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Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen 

hallinnassa 

• 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 

4 



Ympäristösi tekijä 

  |   | 

Urban Growth Boundary – kansainvälinen esimerkki 

hajarakentamisen hallinnasta vyöhykkeellä 

• Seudulle määritelty maankäytön hajautumisen raja 

• Käytössä mm.  

- Yhdysvalloissa Portland (UGB 1980) ja San Francisco (Smart Growth) 

- Kanadassa Vancouver, Toronto, Ottawa (Green belt), Waterloo 

- Australiassa Melbourn 

- Uudessa Seelannissa Auckland (Metropolitan Urban Limit 

- Englannissa Lontoo (1955) ja muita kaupunkeja (Green Belt) 

- Hollannissa Luonnon ydinalueet (Green heart) 

- Sveitsissä Zurich (UGB) 
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Lontoo 1955 Melbourne 2010 
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UGB - Nykyrakenne ja tulevaisuuden laajennusalueet 

•Maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa mm. palveluvastuista, joka on sitova 

sopimus rakennusluvan hyväksymisen ehtona.  

•Rakennusoikeuksien siirto maaseudulta kaupunkialueelle. Menettävä osapuoli saa 

korvauksen kehittävältä osapuolelta.  

•Maanviljelijöiden elinkeinojen tukeminen avustuksilla tai verohelpotuksilla, mikä 

vähentää maanviljelijöiden halua kehittää maitaan asutukselle.  

•Kaupunkialueen laadun parantaminen nykyisille asukkaille. Täydennysrakentamisessa 

parannetaan julkisen tilan laatua tai toteutetaan muita paikallisia hyödyttäviä 

toimenpiteitä (kaupunkiuudistus).  

 

•Sopimus kuntien kesken maankäytön kehittämisen seudullisista periaatteista 

esimerkiksi rakennuslupien periaatteista.  

•Suunnittelutarvealueiden osoittaminen 

•Erisuuruisten kiinteistöverojen asettaminen eri alueilla.  

•Rakennusluvan ehtona olevan minimitonttikoon asettaminen suureksi.  

•Minimi aluetehokkuuden asettaminen eri alueille.  

•Rakentamattomana pidettävien alueiden osto kunnalle.  
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Yhdysvalloissa käytössä olevia keinoja hillitä hajautumista tai edistää Urban 

Growth Boundary:n käyttöä sen ollessa implementoituna 
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Green belt – merkittävältä maankäytöltä suojeltu 

vihervyöhyke 
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Smart Growth 

• Uuden maankäytön sijoittumisen 

reunaehdot 

• Ensin pitäydytään nykyisen 

infrastruktuurin mahdollistamaan 

kasvuun. 

• Toiseksi valitaan edullisemmat 

välittömät maankäytön 

laajennusalueet. 

• Kolmantena vasta otetaan 

luonnonalueita maankäyttöön.  
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C. Perry, 1929 mukaan:  

Douglas Farr 2007,  

Sustainable Urbanism / LEED 
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Urban Growth Boundary 

Vahvuudet 

• Yksiselitteinen 

• Yksinkertainen 

• Sitouttava 

• Seudullisesti kattava 

 

 

Heikkoudet 

• Rakenne jo hajautunut 

• Epäoikeudenmukaisuus 

• Poliittisesti vaikea 

• Ei määritelty lailla 

• Potentiaalit jäävät 

hyödyntämättä 

Mahdollisuudet 

• Tiiviimpi rakenne 

• Luonnon ydinalueet ja 

ekologiset käytävät säilyvät 

• Palveluiden ja infrastruktuurin 

tehostaminen 

Uhat 

• Kiinteistöjen arvon kehitys 

• Ei estä hajarakentamista 

• Segregoituminen 

• Häilyvä raja – ylisuuri mitoitus 

• Tehokkuusajattelu – määrä 

korvaa laadun 
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Kansallinen katsaus 

• Yhdyskuntarakenteen hajaantumisen kehityssuuntia 

• Kuntataloudelle kohdistuvat kustannusvaikutukset 

• Vyöhykemallien esimerkkikohteita 

• Edullisuusvyöhykkeiden muodostaminen 
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Kunnan lakisääteiset kustannukset 

Koulukuljetukset 

• Oppilaalla on perusopetuksen ajan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai 

kuljettamista varten myönnettävään avustukseen, jos oppilaan 

koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä, tai jos se on oppilaan ikä tai 

muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai 

vaarallinen.  

