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Tiivistelmä 

Kasvavilla kaupunkiseudulla yhtenä maankäytön suunnittelun ongelmakysymyk-
senä on jo pidemmän aikaa ollut taajamien reuna-alueille ja asemakaava-alueiden 
ulkopuolisille lievealueille suuntautuva hallitsematon hajarakentaminen. Vyöhyke-
suunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa –työssä selvitettiin ha-
ja-asutusalueille ja erityisesti taajamien lievealueille suuntautuvan rakentamisen 
ohjauskeinoja. Työn yhteydessä tehtiin vyöhykesuunnittelua koskeva kansainväli-
nen katsaus ja kotimainen katsaus hajarakentamisen hallinnassa käytetyistä kei-
noista ja menetelmistä. Olennainen osan selvitystä muodosti vuorovaikutteinen 
työskentely kohdealueilla, joita olivat Pietarsaaren seutu, Tampereen kaupunki-
seutu ja Jyväskylän kaupunki. 

Kohdeseudut muodostivat monipuolisen kokonaisuuden hajarakentamisen hallin-
nan tarkastelulle eri suunnittelutasoilla. Kansallisen ja kansainvälisen katsauksen 
perusteella muodostettuja näkemyksiä vyöhykesuunnittelun mahdollisuuksista ja 
vyöhykkeiden muodostamisperiaatteista sovellettiin kohdealueilla. Vuorovaikuttei-
sen työskentelyn tuloksena voitiin arvioida käyttökelpoisia menetelmiä yleistettä-
väksi kaupunkiseuduilla, esittää perusteita vyöhykkeiden muodostamisen kritee-
reiksi ja vyöhykesuunnittelun soveltamismahdollisuuksia maankäytön suunnitte-
lussa.  

Eri suunnitteluvaiheissa olleiden kaupunkiseutujen tutkiminen paljasti, että vyöhy-
kesuunnittelu soveltuu monipuolisesti eri suunnittelutilanteisiin. Kokemusten pe-
rusteella vyöhykesuunnittelu mahdollistaa hyvin erityyppisten teemojen yleistämi-
sen kokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa tulevaisuuden kehityssuuntien hahmot-
tamisen. Vyöhykkeiden muodostaminen yksinkertaistaa ja havainnollistaa nykyti-
laa ja kehityssuuntia, mikä tarjoaa hyvän apuvälineen kaikentyyppisessä maan-
käytön suunnitteluun kytkeytyvässä vuorovaikutuksessa. Vyöhykesuunnittelu tu-
kee maankäytön suunnittelua siirtymävaiheissa suunnittelutasolta toiselle. Esimer-
kiksi rakennemallitasolla asetetut tavoitteet ja muodostetut näkemykset kehittymi-
sen kohdentumisesta voidaan havainnollisesti kytkeä muodostettuihin vyöhykkei-
siin. Tuloksia voidaan hyödyntää kaupunkiseutujen maankäytön suunnittelupro-
sesseissa, joilla ohjataan maankäytön ja erityisesti haja-asutuksen sijoittumista 
seudulla. 

Työ on tehty Siton ja MAL-verkoston yhteistyönä. Työhön osallistuivat Kimmo Ku-
runmäki, Kosonen Kati-Jasmin MAL-verkostosta ja Aulikki Graf Tampereen kau-
punkiseudun kuntayhtymästä, sekä Heljä Aarnikko ja Juhana Rautiainen Sitosta.  

Kohdeseutujen yhteyshenkilöinä ja ohjausryhmätyöskentelyyn ovat osallistuuneet: 
Gustav Nygård, Yvonne Liljedahl-Lund, Lars-Erik Ostman ja Bjarne Haggman Pie-
tarsaaren seudulta; Julia Virtanen ja Leena Rossi Jyväskylän kaupungista; Jorma 
Hakola, Arto Huovila, Seppo Reiskanen, Leena Lahtinen, Anna-Maria Niilo-Rämä, 
Santeri Kortelahti, Leena Stranden, Päivi Valkama, Asko Riihimäki, Ilari Rasimus, 
Markku Lahtinen ja Jenni Joensuu-Partanen Tampereen kaupunkiseudulta.  

Raportin on kirjoittanut HM Heljä Aarnikko ja DI Juhana Rautiainen Sitosta.  
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1 Johdanto 

Kasvavilla kaupunkiseudulla yhtenä maankäytön suunnittelun ongelmakysymyk-
senä on jo pidemmän aikaa ollut taajamien reuna-alueille ja asemakaava-alueiden 
ulkopuolisille lievealueille suuntautuva hallitsematon hajarakentaminen. Vuositu-
hannen vaihteessa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki osaltaan vahvisti 
kuntien roolia rakentamisen ohjauksessa ja määritti lievealueet suunnittelutarve-
alueiksi. Eri kuntien kaavoitus- ja suunnittelutarveratkaisujen perusteet vaihtelevat 
maaseutualueilla ja taajamien ulkopuolella varsin voimakkaasti, mikä on johtanut 
seutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisen jatkumiseen.  

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa -hanke on 
ideoitu ja koordinoitu MAL-verkostossa. MAL-verkosto on kansallinen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu kansalli-
seen kaupunkipolitiikkaan ja kaupunkiseutujen tarpeisiin. Mukana on 15 kaupunkia 
tai seutua eri puolilta Suomea. 

MAL-verkoston yhtenä tavoitteena on kehittää uusia kriteerejä, hankkia kokemuk-
sia ja etsiä ratkaisumalleja taajamien ja maaseutualueiden yhdyskuntasuunnittelun 
nykyisiin ja tulevaisuuden ongelmakohtiin. Pyrkimyksenä on tunnistaa sekä yleisiä 
kaikille soveltuvia suunnittelukriteereitä ja ratkaisuja, että omia kullekin seudulle 
parhaiten soveltuvia räätälöityjä suunnitteluratkaisuja. Hajarakentamisen hallinta 
on yksi MAL-verkoston toiminnan keskeisistä painopiste-alueista ja kehittämiskoh-
teista. Kuntien yhteistyö kaupunkiseutujen suunnittelussa on viime aikoina tiivisty-
nyt, mutta se hakee vielä muotoaan hajarakentamisen hallinnan yhteisten peli-
sääntöjen sopimiseksi käytännön työssä.  

