaan, sillä se ohjaa maanomistajia neuvottelemaan
maan myymisestä kunnalle.

Käytännössä lunastusoikeutta käytetään kunnissa harvoin. Kyselyyn
vastanneista kunnista Pälkäneellä on käytetty lunastusta muutamissa
poikkeustapauksissa ja Kangasalla vain katualueissa.

Etuosto-oikeutta käytetään Keuruulla ja Kangasalla, joissa tapauksia
on maksimissaan kaksi vuodessa. Myös Pälkäneellä etuosto-oikeutta on
käytetty muutaman kerran.

Kangasalan kunnanhallitus teki kuitenkin syksyllä 2011 päätöksen lunastusluvan hakemisesta raakamaa-alueella. Muissa kyselyyn vastanneissa
kunnissa lunastusta ei ole käytetty.

Juupajoella, Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä ja Virroilla puolestaan
etuosto-oikeutta ei ole käytetty.

Pirkanmaalaisista kunnista esimerkiksi Ylöjärvi on lunastanut
raakamaata 34 hehtaaria Elovainion alueelta palvelujen ja tuotantotoimintojen alueeksi sekä uudis- tai täydennysrakennettavaksi alueeksi 25 hehtaaria Kirkonseudulta.

Kaavoitusta tai kaavan toteuttamista
edistävät toimenpiteet
Maanhankinnan menettelytapojen lisäksi kunta voi edistää yhdyskunnan rakentamista myös muilla
maapolitiikan keinoilla. Tällaisia ovat muun muassa kaavoitusta tai kaavan toteuttamista edistävät
toimenpiteet kuten rakentamiskehotukset, kiinteistöveron korottaminen rakentamattomalla
rakennuspaikalla, maankäyttösopimukset sekä kehittämiskorvaukset.
Rakentamiskehotukset

Maankäyttösopimukset

Asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen rakentamista voidaan
edistää rakentamiskehotuksilla. Kehote voidaan antaa määrällisesti tai
laadullisesti vajaasti rakennetulle rakennuspaikalle silloin, kun kaava on
ollut voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehotusta ei kuitenkaan saa antaa
enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen, jos
rakennuspaikalla on jo käytössä oleva asuinrakennus.

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä
osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sovitaan ensisijaisesti maankäyttösopimuksin. Kaavojen sisällöstä ei
voida sopia.

Kunnalla on oikeus lunastaa rakennuspaikka, jollei sitä kolmen vuoden
kuluessa rakennuskehotuksen antamisesta ole rakennettu kehotuksen
edellyttämällä tavalla.
Missään kyselyyn vastanneessa kunnassa ei ole annettu rakentamiskehotuksia. Pälkäneellä on kuitenkin käytössään sopimussakko, mikäli rakennusvelvoite jää käyttämättä.

Korotettu kiinteistövero rakentamattomalla
rakennuspaikalla
Korotetulla kiinteistöverolla voidaan edistää yksityisessä omistuksessa
olevien tonttien rakentamista määräämällä rakentamattomalle rakennuspaikalle muita kiinteistöjä korkeampi kiinteistövero. Veroprosentin on
oltava vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Korotettu kiinteistövero ei koske
loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.
Kangasalla on käytössään korotettu kiinteistövero rakentamattomalla
rakennuspaikalla. Vuonna 2011 veroprosentti oli 1,50. Virroilla korotettu
kiinteistövero on harkinnassa. Muissa kyselyyn vastanneista kunnissa ei
ole käytössä korotettua kiinteistöveroa.

Juupajokea ja Virtoja lukuun ottamatta kaikissa muissa kyselyyn vastanneissa kunnissa on tehty maankäyttösopimuksia. Pälkäneellä sopimuksia
on tehty yksi kappale. Keuruulla puolestaan sopimuksia on tehty, mutta
ei laajennusalueille.

Kehittämiskorvaukset
Kaavasta merkittävää hyötyä saavalla kaava-alueen maanomistajalla on
velvollisuus osallistua kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnalle yhdyskuntarakentamisesta. Maanomistajan osallistumisesta kaavan toteuttamisen
kustannuksiin on kuitenkin aina ensin neuvoteltava pyrkien maankäyttösopimukseen. Jos maankäyttösopimukseen ei päästä, on kunnalla oikeus
määrätä kustannusperusteinen kehittämiskorvaus.
Kehittämiskorvauksen määräämisen edellytyksenä on, että kaava tuo
merkittävää hyötyä maanomistajalle ja että kaavassa on osoitettu uutta
asuinrakennusoikeutta enemmän kuin 500 kerrosneliömetriä. Kunta voi
halutessaan korottaa kehittämiskorvauksen perimisen alarajaa ja laskea
kehittämiskorvausta.
Missään kyselyyn vastanneista kunnista ei ole käytetty kehittämiskorvausta.

Lähteet:
• Suomen Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö, Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille
• Pro gradu -tutkielma: Raakamaan lunastaminen kunnissa.