• Oikeus kuljetukseen on perusopetuksen ajan lähikouluun tai muuhun 

soveltuvaan kouluun, jonka kunta osoittaa. Kuljetusten suunnittelu ja 

järjestäminen kuuluu kunnalle. 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset 

• Kunnan on velvollisuus järjestää myös vammaispalvelulakiin perustuvat 

kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. 

• Väestön ikääntyessä kotihoidon ja tukipalvelujen tarve kasvaa 

sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista, joita ovat kuljetus, 

ateria, ja saattajapalvelut, voidaan asiakkaalta periä asetuksen mukaista 

asiakasmaksua. 

10 



Ympäristösi tekijä 

  |   | 

Rauman yleiskaavan strateginen osa 

Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kuljetuskustannuksiin on laskettu: 

• vammaishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella korvattavat 

taksimatkat 

• ruokapalvelun ateriakuljetukset (koulut ja kotipalvelu) 

• kutsutaksin nettomenot 

• ensihoidon kuljetukset 

• Henkilöstön matkakorvaukset 
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Tarkastellut vaihtoehdot 

• Yhdyskuntarakenteen 

tiivistyminen 90% 

asemakaavoitetuille alueille ja 

10% asemakaavoittamattomille 

alueille -> asemakaava-alueilla 

10% enemmän asukkaita kuin 

nykytilanteessa ja haja-

asutusalueella väkimäärä 

puoliintuisi 

• Yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen 70% 

asemakaavoitetuille alueille ja 

30% asemakaavoittamattomille 

alueille -> haja-asutusalueen 

väkimäärä 1,5- kertaistuisi 
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Kustannusvaikutukset / 30 vuotta 
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Lähde Rauman yleiskaavan strateginen osa 
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Oulun seudun hajarakentamisselvitys, 2006 

Malttimalli  

• Hajarakentaminen vähenee 

• Ok- ja paritalojen 

rakennusluvista 10% 

sijoittuu haja-

asutusalueella 

Hajamalli 

• Hajarakentaminen säilyy 

nykyisellään 

• Neljäsosa 2005-2020 

väestön lisäyksestä 

yleiskaavassa varattujen 

pientaloalueiden 

ulkopuolelle 
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Koulukuljetusten kustannukset 

• Esimerkiksi Kiimingissä koululaiskuljetus maksoi vuonna 2002 noin 700 euroa lasta 

kohden.  

• Mikäli haja-asutusalueelle rakennetaan edelleen 60 taloa vuodessa, ja niistä puolesta 

kuljetetaan kaksi lasta kouluun -> aiheutuu siitä vuosikustannuksena 60 taloa x 0,5 x 2 

lasta x 700 € = 42 000 €.  

• Kuljetukset esikoulusta yläasteen loppuun eli kymmenen vuotta -> yhtenä vuotena 

rakennetuista haja-asutusalueen taloista yhteensä 420 000 euron kuljetuskustannukset. 
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Suomalaisia vyöhykesuunnittelun 

esimerkkejä 
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Vyöhykesuunnittelu maankäytön 

suunnittelujärjestelmässä 

17 

Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet 

Maakuntakaava 

Yleiskaava 

Asemakaava 

Osayleiskaava 

Rakennemalli 

Strateginen yleiskaava 

Vyöhykesuunnittelu 

Rakennuslupa 
Rakennusjärjestys 

• Pietarsaaren 

seutu 

• Tampereen 

seutu 

• Jyväskylän 

kaupunki 
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Suomalaisia vyöhykesuunnittelun esimerkkejä 

• Urban zone / KARA 

• Palvelutakuualueet mm. palvelukylät 

• Edullisuusvyöhykkeet 

• Keskustat ja keskukset palvelualueina 
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Alkuperäinen kuva Leo Kosonen 
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Yleiset ja yksityiset kustannukset jakautuvat eri 

suhteessa eri vyöhykkeillä 
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Työpaikkapainotteinen 

alue 

Kylä 

Keskus 

Joukkoliikennepainotteinen 

vyöhyke 

Keskustapalveluiden vyöhyke 

Kävelypainotteinen vyöhyke 

Kyläpalveluiden 

takuualue 
Taajama 

Autoriippuvainen vyöhyke 

Maaseutumaisen asumisen vyöhyke 

Vesihuollon/kaukolämmön 

 toiminta-alue 
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Palvelutakuualueet 

