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Työn tavoitteet
• hajarakentamisen suunnittelumenetelmien ja -prosessien kehittäminen.

• Tuottaa kohde-alueiden käytännön esimerkkien avulla toimivia ja 
asukkaiden hyväksymiä suunnittelukäytäntöjä, jotka tukevat tavoiteltua 
yleistä suunnittelupolitiikka ja huomioivat samalla myös paikalliset 
erityisolosuhteet ja –vaatimukset

• Testata ja tuottaa ” hyviä ja toimivia esimerkkiratkaisuja ” 
kaupunkiseutujen käyttöön koskien suunnittelukriteerejä, 
vyöhyketarkasteluja, palvelu- ja kustannustarkasteluja, 
ympäristötarkasteluja sekä asukkaiden arjen sujuvuutta.
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• Loppuraportti

Hankkeen eteneminen

1
• Kansallinen ja kansainvälinen katsaus
• Kohdealueiden lähtökohdat
• -> alustavat kriteerit ja periaatteet

2
• Kohdealueilla työskentely -> hyvät esimerkit ja kokemukset

3
• Väliraportti ->alustavat johtopäätökset ja tulokset

3 16.11.2011
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Kansallinen katsaus
• Yhdyskuntarakenteen hajaantumisen kehityssuuntia

• Kuntataloudelle kohdistuvat kustannusvaikutukset

• Vyöhykemallien esimerkkikohteita

• Edullisuusvyöhykkeiden muodostaminen
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Vyöhykesuunnittelu maankäytön 
suunnittelujärjestelmässä
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Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

Osayleiskaava

Rakennemalli
Strateginen yleiskaava
Vyöhykesuunnittelu

RakennuslupaRakennusjärjestys

• Pietarsaaren 
seutu

• Tampereen 
seutu

• Jyväskylän 
kaupunki
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Pietarsaaren seutu
2 työpajatilaisuutta alueen kaavoittajille ja luottamushenkilöille
• Vyöhykesuunnittelun perusteet, seudun arvojen tunnistaminen
• Edullisuusvyöhykkeiden tarkastelu, kehityssuuntien tunnistaminen

Rakennemallityön valmistelu käynnissä
• Nykytilakatsaus
• Edullisuusvyöhykkeiden muodostaminen
• Kehitysvyöhykkeiden tunnistaminen
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Vyöhykkeiden muodostaminen
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• Asutus
• Asemakaavoitetut alueet
• Palvelut
• Joukkoliikenne
• Työpaikat
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Edullisuusvyöhykkeiden tarkastelu
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Tunnistettu kolme eri kehitysvyöhykettä aiemman strategisen suunnitelmatyön pohjalta 
(JASU2006): 
Sininen Polarisoitu - Punainen Kehitysalueet - Musta Lähipalvelukeskukset

Rakennemallityössä on tarpeen tunnistaa miten kaikkia alueita tulisi kehittää ja millä 
periaattein. 
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Tampereen seutu
Seudullisten periaatteiden muodostaminen 
• Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet

3 työpajaa Tampereen kaupunkiseudulla huhtikuussa 2012:
• Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti
• Kangasala, Orivesi, Tampere
• Nokia, Ylöjärvi.
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Rakennesuunnitelma 2030
Seutuhallitus ja kuntien valtuustot 
hyväksyivät
”varaudutaan väestönkasvuun”
”parannetaan haja‐asutuksen hallintaa”
”vahvistetaan joukkoliikennekäytävien 
maankäyttöä”
”kehitetään ja tiivistetään keskusta‐alueita”

Seutuhallitus nimesi työryhmän
valmistelemaan seudulliset periaatteet 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen 
ehkäisemiseksi

2010 2011 2012 2013

Kuntien lausunnot 
seudullisista periaatteista

Luonnos seudullisista 
periaatteista

Tampereen kaupunkiseudun kuntien 
ja valtion välinen MAL‐aiesopimus 2011‐2012
”asumista ja palveluja ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille”
”kunnat hyväksyvät haja‐asutuksen ohjauksen seudulliset periaatteet”

Periaateluonnoksen muokkaus

Työpajat
luottamushenkilöt
viranhaltijat
kylien edustajat

Seutuhallituksen ja
kuntien päätöskäsittelyt

Kuntajohtajien ja seutuhallituksen 
välikäsittelyt:
Periaatteet nähtäviksi kunnissa?