22

Maankäytön makupaloja – vertailutietoa ja ideoita maankäytön ohjaukseen

Lähteet:
• Verohallinto, www.vero.fi
• Suomen Kuntaliitto ja ympäristöministeriö, Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille
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Rantayleiskaavoituksesta ja rantaasemakaavoituksesta perittävät kustannukset
Rantaosayleiskaavoituksen myötä maanomistajille syntyy rakennuspaikkoja. Vastineena tästä hyödystä
maanomistajia voidaan velvoittaa myös osallistumaan kaavan laatimiskustannuksiin. Kunnan ja
maanomistajien välinen kustannusvastuu on jaettu niin, että kunnan osuus on vähintään puolet
kustannuksista.
Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan oikeus
ranta-asemakaavan laatimiseen. Laatimiskustannukset maksaa maanomistaja. Ranta-asemakaavat ja rannat ovat hyvin erilaisia, joten kaavan
laatimisesta aiheutuva työmäärä ja kustannukset vaihtelevat suuresti.
Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:
•
Suunnittelukustannukset
•
Kaavan pohjakartan laatiminen ja hyväksyttäminen: 1) pohjakartan laatimiskustannus, 2) tarkastusmaksu, jonka maanmittaustoimisto perii hyväksyessään pohjakartan
•
Tarvittavien selvitysten laatiminen (esim. luontoinventointi)
•
Mahdolliset kunnalle maksettavat kaavoituksen käsittelystä
aiheutuvat kulut (ns. käsittelymaksut kuulutuksista ja kopioinneista).

alle 500 kerrosneliömetriä – peritään kustannuksia seuraavasti:
•
4000 €, kun kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen ranta-asemakaavan muutos,
•
6000 €, kun kyseessä on vaikutuksiltaan vähäistä suurempi
ranta-asemakaavan muutos.
Vaikutuksiltaan merkittävät muutokset tai uudet ranta-asemakaavat
edellyttävät maankäyttösopimusta.

Juupajoella ei peritä maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia
kustannuksia rantaosayleiskaavoituksen tai -asemakaavoituksen yhteydessä.

Ruovedellä ei yleensä peritä ranta-asemakaavoituksen kustannuksia.
Rantaosayleiskaavan osalta kustannukset peritään.

Kangasalla rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä ei kustannuksia peritä.
Ranta-asemakaavoituksen yhteydessä – kun rakennusoikeuden lisäys on

Esimerkkejä rantayleiskaavoituksesta perittävistä
kustannuksista
Rantayleiskaavan laatimiskustannuksia ovat perineet tai
perimistä suunnittelevia kuntia ovat muun muassa Orivesi ja
Hartola.
Esimerkiksi Hartolassa rantayleiskaavan laatimiskustannus peritään uusia rakennuspaikkoja saavilta maanomistajilta. Maksun suuruus on 180 €/rakennuspaikka.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 76 §

”Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus

”Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti
loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet
yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta
heidän saamansa hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaavaaluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun
perimistavan ja -ajan.”

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen
edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan
aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta
ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.”
Tämän yksityisen edun puitteissa kunta voi periä rantaasemakaavasta käsittelykuluja.

Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla kustannukset peritään kaavamuutoksista kaavoitussopimuksen ja -taksan mukaisesti.
Pälkäneellä peritään kaavoituskustannukset, kun kaavoitukset tehdään
asianomaisten tai maanomistajien aloitteesta. Kunnalla ei ole kiinteää
kaavamaksua.

Virrat perivät kustannukset kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan
mukaisesti.

Esimerkkejä ranta-asemakaavoituksesta perittävistä
kustannuksista
Nastola: Hankkeen vireillepanosta ja kuulemisesta
aiheutuneet kustannukset toteutuneiden
kustannusten mukaan.
Sysmä: Maanomistajilta ei ole peritty kuluja edes
kuulutuksista.
Asikkala: Peritään kaavakohtaisesti 1 000 € kertakorvaus
prosessin kuluista.
Urjala:
Ranta-asemakaavan käsittelystä peritään 1 000 €.
Lisäksi peritään kopioinnista ja kuulutuksista
syntyneet kulut.

Maankäytön makupaloja – vertailutietoa ja ideoita maankäytön ohjaukseen

Lähteet:
• Heinolan kaupunki, Selvitys mahdollisuudesta periä maanomistajilta yksityisen edun vaatimien kaavojen ja rakennuspaikkojen kustannukset
• Lounais-Suomen ympäristökeskus, Rantojen suunnittelu haja-asutusalueella: Ranta-asemakaava
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Rakennuspaikan minimikoko
Kysymyksessä 11 selvitettiin, mikä on rakennuspaikan minimikoko alueilla, joilla ei ole voimassa
oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. Rakennuspaikan minimikoko voidaan määrittää kunnan
rakennusjärjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § edellyttää kuitenkin, että rakennuspaikan on
oltava vähintään 2000 m2:n kokoinen.

Rakennusjärjestyksessä määrätty
rakennusoikeus ranta-alueella
Kysymyksessä 12 selvitettiin kuntien rakennusjärjestyksissä määrittämiä ranta-alueiden rakennusoikeuksia.
Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla rakennuslupaan oikeuttava
rantaosayleiskaava tai asemakaavaa.
Juupajoella määrätty lomarakennuksen rakennusoikeus ranta-alueella
on 150 m2 ja Virroilla 200 m2.