Kuntaliitosten myötä maankäytön suunnittelun alueellisia kokonaisuuksia on tar-
kasteltava uudelleen. Valtakunnallisesti hyväksytyt Suomen ilmastotavoitteet, elin-
keino-, palvelu-, kunta- ja ikärakenteen nähtävissä olevat muutokset sekä kuntien 
kiristyvä rahoitustilanne korostavat maaseutu- ja kyläalueet sisältävän kokonais-
valtaisen yhdyskuntasuunnittelun tärkeyttä. Tähän liittyy myös itse suunnittelupro-
sessien kehittyminen osallistumismenettelyjen ja laaja-alaisten vuorovaikutusme-
netelmien käyttöönoton myötä. Tarvitaan parempia työkaluja ja menetelmiä nykyti-
lanteen analysointiin, erilaisten suunnitelmavaihtoehtojen havainnollistamiseen 
sekä ratkaisujen vaikutusten arviointiin. 
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2 Selvityksen keskeiset tavoitteet ja toteuttamistapa 

Tavoitteena on tuottaa hankkeen kohdealueiden käytännön esimerkkien avulla 
toimivia suunnittelukäytäntöjä, jotka tukevat asetettuja tavoitteita yhdyskuntaraken-
teesta ja huomioivat paikalliset erityisolosuhteet ja -vaatimukset. Samalla tavoit-
teena on testata ja tuottaa kaupunkiseutujen käyttöön ”hyviä ja toimivia esimerkki-
ratkaisuja”, jotka liittyvät asemakaava-alueiden ulkopuolisiin suunnittelukriteerei-
hin, vyöhyketarkasteluihin, palvelu- ja kustannustarkasteluihin, ympäristötarkaste-
luihin sekä asukkaiden arjen sujuvuuteen.  

Selvityksen toteuttamisen vaiheet 

 

Selvityksessä tarkasteltuina kohteina ovat olleet: Pietarsaaren seudun rakenne-
mallityö, Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laadinta ja Tampereen kaupunkiseu-
dun periaatteet asemakaava-alueen ulkopuoliselle rakentamiselle.  
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3 Kansainvälisiä vyöhykesuunnittelun periaatteita ja käyttökohteita 

Luvussa on selvitetty länsimaisia vyöhykesuunnitteluun pohjautuvia maankäytön 
hajautumisen estämisen suunnittelumenetelmiä. Menetelmät on esitelty jäljempä-
nä tyypeittäin.  

3.1 Urban Growth Boundary (UGB) 

Urban Growth Boundary (UGB) on maankäytön suunnittelumenetelmä, jossa mää-
ritellään kaupunkialueen kasvun rajat. Mallissa määritellään kartalla osoitettu taa-
jamarakenteen kasvua ohjaava määräaikainen rajaus. Rajausta voi verrata virtu-
aaliseen keskiaikaisen kaupungin muuriin, joka erottaa kaupungin sitä ympäröi-
västä alueesta. Menetelmä luo keinotekoista pulaa rakennusmaasta pidemmälle 
aikavälille. Menetelmän tavoitteena on ohjata uudisrakentamista olemassa olevien 
palveluiden piiriin ja säästää viher- ja peltoalueita rakentamiselta. Kehitettäville 
alueille annetaan palvelulupauksia. Väljästi rakennetuille alueille kehitetään liikku-
mistarvetta vähentäviä fyysisiä ja virtuaalisia lähiratkaisuja. (Sitra 2010) 

Menetelmä on peräisin Yhdysvalloista Oregonista. Vuonna 1973 Oregonin osaval-
tio sääti lain, joka edellytti osavaltion kuntien ottavan käyttöön UGB-rajan (Healey 
2010, s. 183).  

Menetelmä on käytössä erinimisinä sovellutuksina mm.  

 Yhdysvalloissa  
− Portland (UGB)  
− San Francisco (UGB/Smart Growth) 

 Australiassa Melbourne 
 Uudessa Seelannissa Auckland (Metropolitan Urban Limit) 
 Sveitsissä Zürich (UGB) 
 Hollannissa Amsterdam (UGB) 

 

Kuva 1 Urban Growth Boundary on maankäytön tulevaa laajenemisaluetta osoitta-
va raja (Stanford University 2012). 
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Kuva 1 Amsterdamin ja Almere:n kaupunkien tulevat laajenemisalueet (Wouter 
Vermeulen & Jan Rouwendal 2008).  

UGB-raja uudistetaan säännöllisin määräajoin. Esimerkiksi Oregonin metropolihal-
linto uudistaa rajan viiden vuoden välein. Suunnitelman aikajänteenä on vähintään 
kaksikymmentä vuotta (Robin McArthur 2010, The Government of New Hampshire 
2012 s. 120).  

Menetelmän käyttämisen suurin haaste liittyy poliittiseen päätöksentekoon. Sito-
van rajan määrittäminen seudun eri kunnissa on aikaa vievä ja raskas prosessi. 
Rajan määrittämiseksi vaadittavat selvitykset ovat tavanomaisia maankäytön selvi-
tyksiä. Rajaa varten on selvitettävä seudun väestöennuste, jonka perusteella las-
ketaan asuntorakentamisen tulevaisuuden tarve ja asumisen, palveluiden, työ-
paikkojen ja vapaa-alueiden vaatima maa-alan määrä. Lisäksi selvitetään nykyis-
ten julkisten palveluiden kapasiteetti ja tulevan asumisen sijoittumiseen perustuvat 
palveluiden kehitystarpeet. Aluevarauksia määrittäessä huomioidaan mm. topo-
grafian, maisema- ja suojeluarvojen aiheuttamat rajoitteet maankäytölle. (Robin 
McArthur 2010, The Government of New Hampshire 2012 s. 120) 

UGB raja on poliittisesti vaikea määritellä ja ylläpitää. Rajan vahvistamista varten 
on kehitelty useita erilaisia keinoja. Yhdysvalloissa käytössä olevia keinoja hillitä 
hajautumista tai edistää UGB:n toteutumista ovat esimerkiksi: 

 Maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa mm. palveluvastuusta / palve-
luiden tuottamisvastuusta, joka on sitova sopimus rakennusluvan hyväksymi-
sen ehtona.  

 Rakennusoikeuksien siirto maaseudulta kaupunkialueelle. Menettävä osapuoli 
saa korvauksen kehittävältä osapuolelta.  
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 Maanviljelijöiden elinkeinojen tukeminen avustuksilla tai verohelpotuksilla, mi-
kä vähentää maanviljelijöiden halua kehittää asutusta mailleen.  

 Kaupunkialueen nykyisen laadun parantaminen. Täydennysrakentamisessa 
parannetaan julkisen tilan laatua tai toteutetaan muita paikallisia hyödyttäviä 
parantamistoimenpiteitä (kaupunkiuudistus).  

 Menetettyjen oikeuksien kompensaatio maanomistajille 
 Sopimus kuntien kesken maankäytön kehittämisen seudullisista periaatteista, 

esimerkiksi rakennuslupien myöntämisperiaatteista.  
 Suunnittelutarvealueiden osoittaminen 
 Erisuuruisten kiinteistöverojen asettaminen erityyppisille alueille.  
 Rakennusluvan ehtona olevan vähimmäistonttikoon asettaminen suureksi.  
 Vähimmäisaluetehokkuuden asettaminen eri alueille.  
 Rakentamattomana pidettävien alueiden hankkiminen kunnan omistukseen.  