Periaateluonnoksen valmistelu

Valmisteluprosessi
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Periaatteiden toimenpide-ehdotukset
Maankäytön vyöhykesuunnittelu 
- kunnat määrittelevät vyöhykkeet taajamille, lievealueille, kylille ja 

maaseutuelinkeinojen alueille
- vyöhykkeet määritellään palvelujen, rakentamiskelpoisuuden, 

luonnonolosuhteiden sekä maiseman perusteella

Yleiskaava-alueiden laajentaminen 
- lisäksi kyläyleiskaavoja laaditaan ei-paineisille alueille resurssien ja 

mahdollisuuksien mukaan

Suunnittelutarveratkaisujen ja -alueen kriteerit
- yhtenäistetään periaatteet kuntien kesken

Hajarakentamisen seurannan kehittäminen
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Vyöhykesuunnittelu
Mahdollisuudet
• Kasvusuuntien tunnistaminen, myös kylien osalta
• Tunnistetaan erityyppisiä alueita, joilla erilaiset tarpeet
• Asemakaavoitus helpompaa lievealueilla
• Joukkoliikenteen mahdollisuudet tukea asutusta
• Tasapuolinen kohtelu samalla vyöhykkeellä, selkeät pelisäännöt

Uhat
• Ohjausvaikutus koetaan liian vahvaksi
• Kaupunkiseudun alueet erilaisia, ei voi soveltaa samoja malleja
• Maaseudun rakentamisen ja rakennusoikeuden rajaaminen 

kohtuuttomasti (hajarakennusoikeus)
• Pystyykö suunnittelu vastaamaan lievealueen kaavoitustarpeeseen
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Vyöhykesuunnittelu
Kehittämisehdotukset
• Rajojen kuntakohtainen tarkentaminen
• Toteutusaikojen määrittäminen eri lievealueille
• Lievealueiden tarkistaminen kerran valtuustokaudessa
• Suunnitteluprosessien kehittäminen nopeammaksi
• Muunkin kuin asumisen näkökulma kehittämiseen: luonto, matkailu, 

tuulivoima jne
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Yleiskaava-alueiden laajentaminen
• Hyvä asia, selkeyttää, rakennusluvat nopeutuvat
• Osoittaa rakentamisen kannalta hyvät alueet
• Kyläyleiskaavoihin suhtautuminen erittäin positiivista

• Yleiskaavan laatiminen raskas ja hidas prosessi
• Nostaa maan hintaa

• Strateginen yleiskaava suunnittelutarveratkaisujen pohjalle – toisaalta 
koettiin, että oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta ei ole hyötyä

• Yleiskaavan toteutumisedellytysten selvittäminen ensin
• Maankäyttösopimusten hyödyntäminen, lunastukset
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Suunnittelutarveratkaisujen ja -alueen kriteerit
• Samat lähtökohdat kaikille, käsittely nopeutuu
• Ei liian suuria alueita suunnittelutarvealueiksi
• Ennustettavuus – kasvusuunnat pohdittu

• Vaikeuttaako maatilojen sukupolvenvaihdosta
• Koko kaupunkiseudulle ei sovellu tiukat, samanlaiset periaatteet
• Koko kunta ei voi olla suunnittelutarvealuetta

• Periaatteet voivat olla seudulle yhtenevät, mutta kuntakohtaisesti 
mahdollisuus tarkentaa
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Jyväskylä
• Lähtötilanne: Yleiskaavaluonnos nähtävillä 24.5 – 21.5.