Juupajoella, Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa rakennuspaikan minimikoko on 5000 m2, yleiseen viemäriverkostoon liitettäessä 2000 m2.
Kangasalla vuonna 2010 luodun rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan minimikoko on vähintään 5000 m2, yleiseen viemäriverkostoon liitettäessä vähintään 2000 m2. Kangasalan uusi rakennusjärjestys
on valmisteltavana.

Keuruulla ja Virroilla rakennuspaikan minimikoko on 2000 m2.
Pälkäneellä asemakaavoitetun alueen ulkopuolella asuinrakennuspaikan minimikoko on 4000 m2. Jos rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, on rakennuspaikan minimikoko 2000 m2.

Keuruulla ranta-alueella sijaitsevalla rakennuspaikalla saa kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 250 m2.
Kangasalan vuonna 2010 laaditun rakennusjärjestyksen mukaan rantaalueelle rakennettaessa kokonaiskerrosala saa olla enintään 160 m2, josta
loma-asunto ja kaksi saunarakennusta enintään 120 m2.
Pälkäneellä lomarakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala
rakennuspaikkaa kohden saa olla 6 % rakennuspaikan pinta-alasta

kuitenkin enintään 160 m2. Vakituisen asumisen rakennuspaikoilla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohden saa olla enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 300 m2.
Mänttä-Vilppulassa ja Ruovedellä rakennuspaikalle rakennettavien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Loma-asumisen rakennusoikeus on määritelty
seuraavasti:
•
•
•

Alle 3000 m2 tontit: enintään 80 m2 + 25 m2 + 15 m2
3000–5000 m2 tontit: enintään 120 m2 + 30 m2 + 25 m2
Yli 5000 m2 tontit: enintään 150 m2 + 30 m2 + 35 m2 + 25 m2

Maankäyttö- ja rakennuslaki 116 §
”Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa.

Mänttä-Vilppula ja Ruovesi ovat yhtenäistäneet
rakennusjärjestyksensä.

Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri,
kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava
huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle
etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.
Rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan
rakennukseen säädetään asetuksella.”

Lähde:
• Valtion ympäristöhallinto, www.ymparisto.fi
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Kaavoitushankkeiden kilpailutus

Ehdotukset kuntien maankäytön
suunnittelun ja ohjauksen parantamiseksi

Julkinen hankinta edellyttää aina huolellista suunnittelua, hankintaprosessin hallintaa ja sopimuksen
täytäntöönpanoa eli hankinnan toteuttamista. Kysymyksessä 13 selvitettiin, toteutetaanko kunnissa
kaavoitushankkeiden kilpailutus yksittäisinä toimeksiantoina vai puitesopimuksella.

Kysymys 14 selvitti kuntien kehittämistoiveita nykyisiin kunnassa käytössä oleviin maankäytön suunnittelua
tai ohjausta koskeviin käytäntöihin. Vastauksissa korostui etenkin yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen
merkitys.

Juupajoella, Pälkäneellä ja Ruovedellä kilpailutukset hoidetaan yksittäisinä toimeksiantoina.

Kangasalla on voimassa puitesopimukset asemakaavasuunnitteluun
sekä luonto- ja liikenneselvityksiin ja -suunnitteluun.

Keuruulla kilpailutus hoidetaan puitesopimuksella. Mänttä-Vilppulassa käytetään sekä yksittäisiä toimeksiantoja että puitesopimuksia.

Virroilla vuosibudjetiltaan alle 30 000 euron hankkeet hoidetaan puitesopimuksella. Suuremmat hankkeet toteutetaan yksittäisillä tarjouskilpailuilla.

Puitesopimus
on yhden tai useamman hankintayksikön
ja yhden tai useamman toimijan välinen
sopimus, joka vahvistaa tietyn ajan kuluessa
tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot
erityisesti hintojen ja tarvittaessa myös suunnittelun

Juupajoella
kaivataan kyläkaavoituksen
käynnistämistä.

Kangasalalaiset
toivovat lisää hallintokuntien
välistä yhteistyötä.

Mänttä-Vilppula
toivoo lisää resursseja sekä
sektoreiden välistä yhteistyötä.
Lisäksi kokonaissuunnittelun
merkitystä olisi korostettava ja
paikkatietosuunnittelun osuutta
kasvatettava.

Pälkäne
toteaa olevansa oikeanlaisella
tiellä maankäytön suunnittelussa,
joka on nyt tehostumassa.
Toiveena olisivat vielä laajempi
maapoliittisen keinojen
käyttöönotto ja selvemmät
ohjauskäytännöt.

määrän osalta. Puitesopimuksen etuna on mm. työn

Keuruulla
ei ole muutostoiveita.

Ruovedellä
kaivataan yhtenäisiä käytäntöjä.

käynnistäminen joustavammin ja nopeammin,
koska joka kerta ei tarvitse järjestää
erillistä tarjouskilpailua. Tämä vuorostaan
vähentää hallinnollisia tehtäviä ja
kuluja.