(Bengston et al. 2004 s. 277-279) 

Maankäytön hajautumisen estämisen etuja ovat kaupungin identiteetin säilyminen, 
kaupungin keskustojen elinvoimaisuuden edistäminen ja esikaupungin renessans-
si, kaupunki-infrastruktuurin tehokkaampi käyttö ja taloudelliset säästöt, edullisten 
asuntojen kehittämisen kannustaminen ja joukkoliikenteen palvelutason turvaami-
nen (Robin McArthur 2010, Healey 2010. s. 185). UGB:ssa kaupungin kasvu ja 
palvelutarjonta pyritään suuntaamaan tiiviiksi rajan sisäpuolelle ja väljäksi ulkopuo-
lelle. Raja asettaa selkeän eron kaupunki- ja maaseutualueen välille edistäen mo-
lempien kehittymistä ominaispiirteilleen tyypillisiksi ja vahvoiksi alueiksi.  

UGB rajan toimivuudesta on esitetty myös kritiikkiä. Rajan on nähty korostavan 
asuntorakentamisen määrää laadun kustannuksella ja sen on koettu olevan liian 
jäykkä työkalu reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin (Healey 2010. s. 186, 
187). Oregonissa, Yhdysvalloissa ei ole voitu osoittaa UGB rajan suoraan vaikut-
taneen hajaantumisen tai autoriippuvuuden vähenemiseen, täydennysrakentami-
sen kasvuun tai kiinteistöhintoihin (Myung-Jin Jun 2004; 2006; 2008).  

3.2 Green belt 

Green belt on UGB:n käänteinen menetelmä, jossa osoitetaan maaseudun, met-
sänhoidon, luonnon tai ulkoilun alueita, joille ei kehitetä uutta merkittävää maan-
käyttöä. Green belt asettaa suuremman painoarvon luonnon alueiden säilymiselle 
kun taas UGB:ssä näkökulma perustuu maankäytön edistämiselle. Green belt (vi-
hervyöhykeraja) menetelmän tavoitteena on säilyttää laajat maa-alueet avoimina 
ja luonnonmukaisina. (Green Belt Alliance 1997) 

Vihervyöhykerajan etuja ovat:  

 Merkittävän maankäytön hajautumisen estäminen. 
 Naapurikylien säilyminen omina, erillisinä kokonaisuuksinaan. 
 Maaseudun pitäminen maaseutuna.  
 Kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. 
 Kannustaa uusiokäyttämään ja tehostamaan nykyisiä kaupunki-

alueita ja niiden joutomaita, kuten entisiä teollisuusalueita.  
(NPFF 2012 s.19) 

Green belt -menetelmä on käytössä mm:  

 Iso-Britanniassa 
− Lontoo (vuodesta 1955)  
− Manchester 
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− Bristol  
− Oxford  
− Cambridge  

 Kanadassa  
− Vancouver 
− Toronto 
− Ottawa 
− Waterloo 

 Hollannissa, missä on osoitettu luonnon ydinalueet koko maassa 
(Green heart) 

Englannissa metropolialueiden kehyskunnat ja maaseutualueet haluavat vaalia 
kulttuuriympäristöään ja säilyä aitoina maaseutualueina jatkossakin. Kuvaavaa on, 
että vahvasti muuttovoittoisella Suur Lontoon alueella vihervyöhykkeeksi on osoi-
tettu laajat alueet Lontoon metropolialueen kehyskunnista (Kuva 2). Vyöhykkeelle 
saa rajoituksista huolimatta kehittää maa- ja metsätaloutta tukevaa asutusta ja 
elinkeinotoimintoja, virkistystoimintoja, nykyisten rakennusten vähäisiä laajennuk-
sia ja uudistamisia, kylien ja joutomaiden vähäistä täydennysrakentamista (NPFF 
2012 s. 21) 

 

Kuva 2 Suur Lontoon Green belt alueet on osoitettu vihreällä. (London Green Belt 
Council 2012)  

Iso-Britanniassa Green belt alueiden hyväksymisen ja poikkeamisen ehdot on 
määritelty Iso-Britannian valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (NPFF 2012 
s. 19-21). Rajauksesta voidaan poiketa, mikäli vaikutusten arvioinnin perusteella 
hankkeen hyödyt ovat merkittävästi haittoja suuremmat.  
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3.3 Urban service boundary ja Urban service district 

Urban service boundary, toiselta nimeltään Urban service district on Urban Growth 
Boundary:n sovellutus, jossa määritellään kunnallisten palveluiden palvelutakuu-
alue. Yhdysvalloissa rajalla on määritetty vesihuollon, katujen, palolaitosten ja jopa 
koulujen palvelutakuualueita. Rajan ulkopuolella olevilla alueilla kaupunki-
infrastruktuuri toteutetaan yksityisten toimesta. Menetelmä on käytössä mm. Ju-
neau:n kaupungissa Alaskassa ja Lexingtonissa Kentucky:ssa. Menetelmä ei yksin 
estä hajautumista, sillä yksityisteiden ja vesiosuuskuntien kehittäminen mahdollis-
taa asumisen kaukana kunnallisesta infrastruktuurista. Rajaa suositellaan käytet-
tävän Urban Growth Boundary:n sisällä vahvistamaan sen pitävyyttä (The 
Government of New Hampshire 2012 s. 121).  

3.4 Smart growth 

Smart growth on yhdysvaltalainen maankäytön suunnittelun suuntaus. Sen tavoit-
teena on erityisesti vanhojen keskustojen ja taajamien uudistaminen ja uuden 
maankäytön ohjaaminen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Toteutuessaan se 
lisää maankäytön sekoittuneisuutta, viihtyisiä kävely- ja joukkoliikennealueita, laa-
dukasta tiivis-matala kaupunkirakennetta ja säästää luonnonalueita. Smart growth 
-ajattelu konkretisoi, mitä tarkoitetaan laadukkaalla kaupunkiympäristöllä ja miten 
sitä tulisi toteuttaa. Menetelmä on RT-kortiston vastine maankäytön suunnittelulle.  

Menetelmästä on laadittu kriteeristö ohjaamaan suunnittelua kohti suuntauksen 
ihannetta. Kriteeristö on esitetty maankäytön sijoittumisperiaatteista aina julkisivuja 
ja katuympäristöä koskeviin yksityiskohtaisiin määräyksiin. Yleisellä tasolla on 
osoitettu uuden maankäytön sijoittumisen periaatteet. Uuden maankäytön sijoittu-
mista varten on määritelty etäisyydet tiettyihin nykyisiin ja uusiin toimintoihin ja 
suositukset uusien toimintojen ominaisuuksista. Kriteeristön pohjalta on muodos-
tettavissa vyöhykkeet, jotka ohjaavat suunnittelua tavoitteena olevaan tiiviiseen ja 
monipuoliseen kaupunkirakenteeseen.  