• Konkreettisia yleiskaavamääräyksiä

• Asiantuntijatyöpajat  25.4.2012 ja 30.5.2012

• Leppälahden alueen vuorovaikutuksen ideointi ja toteuttaminen, syksyllä 
2012 
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Jyväskylän kaupungin 
yleiskaava

• OLLI: Olemassa olevan 
kaupunkirakenteen kehä

• LALLI: Laajenevan 
kaupunkirakenteen kehä

• MASSU: 
Maaseutuelinkeinojen kehä

Yleiskaava-alue on jaettu suunnittelun 
jäsentämiseksi 3 eri kehään: 

Leppälahti
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Yleiskaavaluonnos, nähtävillä



Ympäristösi tekijä

|

• Yleismääräys: 
- Tiivistyvä, joukkoliikenteeseen 

tukeutuva, toiminnoiltaan 
monipuolinen taajama-alue.

• Suunnittelumääräys: 
- Yleiskaavan teemakartoilla 

esitetyt kulttuuriympäristö-, 
luonto- ja maisemakohteet 
tulee ottaa huomioon 
tarkemman suunnittelun 
lähtökohtana. Tavoiteltu 
maankäytön tehokkuus on 
vähintään 20 asukasta / 
hehtaari.

- Alueilla, joita ei vielä ole 
asemakaavoitettu, uusien 
rakennuspaikkojen 
muodostamisen tulee perustua 
asemakaavoitukseen ja 

suunnitelmalliseen joukko- ja 
muiden liikenneyhteyksien 
parantamiseen ja 
yhdyskuntatekniikan 
toteuttamiseen. Asumisen, 
palvelujen, työpaikkojen, 
liikenteen, yhdyskuntateknisen 
huollon sekä viheralueiden ja –
yhteyksien tarkempi 
sijoittuminen on selvitettävä 
yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. Ennen 
asemakaavoitusta voidaan 
alueella sallia ympäristön 
ominaispiirteisiin soveltuva, 
myöhempää kaavoitusta 
haittaamaton olemassa olevien 
rakennuspaikkojen 
kehittäminen.
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Joukkoliikennetaajama (LALLI-kehä)
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• Yleismääräys: 
- Taajamarakenteen 

laajenemisen reservialue. Alue 
ei yhdyskuntarakenteen 
taloudellisuuden ja 
joukkoliikenteen järjestämisen 
näkökulmasta ole ensisijainen 
taajamarakenteen 
laajenemissuunta.

• Suunnittelumääräys: 
- Pysyvän asumisen, 

työpaikkojen, liikenteen, 
yhdyskuntateknisen huollon 
sekä virkistysalueiden ja –
yhteyksien tarkempi 
sijoittuminen on selvitettävä 
erillisellä yleiskaavallisella 

selvityksellä. Uusien 
rakennuspaikkojen 
muodostaminen on mahdollista 
vain yhdessä suunnitelmallisen 
liikenneyhteyksien parantamisen 
ja yhdyskuntatekniikan 
toteuttamisen yhteydessä. 
Ennen asemakaavoitusta 
alueella voidaan sallia 
ympäristön ominaispiirteisiin 
soveltuva, myöhempää 
kaavoitusta haittaamaton 
olemassa olevien 
rakennuspaikkojen 
täydennysrakentaminen. 
Yleiskaavan teemakartoilla 
esitetyt kulttuuriympäristö-, 
luonto- ja maisemakohteet tulee 
ottaa huomioon tarkemman 
suunnittelun lähtökohtana.
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Reservitaajama
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• Yleismääräys
- Kyläkeskus, jossa arvioidaan 

säilyvän tai kehittyvän 
paikallisia julkisia, yhteisöllisiä 
ja/tai kaupallisia peruspalveluja. 
Kylä muodostaa osan 
kaupungin tai lähialueen 
palveluverkostosta.

• Suunnittelumääräys
- Tiiviimmän kyläalueen 

laajuus on osoitettu AT–
aluevarauksella.

• Analyysi
- Merkintä on informatiivinen, 

eikä se suoraan vaikuta 
rakennuslupien myöntämiseen.

- Merkintä ohjaa alempiasteista 
kaavoitusta.
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Kylähelmi
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• Yleismääräys
- Kyläalue, jossa sijaitsee 

maaseutumaista tiiviimpää 
asumista ja sitä tukevaa 
palvelu- ja työpaikkatoimintoja.

