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• Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen sisältö

1
• Kansainvälinen katsaus

2
• Kansallinen katsaus

3
• Kohdealueilla työskentely ->                 

hyvät esimerkit ja kokemukset
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Urban Growth Boundary
• Seudulle määritelty maankäytön hajautumisen raja
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- Yhdysvallat: Portland (UGB 
1980) ja San Francisco 
(Smart Growth)

- Kanada: Vancouver, 
Toronto, Ottawa (Green 
belt), Waterloo

- Australia: Melbourn
- Uusi Seelanti: Auckland

(Metropolitan Urban Limit
- Englanti: Lontoo (1955) ja 

muita kaupunkeja (Green 
Belt)

- Hollanti: Luonnon 
ydinalueet (Green heart)

- Sveitsi: Zurich (UGB)
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). 
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Yhdysvalloissa käytössä olevia keinoja hajautumisen hillinnässä tai edistää 
Urban Growth Boundary:n käyttöä sen ollessa voimassa



When Infrastructure Counts.
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Kansallinen katsaus

• Yhdyskuntarakenteen hajaantumisen kehityssuuntia

• Kuntataloudelle kohdistuvat kustannusvaikutukset

• Vyöhykemallien esimerkkikohteita

• Edullisuusvyöhykkeiden muodostaminen
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When Infrastructure Counts.
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Hajarakentamisen problematiikkaa
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Lievealueelle sijoittuva 
asutus
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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. 

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.
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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.

8



When Infrastructure Counts.

|

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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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
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Kyläkeskus

Kylän lähipalveluiden takuualue
- kunnallinen vesihuolto
- lähikoulu
- kyläpalvelupiste
- katuvalaistus
- urheilukenttä

Haja-asutusvyöhyke
- asukkaan oma vesihuolto
- koulukyydit
- ei kunnallisia palveluita lähellä
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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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Mikkelin seudun rakennemalli
13

Määriteltiin maankäytön vyöhykkeet, joille määriteltiin suunnittelutavoitteet



Ympäristösi tekijä
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Siilinjärvi, edullisuusvyöhykkeet
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MAL – HANKKEIDEN TULOSSEMINAARI

4.12.2012 
vyöhykesuunnittelu yleiskaavatyössä –
kehien tuominen yleiskaavatasolle 

kaavamääräyksiin saakka

Aluearkkitehti Julia Virtanen
Jyväskylän kaupunki



• Asukasmäärä nyt 132 000

• Suomen 7. suurin kunta

JYVÄSKYLÄ   - Kaupunkikeskusta - 86 500 

JKYLÄN MLK  - Taajamia - 36 400

KORPILAHTI   - Maaseutua - 5 000

3 erilaista kuntaa / yhdyskuntarakennetta 

>> UUSI ERILAINEN KUNTA 

Jyväskylä 2009  



Jyväskylän yleiskaavan esiselvitys ELVIS valmistui 11/2009, jonka 
seurauksena yleiskaava käynnistettiin 2011 

Yleiskaavan suunnittelun jäsentämiseksi kaupungin alue jaettiin 
kolmeen eri kehään:

• Olemassa oleva kaupunkirakenteen kehä ‐ OLLI
• Laajenevan kaupunkirakenteen kehä ‐ LALLI
• Maaseutuelinkeinojen kehä ‐MASSU

Jyväskylän kaupungin yleiskaava





Väestö 2011 
• OLLI:    91 % (118 000)
• LALLI:     3 % (3 200)
• MASSU: 6 % (8 200)

Rakennemallin vyöhykkeistä 
yleiskaavan kehiin…

• OLLI: 
Olemassa olevan 
kaupunkirakenteen kehä, joka 
tarkoittaa asemakaavoitettuja 
taajamia ja niitä palvelevia 
maakuntakaavan virkistysalueita.

• LALLI: 
Laajenevan kaupunkirakenteen 
kehä, joka tarkoittaa olemassa 
olevan kaupunkirakenteen 
ympärillä olevia, potentiaalisia, 
tulevien vuosien aikana 
asemakaavoitettavia alueita.

• MASSU: 
Maaseutuelinkeinojen kehä, 
joka tarkoittaa tulevaisuudessakin 
maaseutumaisina kehittyviä 
alueita.



Yleiskaavan raamit: Laajenevan 
kaupunkirakenteen kehä (keltainen) LALLI

Raamivaiheessa määriteltiin karttakuvalle:

• Alustava näkemys maankäytön 
periaatteista: työpaikka- ja asuinalueet

• Liikenneverkon kehittämistarpeet, 
uudet tieyhteystarpeet

• Joukkoliikenteen tavoitteelliset 
kehittämiskäytävät

• Pääviher- ja virkistysalueet
• Laajenevan kaupunkirakenteen kehän 

palvelujen periaatteet: uudet keskukset 
vai tukeutuminen olemassa oleviin 
palveluihin

• Ns. Lievealueet

=>> TULEVAT ASEMAKAAVOITETTAVAT ALUEET



Jyväskylän kaupungin yleiskaava ‐ LALLI

Luonnos 24.4.2012

LALLI

Joukkoliikenne‐
taajama

Taajama

Reservitaajama

OLLI

LALLI

Reservitaajama



• Kylähelmet

• Kylänauhat

• Ydinmaaseutu

MASSU; Maaseutuelinkeinojen kehä

Ensin tunnistettiin helmet







Jyväskylän kaupungin yleiskaava ‐MASSU

Luonnos 24.4.2012

Maaseutu on Massu‐ ja Essu –selvitysten perusteella esitetty 
kolmena erilaisena vyöhykkeenä: 

Kylähelmet  ‐ Kylänauhat  ‐ Ydinmaaseutu.
Kaavamerkintöinä: kylähelmi, kyläalue, maaseutuasumisen    
nauha‐alue ja maaseutuelinkeinojen alue. 