Menetelmä soveltuu käytettäväksi yleis- ja asemakaavakaavatasolla. Asemakaa-
vatasolla on määritelty hyvinkin tarkasti rakennusten ulkomuotoa ja katutiloja kos-
kevia rajoitteita. Yleiskaavatasolla asetetut rajat ovat maankäytön hajautumisen 
estämisen kannalta tarkoituksenmukaisempia. Vastaavantyyppistä kriteeristöä olisi 
mahdollista kehittää seudulliseen suunnitteluun tarkentamaan, miten valtakunnalli-
sia alueidenkäyttötavoitteita toteutetaan seudulla.  
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Kuva 3 Kaaviokuva Smart growth kehityksen reunaehdoista. Kaaviossa on osoitet-
tu mm. etäisyys taajaman keskeisiin palveluihin, riittävät viher- ja virkistysalueet ja 
joukkoliikenteen pysäkkien sijoitusperiaatteet. (LEED 2012) 

 

3.5 Vyöhykesuunnittelu kansainvälisen katsauksen pohjalta 

Kansainvälisten esimerkkien mukaan vyöhykesuunnittelu perustuu tulevien maan-
käytön aluevarausten määrittelyyn ja maankäytön kehittämisrajojen tukemiseen 
rajoitteita ja kannusteita käyttämällä. Seudullisella tasolla on käytössä UGB ja 
Green Belt menetelmät. Urban Growth Boundary:n ja Green Belt rajojen käytöstä 
on selkeitä etuja. Tulevan maankäytön laajenemisalueen raja on yksiselitteinen. 
Yhdellä rajauksella voidaan osoittaa rajaus kaikille maankäytön varauksille. Toteu-
tuessaan raja on seudullisesti kattava ja sitoo tasapuolisesti kaikkia osapuolia.  

Sitovan maankäytön kehitysrajan osoittaminen tekee tulevasta maankäytön kehi-
tyksestä ennustettavampaa ja hallitumpaa. Rajallisia resursseja voidaan kohden-
taa tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin valituille tärkeimmille alueille. Uusi 
asuminen osoitetaan ensisijaisesti olemassa olevien palveluiden yhteyteen, mikä 
luo mahdollisuuden vahvojen kunnallisten palveluiden kehittämiseen. Liikenteen 
haitat ja kustannukset vähenevät pienemmän kokonaisliikennesuoritteen myötä. 
Hajautumisen hillitseminen edistää erityisesti joukkoliikenteen kehittämismahdolli-
suuksia. Keskustojen ja kylien elinvoimaisuus paranee ja kaupunkikulttuuri elävöi-
tyy kehitettäessä maankäyttöä olemassa olevien alueiden yhteyteen. Samalla 
mahdollistetaan yhtenäisten luontoaluekokonaisuuksien ja maa- ja metsätalous-
alueiden säilyminen rakentamattomina.  

Sitovan maankäytön kehitysrajan haittapuolina voidaan pitää sen epäoikeuden-
mukaisuutta. Raja sitoo tulevan ajanjakson maankäytön kehityksen tietyille alueille 
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sulkien muut alueet pois kehitykseltä. Raja keskittää rakentamisoikeutta, mikä li-
sää valittujen maa-alojen suhteellista arvoa rajan ulkopuolisiin alueisiin verrattuna. 
Toisaalta nykyinen yleiskaavoituskin jakaa rakennusoikeutta toisille maanomistajil-
le ja toiset jäävät ilman rakennusoikeutta.  

Sitova raja vanhenee nopeasti. Rajan koetaan rajoittavan liikaa maankäytön 
suunnittelua, ja se on jäykkä työkalu vaadittaessa reagointia nopeisiin toimintaym-
päristön muutoksiin. Raja voi olla myös häilyvä tulkinnoille. Varsinkin UGB -rajaa 
sovellettaessa tarkemmilla suunnittelutasoilla voi olla riskinä rajan vesittyminen. 
Rajaa venytetään tai rajan ulkopuolella oleva merkittävä maankäytön kehitys tulki-
taan maaseudun kehittämiseksi vastoin yhteisesti sovittuja kehitysperiaatteita. 
Green Belt rajaa sovellettaessa riskinä on yhdyskuntarakenteen kehityksen hyp-
päys (”leapfrog development”) entistä kauemmaksi nykyisestä yhdyskuntaraken-
teesta.  

UGB ja Green Belt menetelmien käyttö saattaa myös lisätä alueiden eriytymistä 
kärjistäen maaseudun ja kaupunkialueiden eroja. Asuntorakentamiseen käytettä-
vissä olevan maa-alan keinotekoinen rajoittaminen saattaa johtaa seudullisessa 
suunnittelussa määrälliseen asuntotuotantopainotteisuuteen ja laadun heikentymi-
seen. Jos maankäytön kehitysraja on liian tiivis, voi asuinrakentaminen syrjäyttää 
teollisuuden tilatarpeen. Sitovan rajan riskinä on edullisemman asuntotuotannon 
väheneminen ja asuinkustannusten nousu rajan sisäpuolella. Healey:n (2010 s. 
187) mukaan räikeimmissä tapauksissa maankäytön kehittämisrajaa on käytetty 
jopa rajoittamaan tiettyjen etnisten vähemmistöjen kansoittamien alueiden kehi-
tysmahdollisuuksia. Suomen olosuhteissa rajasta aiheutuvat haitat olisivat mah-
dollisesti lievempiä, koska suomalaiset seutualueet ovat väestörakenteeltaan ang-
lo-amerikkalaisia homogeenisempiä. Kooste ulkomaisista lähteistä kerätyistä 
UGB:n vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista on esitetty seu-
raavassa kuvassa (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Kooste vyöhykkeiden hyödyistä, haitoista, mahdollisuuksista ja uhista 
kansainvälisen katsauksen perusteella. (Sito 2012) 
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Smart Growth –suuntaus on tarkempaa yleis- ja asemakaavatasoa varten laadittu 
kriteeristö, joka ohjaa maankäytön sijoittumista nykyisen yhdyskuntarakenteen yh-
teyteen, tavoitteelliselle tehokkuudelle samalla varmistaen kaupunkiympäristön 
laadun. Menetelmän hyötyinä voidaan pitää kriteeristön yksiselitteisyyttä. Suunta-
uksen luojilla on ollut selkeä näkemys, miten kaupunkia tulisi suunnitella tiivis-
matala ja sekoittuneen kaupunkirakenteen keinoin tekemään viihtyisämpiä kau-
punkiympäristöjä. Menetelmän soveltaminen vahvistaisi uuden maankäytön sijoit-
tumista nykyisen yhteyteen ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen luomista.  