Virroilla
ollaan sitä mieltä, että
päätöksenteko on nykyisin
liian byrokraattista ja
kaupunginhallituskeskeistä.
Päätöksentekoa toivotaan
porrastettavaksi.

Lähde:
• Kuntaliiton ja TEMin julkisten hankintojen neuvontayksikkö, www.hankinnat.fi
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Vinkkejä hyviin toimintatapoihin
Kyselyn viimeisessä kohdassa kysyttiin, onko kunnissa käytössä hyväksi tai tehokkaaksi todettuja
toimintatapoja, joita haluttaisiin jakaa muiden kuntien kanssa.
Kangasalan kunnasta vinkataan, että ensin kannattaa hankkia maa ja
tehdä sitten vasta kaava.

Muista kyselyyn vastanneista kunnista ei osattu antaa vinkkejä.

Keuruulla oman tuotannon lisäksi resursointi konsulttipalveluihin on
koettu tehokkaaksi ja joustavaksi yhdistelmäksi.

Kangasalan kotikatutiimi
Kangasalle on perustettu kotikatutiimi, joka käsittelee kaupungin ajankohtaisia suunnittelu- ja rakentamishankkeita. Tiimin tavoitteena on nostaa esiin eri vaiheiden suunnittelijoiden näkemykset ja löytää yhteisymmärrys muun muassa kaava-, katu- ja puistosuunnitelmista ja niiden toteuttamisesta.
Kotikatutiimissä toimii puheenjohtaja Kangasalan kunnan tekninen johtaja ja jäseninä kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan ja Kangasalan Veden edustajia. Yhteensä jäseniä on kahdeksan. Kokouksia pidetään säännöllisesti joka toinen viikko. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan myös tiimin ulkopuolisia henkilöitä.
Toiminnan säännöllisyyden ansiosta pikaistakin ratkaisua kaipaavat asiat saadaan käsittelyyn nopeasti järjestämättä erillistä neuvottelua. Esityslistat ja muistiot löytyvät yhteisestä sähköisestä kansiosta, joten jokainen jäsen voi itse lisätä asioita seuraavan kokouksen esityslistalle.
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Lähikylästä Kytkylä
Kytkylä-tutkimuksen pohja luotiin Tampereen teknillisen yliopiston EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorion ja Ylä-Pirkanmaan
seutuyhdistys ry:n yhteistyöllä vuosina 2007–2008. Kohteena oli tuolloin kolme Ylä-Pirkanmaan kylää: Oriveden Siitama, Ruoveden Murole ja
Mänttä-Vilppulan Pohjaslahti. Kolmen kylän tutkimuksen pohjalta heräsi ymmärrys, miten verkostorakennetta tarkemmin analysoimalla kyliä
ja kuntakeskuksia voidaan rakentaa kokonaisuutena paremmin.
Kehittämistyötä lähdettiin viemään eteenpäin Pohjaslahdessa samojen toimijoiden voimin Pirkanmaan liiton rahoittamassa Kytkylä 2-hankkeessa. Pohjaslahdelle valmistui vuonna 2008 suunnittelijoiden, tutkijoiden ja kyläläisten yhteistyöllä tarkennettu asumis- ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma. Näillä suunnitelmilla luotiin vahva pohja Mänttä-Vilppulan kunnan johtamalle kyläkaavoitusprosessin toteutukselle vuosina 2010–2011.
Molempien Kytkylä-hankkeiden tavoitteena on ollut kehittää käytäntöön sovellettava tutkimusmenetelmä, jolla voidaan analysoida ja kuvata maaseudun yhdyskuntarakennetta siten, että kuvaus vastaa ihmisten arkea. Pohjaslahdessa kehitysprojektien suunnittelun keskiössä ovat
olleet kylän kehittäminen kiinteämpänä osana lähikaupunkien palveluverkostoa ja asumisen kehittäminen tässä palveluverkostossa. Pohjaslahden kylä sijaitsee kolmen kuntakeskuksen (Mänttä-Vilppula, Virrat ja Ruovesi) risteysalueella. Kuhunkin kuntaan on noin puolen tunnin ajomatka.
Tutkimuksessa on kuvattu muun muassa kylän ajallista saavutettavuutta kuntakeskuksiin (ajoaikaan perustuvien aikavyöhykkeiden kuvaus
kartalla), palvelutarjonnan laatua ja määrää lähimmistä kuntakeskuksista sekä eri asukastyyppien arjen liikkumiskuvauksia kartalla (mm. harrastavat koululaiset, liikkuvat yrittäjät, palveluita tarvitsevat eläkeläiset, kulttuuripalveluita käyttävät paluumuuttajat). Kylälle valmistunut kehittämissuunnitelma ja -tutkimus ovat hyvät esimerkit maaseutukylien verkostomaisesta kehittämisestä.
Kytkylä 1 ja 2 -julkaisut ovat saatavilla internetistä: www.ylapirkanmaa.fi/tiedostopankki
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Kuntaliitos paransi Kuhmalahden
maankäytön resursseja
Maaseutumainen Kuhmalahti ja osin varsin kaupunkimainen Kangasala yhdistyivät vuoden 2011 alussa.
Pienelle Kuhmalahdelle kuntaliitos toi tullessaan aiempaa paremmat resurssit muun muassa maankäytön
suunnitteluun.
– Kuhmalahdella maankäytön suunnittelua ohjasi kunnanjohtaja muiden
töidensä ohessa. Aluearkkitehdin palvelut ostettiin Pälkäneeltä ja kaavoitustyö ulkopuolisilta konsulteilta. Nyt kuntaliitoksen jälkeen myös
Kuhmalahden maankäytön suunnittelu on siirtynyt Kangasalan kaavoitustoimelle, jossa on seitsemän vakituista työntekijää. Asiantuntemus
on siis lisääntynyt merkittävästi, vaikkakin maankäytön prosessit ovat
Kuhmalahden näkökulmasta kuntaliitoksen myötä hieman hidastuneet,
aiemmin Kuhmalahden kunnanjohtajana toiminut Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva kertoo.
Kuhmalahdella ennen kuntaliitosta tehdyt maankäytön suunnitelmat ja vireillä olleet kaavat on tuotu nyt Kangasalan kaavoitukseen.
Myös Kuhmalahden ennen kuntaliitosta hankkima noin 115 hehtaarin
maareservi saadaan kuntaliitoksen myötä Kangasalan kunnan hyödynnettäväksi.