Tavoitteena on ohjata uutta maaseutumaista asumista kyliin ja tukea siten 
näiden alueiden palveluja (mm koulut, vesihuolto, joukkoliikenne). 

Kylien ulkopuolisilla alueilla pääasiallinen tavoite on 
maaseutuelinkeinojen ja niihin verrattavien elinkeinojen maankäyttö. 

Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty alueita, joihin tulee jatkossa laatia joko 
kyläosayleiskaava tai vähintäänkin kyläselvitys.



Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Luonnos 24.4.2012

Kylähelmi

Kyläalue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Maaseutuelinkeinojen alue

Kylähelmi ‐ Kylänauha ‐ Ydinmaaseutu 

Kylähelmi

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha‐alue

Kyläalue

Kylähelmi



Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Luonnos 24.4.2012

Maaseutuelinkeinojen alue

> asuminen liittyy elinkeinoihin, 
loma‐asuminen

Maaseutuasumisen nauha‐alue

> kylä/kylämäinen asutus, 
vähintään kyläselvitys tai 
liittyminen verkostoon

Kyläalue

> kaavoitus, 
tiiviimpi alue

SAAKOSKI

Tavoitteena ohjata asutus kyliin  

SAALAHTI

LEUSTU

Kylähelmi

SÄRKIJOKI



Luonnos 24.4.2012

Kriteerejä

Asutut ao:t

Tärkeä maatalouden kohde

Kyläalue

Uusi koulu/päiväkoti

Kylänauha

KYLÄ JA KYLÄNAUHA 
ALUEET ON RAJATTU



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA

Kylähelmi ’INFORMATIIVINEN MERKINTÄ’

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. 



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA

Kyläalue

Yleismääräys:
Kyläalue, jossa sijaitsee maaseutumaista tiiviimpää asumista ja sitä tukevaa 
palvelu‐ ja työpaikkatoimintoja. 

Suunnittelumääräys:
Kyläalueen kehittämisen tueksi ja rakentamisen ohjaamiseksi on tarpeen laatia 
osayleiskaava tai 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 kylämiljööseen 
soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaamaton olemassa olevien 
rakennuspaikkojen täydennysrakentaminen.



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA

Maaseutuasumisen nauha‐alue

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 tarpeen laatia osayleiskaava tai yleiskaavan 
sisältövaatimukset täyttävä 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. Yleiskaavan teemakartoilla 
esitetyille laajoille peltoalueille voidaan sijoittaa pääsääntöisesti vain maataloutta palvelevaa 
tuotantorakentamista.    Yleiskaavan teemakartoilla esitetyt kulttuuriympäristö‐, luonto‐ ja 
maisemakohteet tulee ottaa huomioon tarkemman suunnittelun lähtökohtana.
Alueilla, joita ei vielä ole tarkemmin kaavoitettu tai selvitetty, voidaan sallia kylämiljööseen 
soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaamaton rakentaminen,mikäli rakentaminen on 
liitettävissä keskitettyyn vesi‐ ja viemäriverkostoon ja mikäli se on maanomistajien 
yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen mahdollista.



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA

Maaseutuelinkeinojen alue

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‐asutus‐
ta 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 täydennys‐
rakentaminen sekä rakentaminen edellä mainittuja tarkoituksia varten. 

Muun rakentamisen, kuten pelkän asuinrakentamisen, katsotaan vaikeuttavan 
yleiskaavan toteuttamista (MRL 43.2§).



KIITOKSIA !

Jyväskylän kaupungin yleiskaava

http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava



Ympäristösi tekijä

Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset
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• Pietarsaari. Vyöhykkeillä tunnistettiin nykyisen yhdyskuntarakenteen 
erityyppiset alueet ja arvotettiin potentiaalisia uuden rakenteen 
laajenemissuunnat. 

• Jyväskylän esimerkki. Vyöhykkeiden jalkauttaminen rakennemallista 
asemakaavatasolle.

• Tampereen seudun esimerkki. Vyöhykkeiden muodostaminen 
mahdollistaa kasvusuuntien tunnistamisen niin taajamien kuin kylien 
osalta.

30.5.2012VYÖHYKESUUNNITTELUN KEHITTÄMISHANKE16

Vyöhykkeet kaavoituksessa



Ympäristösi tekijä
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Vyöhykesuunnittelun soveltamismahdollisuudet
30.5.2012VYÖHYKESUUNNITTELUN KEHITTÄMISHANKE17

• Soveltuu kehityssuuntien tunnistamiseen ja palvelualueiden 
muodostamiseen

• Suomessa nykyinen lainsäädäntö estää vyöhykesuunnittelun 
kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Esimerkiksi avustusten 
porrastaminen vyöhykkeiden mukaan ei ole mahdollista.

• Vyöhykesuunnittelun keinoja voidaan hyödyntää paitsi 
luottamushenkilöiden kanssa myös asukasvuorovaikutuksessa



Ympäristösi tekijä
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Vyöhykkeiden muodostaminen
18
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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?
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Kehittämisehdotuksia
• Asemakaavoitetun alueen kynnyskustannukseen vaikuttaminen?

• Lainsäädännön kehittäminen

• Vyöhykesuunnittelumenetelmien levittäminen ja kokeilu

• Muuttuvien kriteerien herkkyystarkastelut

• Maapoliittiset ohjelmat

• Lievealueen määritelmän täsmentäminen

• Hajarakentamisen seuranta: määrä, sijoittuminen & poikkeuslupien 
myöntämisperusteet
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