• Miten palvelut toteutetaan milläkin vyöhykkeellä 

20 

Kyläkeskus 

Kylän lähipalveluiden takuualue 

- kunnallinen vesihuolto 

- lähikoulu 

- kyläpalvelupiste 

- katuvalaistus 

- urheilukenttä 

Haja-asutusvyöhyke 

- asukkaan oma vesihuolto 

- koulukyydit 

- ei kunnallisia palveluita lähellä 
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Mikkelin seudun rakennemalli 
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Määriteltiin maankäytön vyöhykkeet, joille määriteltiin suunnittelutavoitteet 
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Tampereen seudun rakennemalli 
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Siilinjärvi, maankäyttöpoliittinen ohjelma, 2010 
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Siilinjärvi, edullisuusvyöhykkeet 
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Pietarsaaren seutu 

 

Rakennemallin laadinta käynnissä 

• Nykytilakatsaus 

• Edullisuusvyöhykkeiden muodostaminen 

• Kolme vaihtoehtoista luonnosta rakennemallin laatimiselle 

 

2 työpajatilaisuutta alueen kaavoittajille ja luottamushenkilöille 

• Vyöhykesuunnittelun perusteet, seudun arvojen tunnistaminen 

• Edullisuusvyöhykkeiden tarkastelu, kehityssuuntien tunnistaminen 
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Vyöhykkeiden muodostaminen 

26 

• Asutus 

• Asemakaavoitetut alueet 

• Joukkoliikenne 

• työpaikat 
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Edullisuusvyöhykkeiden tarkastelu 
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Punainen Kehitysalueet 

Musta Lähipalvelukeskukset 

vyöhykkeitä käytetään tunnistamaan  

• nykyiset taajamat ja niiden laajenemissuunnat,  

• palveluihin perustuvat laatukylät / muut kylät,  

• maaseutumaiset alueet sekä  

• vapaa-ajan asumisen vyöhyke 
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Tampereen seutu 

Seudullisten periaatteiden muodostaminen  

• Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet 

 

3 työpajaa Tampereen kaupunkiseudulla huhtikuussa 2012 

luottamushenkilöille, kylien edustajille ja kaavoittajille: 

• 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 
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Työpajoissa keskusteltua vyöhykesuunnittelusta 

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 
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Uhat 

• Ohjausvaikutus koetaan liian 

vahvaksi 

• Kaupunkiseudun alueet erilaisia, 

ei voi soveltaa samoja malleja 

• Koettiin rajaavan maaseudun 

rakentamista ja rakennusoikeutta 

kohtuuttomasti 

(hajarakennusoikeus) 

• Pystyykö suunnittelu 

vastaamaan lievealueen 

kaavoitustarpeeseen? 
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Kehittämisehdotukset 

• Rajojen kuntakohtainen tarkentaminen 

• Toteutusaikojen määrittäminen eri lievealueille 

• Lievealueiden tarkistaminen kerran valtuustokaudessa 

• Suunnitteluprosessien kehittäminen nopeammaksi 

• Muunkin kuin asumisen näkökulma kehittämiseen: luonto, matkailu, 

tuulivoima jne 

36 

Työpajoissa keskusteltua vyöhykesuunnittelusta 
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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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Vuoropuhelun vaikutukset 

• Periaate-ehdotuksen valmistelijoille mahdollisuus esitellä ”oikeita” tietoja 

 

• Vastustuksen merkittävin syy: haja-asutusalueella ei hyväksytä 

rakentamisen säätelyä 

 

• Lisäinformaatiota kylien edustajat ja luottamusmiehet kaipasivat 

periaatteiden ja ehdotusten konkreettisesta merkityksestä: saako 

rakentaa vai ei, minne ja miten 

 

• Lievealueiden rakentamisen ohjaukseen suhtaudutaan positiivisesti -> 

saavutetaan todellisia vaikutuksia palveluiden ja maankäytön 

kehittämisen kannalta 
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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 