Hajarakentaminen hallintaan taajama-alueiden
ulkopuolella

325-tiestä. Asutuskeskittymien vuoksi haja-asutusrakentaminen ei ole
Kuhmalahdella polttava kysymys. Kangasalla sen sijaan haja-asutusrakentamisen paineet ovat kovat etenkin kaavojen lievealueilla Huutijärveltä kaupungin rajaan ja Ruutanasta Liuksialaan.
Kangasala on mukana luomassa seudullisia periaatteita hajarakentamisen hillitsemiseksi: kylissä tapahtuvaa rakentamista ei haluta estää,
mutta taajamien ja asemakaavojen lievealueilla tapahtuvaa rakentamista halutaan rajoittaa.
– Suunnittelematon rakentaminen taajamien lievealueille haittaa
kunnan tulevaa suunnittelua ja maanhankintaa sekä olemassa olevaa
palveluntarjontaa. Siksi pyrimme ohjaamaan hajarakentamista kylämäisille alueille ja tätä kautta tukemaan muun muassa kylien elinvoimaisuutta ja kyläkauppojen ja -koulujen toimintaa, Kivineva perustelee.
Kangasalla kaavojen lievealueilla rakentamisesta päätetään aina
suunnittelutarveratkaisulla. Arviointia tehtäessä huomioidaan ennen
kaikkea rakentamisen vaikutus alueen tulevaan suunnitteluun ja yhdyskuntakehitykseen, kuten palveluntarjonnan erilaisiin mahdollisuuksiin
sekä vesihuolto- ja liikennejärjestelyihin.

Kangasala on yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäistä taajamaa Tampereen
rajalta Huutijärvelle asti. Taajaman ulkopuolella on hajanainen kylärakenne. Maaseutukyliä löytyy vain Sahalahdelta – ja nyt myös Kuhmalahdelta.
Kuhmalahden asutus on keskittynyt lähinnä Pohjan alueelle ja
kirkonkylään – kahden kilometrin säteelle alueiden läpi kulkevasta

Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva muistuttaa, että kyläsuunnitteluun kannattaa etsiä pehmeitä keinoja.
– Kuntaliitosten myötä kuntien sisälle syntyy erilaisia alueita eikä samanlainen toimintamalli sovi joka alueelle.
Kunnan toimintamalleja kannattaa soveltaa aina tilanteen mukaan.
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Kuntaliitoksen vaikutukset Kuhmalahteen
Alla vertaillaan entisen Kuhmalahden kunnan ja nykyisen Kangasalan kunnan maankäytön ohjauskeinoja
ja resursseja. Kuhmalahden vastaukset perustuvat 31.12.2010 vallinneeseen tilanteeseen, eli hetkeen juuri
ennen kuntaliitosta.
Kaavoituksen resursointi

Budjetti

Henkilömäärät ja tehtävänimikkeet

Kangasala, 8

Kangasala

568 749*
10 000

Kuhmalahti, 2

Kuhmalahti

Kaavoitusarkkitehti, suunnitteluarkkitehti,
suunnittelupäällikkö, yleiskaavasuunnittelija,
suunnittelija (määräaikainen), 2 teknistä avustajaa,
toimistosihteeri*

Osa-aikaisesti kunnanjohtaja ja Pälkäneen
aluearkkitehti

Myynnissä olevien tonttien määrä

Kunnan raakamaavaranto

Myynnissä olevien kunnan omistamien
asuintonttien lukumäärä

Kangasala

Kangasala

Kuhmalahti

20 19*
Myynnissä olevien kunnan omistamien
teollisuustonttien lukumäärä
Kangasala

Kuhmalahti

20 2

Kunnan vuosittain myymien asuintonttien
keskimääräinen lukumäärä 2000-luvulla
Kangasala

Kuhmalahti

* Toteutuneet
menot.
Resursseihin
ei ole tullut
muutoksia
Kuhmalahtiliitoksen myötä.