• Suunnittelumääräys
- Kyläalueen kehittämisen tueksi 

ja rakentamisen ohjaamiseksi 
tulee laatia osayleiskaava tai 
tarpeen vaatiessa 
asemakaava. 
Uudisrakentaminen tulee liittää 
keskitettyyn vesi- ja 
jätevesiverkostoon. Uudis- ja 
korjausrakentaminen tulee 
sovittaa huolellisesti 
kylämiljööseen, olemassa 
olevaan rakennuskantaan ja 
maisemaan. 

- Alueelle voi sijoittaa myös 
muita toimintoja, jotka 
mittakaavansa ja 
ympäristövaikutustensa 
suhteen sopivat 
maaseutuasumisen lomaan.

- Yleiskaavan teemakartoilla 
esitetyt kulttuuriympäristö-, 
luonto- ja maisemakohteet 
tulee ottaa huomioon 
tarkemman suunnittelun 
lähtökohtana.

- Alueilla, joita ei vielä ole 
tarkemmin kaavoitettu, voidaan 
sallia kylämiljöötä täydentävä 
tai olemassa olevia 
rakennuspaikkoja täydentävä…

- seen soveltuva ja myöhempää 
kaavoitusta haittaamaton 
olemassa olevien 
rakennuspaikkojen 
kehittäminen. 
Täydennysrakentaminen ja 

30.5.2012VYÖHYKESUUNNITTELUN KEHITTÄMISHANKE24

Kyläalue
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• Yleismääräys
- Kylä tai kylämäisen asutuksen 

vyöhyke, jossa sijaitsee 
maaseudun kylien palvelu- ja 
asutusrakennetta tukevaa 
asumista, palveluja ja 
työpaikkatoimintoja.

• Suunnittelumääräys
- Kyläalueen säilymisen tueksi ja 

maaseutumaisen asumisen 
kehittämiseksi, maanomistajien 
yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi sekä alueen 
rakentamisen ohjaamiseksi on 
syytä laatia osayleiskaava tai 
vähintään kyläselvitys.

- Uudis- ja korjausrakentaminen 
tulee sovittaa ympäristöön 
huolellisesti olevaa rakennetta 
täydentäen siten, että 
kylämiljöö, ympäröivä 
rakennuskanta, yhteydet oleviin 
palveluihin ja liittyminen 
olevaan vesi- ja 
jätevesiverkostoon otetaan 
huomioon. Alueelle voi sijoittaa 
myös muita toimintoja, jotka 
mittakaavansa ja 
ympäristövaikutustensa 
suhteen sopivat asumisen 
lomaan. Peltoalueille voidaan 
sijoittaa vain maataloutta 
palvelevaa 
tuotantorakentamista.
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Maaseutuasumisen nauha-alue (1/2)
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• Yleismääräys
- Maa- ja metsätalousvaltainen 

alue.
• Suunnittelumääräys

- Alueelle voi sijoittaa maa- ja 
metsätaloutta, näihin 
verrattavaa elinkeinotoimintaa 
sekä näitä palvelevaa pysyvää 
asumista. Lisäksi alueelle voi 
sijoittua loma-asutusta sekä 
myös muita elinkeinotoimintoja 
ja niitä palvelevaa pysyvää 
asumista, jotka mittakaavansa 
ja ympäristövaikutustensa 
suhteen sopivat maaseudulle.

- Yleiskaavan teemakartoilla 
esitetyt kulttuuriympäristö-, 
luonto- ja maisemakohteet 
tulee ottaa huomioon 
tarkemman suunnittelun 
lähtökohtana.

- Alueella voidaan sallia 
olemassa olevien 
rakennuspaikkojen 
kehittäminen sekä 
rakentaminen edellä mainittuja 
tarkoituksia varten. Muun 
rakentamisen, kuten pelkän 
asuinrakentamisen, katsotaan 
vaikeuttavan yleiskaavan 
toteuttamista (MRL 43.2§).
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Maaseutuelinkeinojen alue (ei rantamääräys)