Menetelmän suurimpana heikkoutena on sen normatiivisuus ja tarkkuus. Erittäin 
tarkasti määritellyt ihanteellisen kaupunkiympäristön kriteerit voivat johtaa epätar-
koituksenmukaisiin ratkaisuihin. Kriteerien orjallinen noudattaminen johtaa yksi-
toikkoiseen ja keinotekoiseen ”Disney-kaupunkiin”. Kriteerejä tulisi tulkita ohjeina, 
joista voidaan valita tapauskohtaisesti tavoitteita parhaiten tukevat.  
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4 Johdatus suomalaisen hajarakentamisen problematiikkaan 

Hajarakentaminen käsitteenä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle toteutettua rakentamista. Erityisen ongelmallista on hajaraken-
tamisen sijoittuminen taajamien lievealueille. Lievealueille sijoittuva hajarakenta-
minen vaikeuttaa alueen tarkoituksenmukaista kaavoitusta. Hajarakentamisella 
tarkoitetaan tässä hankkeessa myös kyläalueista irralleen toteutuvaa rakentamis-
ta. Uuden asutuksen ohjaaminen kyliin tukee niiden elinvoimaisuutta ja olemassa 
olevien palveluiden säilymistä paremmin, kuin asutuksen sijoittuminen hajalleen. 
Kunnille hajarakentamisen vaikutukset konkretisoituvat mm koulukuljetusten ja 
ikääntyneiden ihmisten palveluiden järjestämisenä.  

Suomessa on kehitetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR), jossa ha-
ja-asutuksella tarkoitetaan taajamien ulkopuolista aluetta. Yhdyskuntarakenteen 
muutoksia on seurattu muun muassa asutun alueen pinta-alan ja väestönkehityk-
sen osalta. Seurantatietojen avulla voidaan arvioida muun muassa valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjes-
telmässä lievealue on alueellisesti yhtenäinen etäisyysvyöhyke taajaman ulkoreu-
nasta, joka suuntautuu ympäröivälle haja-asutusalueelle linnuntietä mitattuna 5 ki-
lometrin etäisyydelle keskustaajaman ja 3 kilometrin etäisyydelle lähitaajaman ul-
koreunasta (Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 
1980–2005. Suomen Ympäristö 9/2007. Ville Helminen & Mika Ristimäki). 

 

Kuva 5. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kaupunkiseuturajaus Joen-
suussa vuonna 2000. Kaupunkiseutu muodostuu keskustaajamasta, lähitaajamista 
ja lievealueesta. Lievealue on kaupunkiseutuun kuuluva haja-asutusalue. (Kau-
punkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980–2005) 
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Kuva 6. Muokattu kuva alkuperäisestä. (Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen vä-
estömuutokset Suomessa 1980-2005. Raportin lisämateriaali: Asutun alueen muu-
tos Tampereen työssäkäyntialueella 2000-2005)  

YKR aineiston avulla pystytään mittaamaan uuden yhdyskuntarakenteen sijoittu-
mista lievealueelle. Kuvassa 6 on havainnollistettu asutun alueen muutosta Tam-
pereen työssäkäyntialueella vuosina 2000-2005. Analyysin perusteella taajaman 
lievealueelle on jo kohdistunut merkittävästi hajarakentamista.  

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen aiheuttaa merkittäviä yhdyskunnallisia kus-
tannuksia infrastruktuuri-investointien, energiankulutuksen, liikenteen, koulukyytien 
ja sairaskuljetusten kasvun johdosta. Kunnalle kohdentuvia kustannusvaikutuksia 
on arvioitu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulukuljetusten kus-
tannusten osalta. Oulun seudun hajarakentamisselvityksessä (2008) arvioitiin 
asemakaava-alueiden ulkopuolelle rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia koulu-
kuljetusten kustannuksiin (Kuva 7). Kustannustiedot perustuvat todellisiin, toteutu-
neisiin koulukuljetuksen kustannuksiin ja järjestämisperiaatteisiin. Koulukuljetus-
kustannusten vaikutusaikana on käytetty ajanjaksoa esikouluiästä peruskoulun 
päättymiseen eli 10 vuotta. Jo yhtenä vuonna haja-asutusalueelle toteutuneen 
asuinrakentamisen vaikutukset koulukuljetuskustannuksiin ovat merkittävät.  
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Kuva 7. Hajarakentamisen kustannusvaikutukset koulukuljetuksissa. (Oulun seu-
dun hajarakentamisselvitys 2008) 

4.1 Nykyinen suunnittelujärjestelmä ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

Suomalainen maankäytön suunnittelujärjestelmä on moniportainen: ylemmällä val-
takunnantasolla säädetään suunnittelun reunaehdot ja yleiset periaatteet, seudulli-
sella tasolla määritellään seudun tulevan kehityksen suuntaviivat ja alemmilla ta-
soilla kuntien tekemä suunnittelu toteuttaa ylempiä tasoja. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki tukee suunnittelujärjestelmän toteutumista kohtalaisesti. Moniportaisen 
suunnittelujärjestelmän heikkoutena on ylätasolla asetettujen tavoitteiden ohjaus-
vaikutuksen heikkeneminen alemmilla suunnittelutasoilla. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet ovat tulkinnanvaraisia ja maakuntakaava ei useimmiten ole si-
tovasti mitoittava kaava, minkä seurauksena seudullisten tavoitteiden ohjausvaiku-
tus heikkenee. Kuntien välinen kilpailu johtaa usein seudun kannalta epäedulli-
seen yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Suunnittelujärjestelmässä on epäjatku-
vuutta siirryttäessä tasolta toiselle.  

Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä edistää esimerkiksi maakuntakaavoissa 
ilmenevä ylimitoitus. Maakuntakaavassa esitettävät väestökehitysarviot voidaan 
esittää hyvin eritasoisesti (Suomen Ympäristö 2/2011. Kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenne maakuntakaavoissa. Arviointi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden vaikuttavuuden kannalta. Jouni Laitinen & Minna Vesisenaho). Hyvissä ar-
vioissa ennuste on kohdennettu monikerroksisesti koko käsiteltävälle alueelle. Vä-
estöennusteiden lisäksi huomioidaan muutokset ikärakenteessa. Esimerkiksi Kuo-
pion kaupunkiseudulla on esitetty prosentuaalinen luku kuvaamaan nykyiseen taa-
jamaan kohdistettavaa täydennysrakentamista. Väestönkasvun maantieteellinen 
kohdentaminen parantaa vaikutusten arviointia ja maakuntakaavan ohjausvaiku-
tusta. Väestöennusteiden kohdentamattomuus johtaa usein tilanteeseen, jossa 
maapinta-alaa varataan toiminnoille moninkertaisesti tulevaan kehitykseen näh-
den. Maakuntakaavan ohjausvaikutusta voidaan vahvistaa laatimalla toimenpide-
strategia, jossa määritellään eri hankkeiden toteutuksen ajoitus ja reunaehdot.  
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4.2 Strategisen suunnittelun välineitä 

Maankäytön suunnittelujärjestelmän ohjausvaikutuksen, joustavuuden ja suunnit-
telutasojen välisen jatkuvuuden parantamiseksi on viime vuosina käytetty erilaisia 
seudullisia ja kunnallisia kehityskuvia, rakennemalleja, strategisia yleiskaavoja ja 
vyöhykesuunnittelua. Nämä menetelmät eivät ole maankäyttö- ja rakennuslaissa 
määriteltyjä suunnittelumenetelmiä, joilla olisi suoraan kohdentuvia oikeusvaiku-
tuksia (Kuva 8). Menetelmien käyttö tukee kokonaisvaltaisen näkemyksen muo-
dostamista suunnittelualueen tulevista kehityssuunnista. Menetelmät soveltuvatkin 
käytettäviksi välivaiheessa ennen varsinaista maankäyttö- ja rakennuslain mukais-
ta kaavaa. Esimerkiksi maakuntakaavoituksen yhteydessä voidaan laatia seudun 
rakennemalli, joka jäsentää seudun toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja auttaa tun-
nistamaan seudun yhteisiä tavoitteita ja suunnittelun reunaehtoja.  

Kunta voi raskaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan sijaan laatia koko kunnan aluet-
ta koskevan kehityskuvan tai strategisen yleiskaavan, joka kuvaa kunnan tahtoti-
laa tulevasta kehityksestä. Menetelmiä hyödyntäen voidaan arvioida, onko tarvetta 
koko kunnan alueen kattavalle oikeusvaikutteiselle yleiskaavalle vai paineisten 
alueiden osayleiskaavoittamiselle.  

 

Kuva 8 Maankäytön suunnittelujärjestelmä. (Sito 2012)  
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4.3 Vyöhykesuunnittelu Suomessa 

Vyöhykesuunnittelun määrittely 

Tässä hankkeessa vyöhykesuunnittelulla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen eri te-
kijöiden perusteella määriteltyjä vaikuttavuusalueita. Vyöhykesuunnittelussa voi-
daan käsitellä erityyppisten ympäristöjen tai infrastruktuurin vyöhykkeitä, joissa 
vyöhykkeet muodostuvat tietyn tekijän tai tekijöiden vaikuttavuusalueesta. Vaikut-
tavuusalue puolestaan muodostetaan valittujen kriteerien perusteella. Vyöhykkeillä 
voidaan yleistää eri maankäytön ja liikenteen teemoja strategista suunnittelua pa-
remmin tukeviksi kokonaisuuksiksi. Yleistys auttaa tunnistamaan yhteneväisyyksiä 
ja tulkitsemaan teemoja samanaikaisesti. Eri kriteerien perusteella muodostettuja 
vyöhykkeitä samanaikaisesti tarkastelemalla voidaan muodostaa näkemys esi-
merkiksi edullisuusvyöhykkeistä.  

Edullisuusvyöhykkeiden käyttöä suunnittelumenetelmänä on esitetty jo 1970-
luvulla Pekka V. Virtasen väitöskirjassa (Pekka V. Virtanen 1974). Edullisuus-
vyöhykkeiden tunnistaminen tukee maankäytön aluevarauksien määrittelyä ja vai-
kutusten arviointia. Esimerkki mahdollisten vyöhykkeiden määrittelystä ja edulli-
suusvyöhykkeen tunnistamisesta on esitetty kuvassa (Kuva 9).  

 

Kuva 9. Esimerkkejä erilaisista vyöhykkeistä. (Sito 2012) 

Vyöhykesuunnittelu tarjoaa työkalun valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
määriteltyjen tavoitteiden tunnistamiseen eri alueilla. Esimerkiksi joukkoliikenteen 
edistämistavoitetta tukee joukkoliikenteen potentiaalisimpien vaikutusalueiden 
tunnistaminen ja uuden maankäytön osoittaminen tunnistetuille edullisuusvyöhyk-
keille.  

Kolmen kaupunkijärjestelmän malli 

Vyöhykesuunnittelu on viime vuosina ollut kiinnostuksen kohteena useilla eri kau-
punkiseuduilla Suomessa. Yksi tunnetuimmista vyöhykesuunnittelun esimerkeistä 
Suomessa on liikkumisvyöhykkeisiin perustuva ”Kolmen kaupunkijärjestelmän 
malli” (nk. Kuopion malli) (Kuva 10).  
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Kuva 10. Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -vyöhykemalli. Alkuperäinen kuva 
Leo Kosonen. Kuopio 2015. Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki. 

Kolmen kaupunkijärjestelmän mallissa vyöhykkeet perustuvat tiettyjen kaupun-
kiympäristön ominaisuuksien perusteella tunnistettuihin liikkumismuotomahdolli-
suuksiin. Jalankulkukaupunki -vyöhyke on keskusta-alueeseen ja keskustan palve-
luihin tukeutuva tiheämmän jalankulkuverkon muodostama alue. Jalankulkukau-
pungissa asuvalla on teoriassa mahdollisuus suoriutua arkiliikkumisestaan ilman 
autoa. Joukkoliikennekaupunkivyöhyke koostuu joukkoliikenteen palvelualueella 
sijaitsevista alueista. Muut alueet ovat autopainotteisia autokaupunki vyöhykkeitä, 
joilla asuminen edellyttää auton käyttömahdollisuutta. Teoreettinen pääliikkumis-
muodon tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden arvottaa ja arvioida eri alueiden kehit-
tymisedellytyksiä toisiksi liikkumisvyöhykealueiksi. Malli on laajimmalle levinneitä 
vyöhyketarkastelumalleja Suomessa. Mallia on kehitetty eteenpäin Suomen ympä-
ristökeskuksen Urban Zone -hankkeessa sekä Kolmen kaupunkijärjestelmän malli 
– Urban Fabrics (UF) -hankkeessa (Leo Kosonen ja Mika Ristimäki 2012). Malli on 
suunnannut vyöhyketarkastelua Suomessa liikennepainotteiseksi poiketen kan-
sainvälisistä malleista, joissa pääpaino on maankäytön muodoissa.  