Maankäytön strategiset
suunnitelmat

750 ha 100 ha

Kuhmalahdella ei ollut maankäytön strategisia suunnitelmia.

Käytössä olevat maankäytön
suunnittelun ohjelmat

Kangasalla maankäytön strategiset linjaukset on ratkaistu Tampereen kaupunkiseudun
rakennesuunnitelmassa ja muissa siihen liittyvissä suunnitelmissa.

Kuhmalahdella oli käytössä 80-luvulla laadittu
maapoliittinen ohjelma.
Kangasalla on laadittu vuonna 2010 maankäytön toteuttamisohjelma 2011–2020 sekä
vuonna 2011 palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011–2030. Maapoliittinen ohjelma on
päivitetty viimeksi vuonna 2010.

Kyläkaavat
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisia
kyläkaavoja ei ollut laadittu Kuhmalahdella,
eikä niin ikään ole Kangasalla.

Oikeusvaikutteinen
rantaosayleiskaavoitus
Kuhmalahdella ei ole rantayleiskaavaa.
Kangasalla niin sanotun vanhan Kangasalan
rannat kuuluvat oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavoituksen piiriin. Sahalahteen on
vireillä rantaosayleiskaava, Kuhmalahteen
puolestaan ei.

Rantaosayleiskaavoituksesta ja
-asemakaavoituksesta perittävät
kustannukset
Kuhmalahti ei perinyt maanomistajilta kustannuksia rantaosayleiskaavoituksen tai asemakaavoituksen yhteydessä.

Rakennusjärjestyksessä määrätty
rakennusoikeus ranta-alueella
Kuhmalahdella vuoden 2003 rakennusjärjestyksen mukaan kerrosala sai olla enintään
130 m2.

Kangasalla rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä ei peritä kustannuksia, mutta rantaasemakaavoituksen yhteydessä peritään.

Kangasalla vuonna 2010 laaditun rakennusjärjestyksen mukaan kokonaiskerrosala saa olla
enintään 160 m2, josta loma-asunto ja kaksi
saunarakennusta enintään 120 m2.

Maanhankinnan menettelytavat

Rakennuspaikan minimikoko

Kaavoitushankkeiden kilpailutus

Kuhmalahdella ei ole käytetty lunastusoikeutta, etuosto-oikeutta käytettiin yhden kerran.

Kuhmalahdella kuntaliitoksen myötä rakennuspaikan minimikoko on pysynyt samana kuin
ennen kuntaliitosta. Yhdistyneiden kuntien
rakennusjärjestysten yhtenäistäminen on käynnissä.

Kuhmalahdella kilpailutukset hoidettiin yksittäisinä toimeksiantoina.

Kangasalla lunastusoikeutta on käytetty vain
katualueissa. Kangasalan kunnanhallitus teki
kuitenkin syksyllä 2011 päätöksen lunastusluvan hakemisesta raakamaa-alueella. Etuostooikeutta käytetään Kangasalla maksimissaan
kaksi kertaa vuodessa.

Kangasalla on voimassa puitesopimukset
asemakaavasuunnitteluun sekä luonto- ja
liikenneselvityksiin ja -suunnitteluun.

Kangasalan alueella rakennuspaikan minimikoko on 5000 m2, yleiseen viemäriverkostoon
liitettäessä 2000 m2.

Kaavoitusta tai kaavan
toteuttamista edistävät
toimenpiteet
Kuhmalahdella ei ollut käytössään rakentamiskehotuksia, korotettua kiinteistöveroa rakentamattomalla rakennuspaikalla, maankäyttösopimuksia eikä kehittämiskorvauksia.
Kangasalla on käytössään korotettu kiinteistövero (1,50 %) rakentamattomalla rakennuspaikalla. Lisäksi Kangasalla on tehty maankäyttösopimuksia.

Kuhmalahti

24 4
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Kaupunkikuva kuntoon hyvällä
yleissuunnittelulla

Ilmaisia paikkatietoaineistoja maankäytön
suunnittelun tueksi

Kaupunkikuvan kehittäminen vaatii paitsi ammattitaitoista suunnittelua ja asiantuntevaa ohjausta myös
ymmärrystä kaupungin luonteesta ja historiasta. Lisäksi tarvitaan riittävästi aikaa eri toimijoiden, yrittäjien ja
kuntalaisten väliselle vuoropuhelulle.

OIVA – ympäristö ja paikkatietopalvelu (wwwp2.ymparisto.fi/scripts/
oiva.asp) tarjoaa ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja ilmaiseksi.
Aineistoja on ladattavissa muun muassa seuraavista aiheista:

Mänttä-Vilppulan kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti kannustaa kaupunkisuunnittelijoita astumaan ulos kiireen kulttuurista, jotta asiat ja ajatukset
voivat kehittyä.
– Kaupunkikuvaa muokatessa päätettäviin asioihin on syytä tarttua
rohkeasti. Kuntalaisten ja yrittäjien kanssa on istuttava reilusti saman
pöydän ääreen, keskusteltava toiveista ja kartoitettava yhteiset tavoitteet. Vain näin kaupunkia voidaan kehittää meidän kaikkien yhteisten
päämäärien mukaan.
Sortin mukaan kaupunkikuvaa suunniteltaessa inhimillinen mittakaava on yksi tärkeimmistä kulmakivistä: kaupungin on oltava viihtyisä
sen asukkaille.
– Tämä ei tarkoita mitään sen kummallisempaa kuin että kaupunki
on huolellisesti suunniteltu ja toteutus on kaunis ja miellyttävä. Viihtyisyys ei synny sattumalta.