Ympäristösi tekijä 

  | 

• Jyväskylän esimerkki rakennemallista asemakaavatasolle  

 

• Tampereen seudun esimerkki: kaavoitettavien alueiden tunnistaminen ja 

suunnittelutarvealueiden määrittäminen 

 

Raporttiin toivottu esitettäväksi mitoitusperusteita / esimerkkejä 

poikkeusluvan myöntämisestä (kuinka monta rakennuspaikkaa suhteessa 

emätilan kokoon) 
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Vyöhykkeet kaavoituksessa 
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Vyöhykesuunnittelun soveltamismahdollisuudet 
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• Soveltuu kehityssuuntien tunnistamiseen ja palvelualueiden 

muodostamiseen 

 

• Suomessa nykyinen lainsäädäntö estää vyöhykesuunnittelun 

kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Esimerkiksi avustusten 

porrastaminen vyöhykkeiden mukaan ei ole mahdollista – 

asemakaava-alueelle muuttaminen kalliimpaa 

 

• Vyöhykesuunnittelun keinoja voidaan hyödyntää paitsi 

luottamushenkilöiden kanssa myös asukasvuorovaikutuksessa 
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Kriteeri Mahdollisia ehtoja Mahdollisia kriteerejä 

Maankäyttö 

Keskustavyöhykkeet Maankäytön monipuolisuus 

asumista, työpaikkoja ja palveluita 

sekaisin.  

YKR- taajamat ja niiden 

ympäröivät alueet 

Taajamavyöhykkeet Nykyiset merkittävät asuinalueet ja 

niiden laajenemisalueet 

Kerrostalo- ja 

omakotitalovaltaiset alueet 

Kylävyöhykkeet Palvelukylät, maaseutukylät ym.  Päivittäistavarakauppa, 

alakoulu, päiväkoti 

Maaseutuvyöhykkeet Maa- ja metsätalousvaltaiset 

alueet, joilla tuetaan maa- ja 

metsätaloutta tukevaa asumista ja 

elinkeinoja.  

Muut alueet 

Asuminen 

Kerrostalovaltaiset vyöhykkeet Pääasumismuoto kerrostalo YKR taajamat 

Pientalovaltaiset vyöhykkeet Pääasumismuoto pientalo YKR taajamat 

Kylävyöhykkeet Pääasumismuoto pientalo YKR kylät 

Haja-asutusvyöhykkeet Pääasumismuoto pientalo YKR maaseutualueet 

Vapaa-ajan vyöhykkeet Pääasumisemuoto vapaa-ajan 

asuminen 

YKR vapaa-ajan asunnot 

Liikenne 

Autovyöhykkeet Pääliikkumismuoto yksityisautolla autonomistusaste 

huomattava eikä 

mahdollisuutta käyttää 

joukkoliikennettä 

päivittäiseen asiointiin 

Joukkoliikennevyöhykkeet 

”työssäkäynnin mahdollistava” 

Eri joukkoliikenteen palvelutaso 

hyvä, keskimääräinen, huono.  

400 metriä pysäkiltä 

Pyöräilyvyöhykkeet   1-5 km keskustasta 

Kävelyvyöhykkeet Keskusta-alueet, joissa on 

mahdollista asioida kävellen.  

1 km keskustasta 

Palvelut   

Etäisyys alakoulusta koulukyytien raja 3 km 

Etäisyys päivittäistavarakaupasta kävely, pyöräily, joukkoliikenne, 

autoiluetäisyys 

1 km 

      

Elinkeinot     

Merkittävät teollisuusalueet Työpaikkaintensiiviset alueet ja 

niiden laajenemisalueet 

  

Maaseutuelinkeinojen alueet Maanviljelysvaltaiset alueet, joilla 

jatketaan maanviljelyä.  
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• Vyöhykkeitä muodostettaessa 

tunnistettava muuttuvat ja 

pysyvät kriteerit. Yhteistyö eri 

hallintokuntien välillä tarpeen? 

 

• Kriteerejä olennaisempaa on 

vuorovaikutus yhteisten 

tavoitteiden hyväksyttävyyden 

takaamiseksi 