Vyöhykesuunnittelu Mikkelin seudun rakennemallityössä 

Mikkelin seudun rakennemallityössä vyöhykesuunnittelua on käytetty tulevaisuu-
den potentiaalisten kehityssuuntien tunnistamisessa. Rakennemallityössä laadittiin 
seudulle yhteiset tavoitteet ja muodostettiin kriteerit suunnittelun reunaehdoille. 
Esimerkiksi tietty etäisyys nykyisestä alakoulusta muodosti reunaehdon maankäy-
tön suunnittelulle. Maankäytön kehitysalueet arvotettiin kriteerien perusteella. Ar-
vottamisella tuettiin uuden maankäytön sijoittamiseen liittyvää päätöksentekoa.  
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Kuva 11. Mikkelin kaupunkiseudun vyöhyketarkastelu. (Sito 2012) 

Työprosessissa selvitettiin nykyisen infrastruktuurin kuten ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen, 
vesihuollon ja palveluiden sijainti ja kapasiteetti. Kartalla esitettiin havainnollisesti nykyisen ja jo 
suunnitellun infrastruktuurin palvelun piirissä olevat alueet sekä potentiaali alueista, joita infra-
struktuurilla voitaisiin palvella. Tuloksena saatiin kokonaiskuva seudun tai kunnan tarjoamista 
potentiaalisista kehitysmahdollisuuksista alueittain. Mikkelin seudun rakennemallityössä tehty 
vyöhykeanalyysi on esitetty kuvassa ( 

Kuva 11). Vyöhykkeitä muodostettiin nykyisestä ja tulevasta vesihuoltoverkostos-
ta, joukkoliikenteestä, alakouluverkostosta, päivittäispalveluista ja työpaikka-
alueista.  

Vyöhykesuunnittelun avulla seudun tulevaisuuden kehitysalueet (sis. asunto-, työ-
paikka-, ja palveluiden kerrosneliömäärät) pystyttiin arvioimaan yhteismitallisesti, 
luokittelemaan kehitystoimenpiteitä varten ja ajoittamaan kehityspolkua. Lopullinen 
rakennemalli kehitysteemoittain on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 12).  



 Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen 
hajarakentamisen hallinnassa

22 (62) 13.12.2012 
 

 

 

Kuva 12. Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli, jossa kehitettävät alueet on jaet-
tu erityyppisille kehitysvyöhykkeille. Kehitysvyöhykkeille on määritelty toimenpiteet 
ja alueet on ohjelmoitu (Sito 2012).  

Vyöhykesuunnittelun avulla voidaan tunnistaa potentiaalisimmat kehitettävät alu-
eet nykytilan ja tulevien tekijöiden perusteella ja arvioida alueita yhteismitallisesti. 
Kartalta pystytään esimerkiksi laskemaan uusien asukkaiden sijoittuminen nykyi-
sen infrastruktuurin ja palvelujen piiriin verrattuna kaikkiin uusiin alueisiin ja arvioi-
da kuinka paljon uutta infrastruktuuria on toteutettava suunniteltujen alueiden to-
teuttamiseksi.  
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Vyöhykesuunnittelun suunnitteluprosessin kulku  

 

Infrastruktuuri arvotetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Esimerkiksi 
joukkoliikenteen pysäkin potentiaalinen palvelualue ulottuu useiden tutkimusten 
perusteella 400 metrin etäisyydelle pysäkiltä. Tämän etäisyyden ulkopuolella jouk-
koliikenteen käyttöaste heikkenee oleellisesti. Pysäkin palvelupiirissä oleva nykyi-
nen asukaspohja ja mahdollinen uusi asukaspohja tukee kyseisen joukkoliikenne-
pysäkin käyttöä ja siten edistää joukkoliikenteen käyttöä.  

Perusopetuslain 32 § mukaan: ”jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan 
koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kulje-
tukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä 
kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta 
kotiin tai päivähoitoon” (Finlex 21.8.1998/628). Alakoulujen ympäriltä voidaan 
muodostaa vyöhyke, jolla kunnalla ei ole koulukyytien tarjoamisvelvollisuutta ja jol-
la lapsilla on mahdollisuus saapua omaehtoisesti kouluun. Vyöhykkeen ulkopuolel-
le sijoittuvan tulevan väestön osalta voidaan vastaavasti arvioida lisääntyvien kou-
lukyytien tarve.  

Edullisuusvyöhykemenetelmän etuna on yksiselitteisen kokonaiskuvan hahmotta-
minen nykyisten palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista, jolloin tulevia resursse-
ja pystytään kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti ja aidosti tukemaan asetettuja 
tavoitteita.  

Menetelmän heikkoutena on liiallinen yksinkertaistaminen ja rakenteen optimoin-
nin korostuminen, mikä ei huomioi kaikkia maapolitiikkaan liittyviä tekijöitä. Mene-
telmään liittyy myös yleispiirteisyydestä aiheutuva epävarmuus. Epävarmuusteki-
jöitä voidaan vähentää esimerkiksi huomioimalla palveluiden kapasiteetti ja käyt-
töaste.  
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4.4 Rakennusoikeuden mitoitus vyöhykkeillä  

Edullisuusvyöhykkeitä on käytetty yleiskaavan rakennusoikeutta suunniteltaessa 
Jyväskylän Tikkalan osayleiskaavassa. Se on laadittu oikeusvaikutteisena yleis-
kaavana, jota voidaan hyväksymisen jälkeen käyttää ranta-alueilla rakennuslupien 
myöntämisen perusteena. Osayleiskaavan tavoitteena on myös helpottaa asuinra-
kentamisen lupamenettelyä maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti myös 
ranta-alueen ulkopuolella, joten tällä kaavalla myös osa ns. kuivan maan raken-
nusluvista voidaan myöntää suoraan. Kaava oli yhtenä pilottikohteena Ympäristö-
ministeriön kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa. 

Kaavassa on tunnistettu tiiviimmän asutuksen kyläkeskuksen alue ja sitä ympäröi-
vä maaseutumaisempi alue. Edullisuusvyöhykkeitä kaavassa on muodostettu mm. 
koulun ja vesi- ja viemäriverkoston perusteella, joista kouluvyöhykkeen etäisyys on 
3 km. Vyöhykkeiden vaikutusalue on huomioitu kaavassa rakennusoikeuksien 
määrittelyssä. Kaava pitää sisällään niin kutsuttu kuivan maan tonttien määrittelyn. 
Lisäksi kyläkeskuksen alueelle on osoitettu tiiviimpi asuinrakentaminen.  