Kaupungin historiaa kunnioittaen
Kaupunkikuvan muokkaaminen viihtyisäksi koostuu pienistä asioista,
mutta suurempi kokonaisuus on pidettävä silti jatkuvasti mielessä. Vuosikymmenten ja -satojen
aikana rakennettu kaupunkikuva
ja
esimerkiksi
kaupunkiarkkitehtuuri on
nopea tuhota, mutta hidas
luoda takaisin.
– Kaupungin historiaa
pitää muistaa kunnioittaa

– sulkematta tietenkään ovia uusille avauksillekaan. Kuntapäättäjien on
hyödyllistä tutustua kaupungin kulttuuriperimään ymmärtääkseen kaupungin menneisyyttä ja pystyäkseen huomioimaan historian kaupunkisuunnittelussa.
Sortti kertoo lähtevänsä itse mielellään maastoon tutustumaan paikkoihin konkreettisesti. Lisäksi hän kaivaa usein kartat ja kynät esille ja
tekee suunnitelmat vanhoja hyvä metodeita käyttäen.

Mänttä-Vilppula – teollinen taidekaupunki
Pienestä teollisuuskaupungista ja maaseutumaisesta kylästä koostuva
Mänttä-Vilppula profiloi itsensä taidekaupungiksi. Mänttä-Vilppulalla on
kuitenkin myös vahva teollisuuskaupungin imago, josta kaupunginarkkitehti ei halua luopua – tuohan teollisuus leivän kaupunkiin.
– Tehdas on keskeinen kaupunkimme elementti ja tätä kautta jo
itsessään osa koko kaupunkikuvaamme. Teollisuutta ei voi tästä kaupungista erottaa, onhan se tärkeä osa koko historiaamme.
Mänttä-Vilppulan taidekaupungin imago perustuukin pitkälti paitsi
upeisiin taidemuseoihin myös kaupungin arkkitehtuuriin. Sortti muistuttaa, että yksi tärkeä osa taidekaupungin imagon luomisessa on laajentaa
kuntalaisten näkemystä siitä, mikä kaikki on taidetta.
Kehityskuvatyössään Mänttä-Vilppula panostaa nyt erityisesti matkailun kehittämiseen. Lisäksi kaupungissa on tehty suunnitelma kaupunkiympäristön parantamiseksi. Suunnitelma pitää sisällään valaistussuunnitelmat sekä torialueiden, puistojen ja kävelyreittien kehittämisen.
Alueen yrittäjien kanssa on tarkoitus tehdä yhteistyötä toiminnallisen
ympäristön kehittämiseksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asemakaavoitettu alue
Asuinalueet
Liikennealueiden ympäristöriskiluokitus
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojeluohjelmat
Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hyväksytyt yleiskaavat
(ulkorajaus)
Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden lohkot
Natura 2000
Pohjavesialue
Suokasvillisuuden aluejako
Suomen maisemamaakuntajako
Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta
Valuma-alueet
Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat
Vesienhoitoalueet
Yhdyskuntarakenteen aluejaot
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet
CORINE Land Cover 2000

Maanmittauslaitoksen ilmaiset aineistot osoitteesta
www.maanmittauslaitos.fi à ilmaiset aineistot.
Paikkatietolainaamo www.paikkatietolainaamo.fi välittää maksutta eri
aineistontuottajien paikkatietoaineistoja testi-, tuotekehitys-, opetus- ja
tutkimuskäyttöön.

Paikkatietoyhteistyö
Virrat, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Orivesi ja Pälkäne toteuttavat
yhteistyötä yhteisen GIS-kuntalisenssin ja paikkatietotyöryhmän kautta.
Yhteistyön etuina ovat muun muassa:
- tukitoiminnot ja peruspalvelut
- yhteiset aineistot ja palvelut
- prosessiin liittyvät tietomallit kaikkien saatavilla ja käytettävissä
- osaamiskeskuksen muodostuminen
- mahdollisuus kilpailuttaa sovellustoimittajat
- yhteinen tapa toimia
- yhteiset koulutukset toimijoille

Mänttä-Vilppulan kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti muistuttaa, että kuntalaisissa ja yrittäjissä on paljon
aktiivisia toimijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kaupunkikuvaa.
– Vuoropuhelulle pitää vain löytää oikeat kanavat, Sortti toteaa.
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Vinkkejä tonttimarkkinointiin
Tonttien markkinointi vaatii ponnisteluja kasvukeskusten ulkopuolella. Tuleva asukas ei valitse
asuinkuntaansa vain tontin ominaisuuksien perusteella, vaan hyvän tontin lisäksi kunnassa pitää
olla myös mukavaa tekemistä, kivoja kavereita, elämisen meininkiä ja erinomaisia palveluita. Tällöin
tonttimarkkinoinnista tulee osa koko kunnan markkinointia. Markkinoinnissa kannattaakin ajatella asioita
mahdollisimman monipuolisesti: miten tarjota toimiva arki koko perheelle.

Hyväksi
asuinalueeksi mielletään
rauhalliset ja turvalliset alueet.
Myös tonttien pienilmasto, eli lämpötila,
aurinkoisuus, tuulisuus, kosteus ja näiden

Keuruun kaavoitusjohtaja Timo Määttä kertoo, että tonttimarkkinoinnissa Keuruulla käytetään hyväksi monipuolisesti internetiä, lehtiä sekä
erilaisia tapahtumia.
– Vapaana olevista tonteista ilmoitetaan muun muassa kaupungin
nettisivuilla sekä etuovi.com-sivustolla. Lisäksi käytämme hyväksemme
Facebookia, johon perustimme muun muassa määräajaksi oman RantaKeuruu-ryhmän. Olemme julkaisseet myös teemajuttuja Facebookin
Yrittävä Keurusseutu -ryhmässä. Internet-näkyvyyden lisäksi käytämme
perinteistä lehti-ilmoittelua, jonka rinnalle pyrimme saamaan myös lehtijuttuja kaavoitusvaiheista. Lisäksi osallistumme Keuruun markkinoiden yhteydessä pidettävään näyttelyyn sekä järjestämme tonttipäiviä,
Määttä kiteyttää.

Ranta-Keuruu toimiikin hyvänä esimerkkinä alueesta, jossa onnistuneella markkinoinnilla on vauhditettu merkittävästi tonttien myyntiä.
Alueen kaava sai lainvoiman toukokuussa 2011, jolloin aloitettiin myös
tonttien myynti. Joulukuussa 2011 alueen neljästätoista omarantaisesta tontista oli vapaana enää kolme ja kahdeksasta näköalatontista
viisi. Rakentajia alueelle tulee Keuruun lisäksi muun muassa Helsingistä,
Porista, Vaasasta, Raumalta, Jyväskylästä, Kärkölästä ja Pulkkilasta.

kevyenliikenteen reitit
tontit, kuten kylä-,
keskusta- ja rantatontit,
tarjoavat monipuolisia
mahdollisuuksia uusille
asukkaille.

yleinen positiivinen
fiilis ja eteenpäin menevä
elämisen meininki tekevät

Runsas

kunnasta viihtyisän ja

tapahtumatarjonta, vireä

hyvän paikan asua.

harrastetoiminta ja monipuoliset

näkökulmasta varsin merkittävä asia.
Pienilmasto voidaan huomioida
rakentamalla asuinalueet esimerkiksi
etelärinteille.

liikuntapaikat ja -palvelut, kuten
musiikki- ja kansalaisopistot, uima- ja
keilahallit, hiihtoladut, tekonurmi ja
jäähalli, lisäävät arjen viihtyvyyttä.

Timo Määttä listasi Keuruulla hyväksi havaittuja teemoja, jotka
kannattaa nostaa esille tonttien markkinoinnissa:

Toimivat
Erilaiset

yhteisvaikutus voi olla markkinoinnin

Paikkakunnan

Kunnan

kotoa kouluihin ja lasten

toimivia peruspalveluita,

harrastuksiin luovat turvan

joihin lukeutuu muun muassa

tuntua koko perheelle.

päivähoito, oppilaitokset sekä
sosiaali- ja terveyspalvelut, kannattaa
nostaa positiivisessa valossa esille.

Asuinpaikan valintaan vaikuttavat tekijät
Asuinpaikan valintaan vaikuttaa eniten ihmisen elämäntapa ja elämäntilanne. Valintaa ohjaavat niin arvostukset, taloudelliset mahdollisuudet kuin asuinalueeseen liitetyt mielleyhtymätkin. Harva pystyy kuitenkaan hankkimaan täysin omia toiveitaan ja tarpeitaan vastaavan asunnon. Näin ollen asunnon valinta koostuukin eri mahdollisuuksien vertailusta ja joistain toiveista luopumisesta.
Valintakriteerit kohdistuvat usein itse asuntoon ja sen hintaan, kokoon ja pohjaratkaisuun. Kuitenkin asuminen on laajempi kokonaisuus, johon liittyvät asunnon lisäksi sen ulkoympäristö ja koko asuinalue. Lopulta asuinpaikan valintaan vaikuttaakin miten hyvin asunto ja asuinalue kokonaisuutena palvelevat asukastaan: miten alue sijoittuu ihmisen työpaikkaan nähden, millaiset ovat alueen liikenneyhteydet, kuinka monipuoliset palvelut alueella on ja millaisia asumisvaihtoehtoja alue tarjoaa.

Hyvät kaupalliset palvelut
puolestaan tuovat kuntaan
ostovoimaa.
Lähteet:
• Maija Faehnle, Pia Bächlund, Markus Laine (toim.), Kaupunkiluontoa kaikille – ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa
• Suomen kuntaliitto, Kuntaliiton asumispoliittiset toimintalinjat – asuminen osana muuttuvaa yhdyskuntaa
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