Niin kutsutun kuivan maan rakennuspaikkojen osalle laadittiin mitoitustarkastelu 
pinta-alan perusteella. Mitoituksessa huomioitiin tilojen erilaiset olosuhteet kuten 
sijainti ja rakentamiskelpoisuus. Esimerkiksi lähellä teitä ja koulua olevat tilat saa-
vat enemmän rakennuspaikkoja kuin etäämmällä olevat. Soistuneita alueita ei las-
keta ja pelloista huomioidaan pinta-alalaskelmiin vain puolet. Laskelmien ulkopuo-
lelle jätettiin salot ja saaret, koska niihin ei ole tarkoitusta ohjata pysyvää asutusta. 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 13) on esitetty mitoitusperusteet kuivalla maalla.  
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Kuva 13. Edullisuusvyöhykkeiden mukaan osayleiskaavassa määritellyt rakenta-
misen mitoitusperusteet kuivalla maalla.  

Kyläkeskuksen aluetta koskevassa kaavassa on asuinrakentamiselta rajattu pois 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Näillä alueilla sijaitsevien tilojen osalta on 
toteutettu kompensaatiota siirtämällä tilan mahdollista rakennusoikeutta tilan muu-
alla omistamalle rakentamisen salliville alueille. Asuinrakentamisen sijoittuminen 
vesi- ja viemäriverkoston vaikutusalueen ulkopuolelle vähentää rakennusoikeutta 
(edellytetään suurempaa tonttia).  
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5 Kokemukset vyöhykesuunnittelusta kohdealueilla 

5.1 Pietarsaaren seutu 

5.1.1 Vyöhykesuunnittelu aluerakennemallityöhön 

Pietarsaaren seutu on kasvava kaupunkiseutu Pohjanmaan rannikolla. Alueen vä-
estönkasvu keskittyy keskuspaikkakuntien ympäröiville alueille kyliin ja haja-
asutusalueille. Kauempana keskustaajamista väestö kuitenkin vähenee. Seudun 
palvelut ovat tasaisesti jakautuneet eri alueille. Muutamassa kylässä kauppa tai 
koulu on lopettanut toiminnan. Elinkeinorakenne perustuu vahvaan tuotantoteolli-
suuteen ja maataloustoiminta on keskittynyt yhä suurempiin yksiköihin. Ajoneuvo-
liikenne ja pendelöinti on kasvanut. Tieverkko ei nykyisellään aina vastaa tarpeita. 
(Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia 2012) 

Vastatakseen tulevaisuuden seudun kehityksen haasteisiin, Pietarsaaren kaupun-
kiseutu on aloittamassa vuonna 2013 aluetta koskevan aluerakennesuunnitelman. 
Suunnitelmassa tullaan esittämään Pietarsaaren kehityksen suuntaviivoja pitkälle 
tulevaisuuteen. Työn tueksi alueellinen kehitysyhtiö on tehnyt taustaselvityksiä, 
joista on koottu raportti: ”Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla –  
JASU vertailu” (Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia 2012).  

Projektin kuluessa on järjestetty yhteistyöpajoja eri intressitahojen kanssa. Työpa-
joissa on mietitty rakennemallin lähtökohtia ja tavoitteita. Kaksi näistä työpajoista 
järjestettiin tämän selvityksen toimesta 4.5.2012 Luodon kunnantalolla ja 
31.5.2012 Hotel Jugendissa, Pietarsaaressa. Osallistujina olivat ELY-keskuksen ja 
Pohjanmaan liiton edustajia, seudun kuntien viranhaltijoita ja valtuutettuja.  

Työpajojen tavoitteena oli perehdyttää osallistujat strategiseen suunnitteluun ja 
vyöhykesuunnitteluun sekä muodostaa alustavia periaatteita tulevan kasvun oh-
jaamiseksi palveluiden järjestämisen kannalta edullisille alueille. Ensimmäisessä 
työpajassa selvitettiin kyselyn avulla seudulle tärkeitä periaatteita ohjata tulevaa 
kehitystä. Vastaajien mukaan tulevaisuuteen liittyy useita epävarmuustekijöitä, jot-
ka tulisi huomioida suunnittelussa.  

Ensimmäisessä työpajassa esitettiin seuraavia asioita. Uusi asutus tulisi tukeutua 
Pietarsaaren keskustaan, nykyisiin taajamiin ja kyliin. Uusi asutus ei saisi kehittyä 
haja-asutusalueille, koska se aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia kunnille ja 
heikentää kunnallisten palveluiden järjestämismahdollisuuksia. Haja-asutusalueille 
rakentaville voisi olla korkeampi kiinteistövero tai muita vastuita. Toisaalta koros-
tettiin myös, että maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti.  

Teollisuutta ja maaseutuelinkeinoja tulee tukea. Palvelurakenne tulisi olla tarkoi-
tuksenmukainen eli palveluiden tulisi sijaita siellä missä niitä eniten tarvitaan. Kyliä 
tulisi kehittää turvaamaan kyläkauppa, -koulu ja päiväkoti. Kyläverkosta voitaisiin 
tunnistaa laatukylät, joissa palvelut pyritään turvaamaan osoittamalla niiden yhtey-
teen riittävä väestöpohja. Riittävänä väestöpohjana palveluiden järjestämiselle pi-
dettiin 900 asukasta 3 kilometrin etäisyydellä kylästä.  

Seutu on hyvin autoriippuvainen. Haja-asutusalueilla useat kotitaloudet omistavat 
kaksi autoa. Öljyn hinnan äkillinen kasvu voi vaikeuttaa liikkumista seudulla. Ny-
kyinen 30 minuutin työssäkäyntietäisyys tulisi säilyttää. Nykyinen tieverkko rapis-
tuu. Uusi asuminen tulisi sijoittaa tärkeimpien ylläpidettävien nykyisten teiden yh-
teyteen, jotta vältetään uuden infrastruktuurin aiheuttamia kustannuksia. Nykyinen 
joukkoliikenteen palvelutaso ei ole riittävä. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
olisi tuettava kehittämällä taajama-alueita. Mahdollisia uusia joukkoliikenteen kehi-
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tyskäytäviä ovat valtatie 8 ja 13, kantatie 68 ja seututie 749 varret. Pyöräilyn ja kä-
velyn edellytyksiä on tuettava erityisesti Pietarsaaren keskusalueilla. Talvikunnos-
sapitoon tulisi panostaa. Vapaa-ajan asuminen on tärkeä seudulla ja sitä varten tu-
lisi osoittaa alueita.   

 

Kuva 14. Pietarsaaren seudun koulut ja palvelualueet (Sito 2012).  

Toisessa työpajassa tehtiin karttatyöskentelyharjoitus, jossa 1. työpajan tulosten 
pohjalta muodostettujen vyöhykkeiden pohjalta mietittiin tulevan rakennemallin 
maankäytön sijoittumisperiaatteita. Ryhmätyötä varten koostettiin vyöhykesuunnit-
telukartat 1. työpajassa esiin nousseiden teemojen pohjalta. Kartoille kerättiin käy-
tettävissä olleet tiedot nykyisestä maankäytöstä ja infrastruktuurista seudulla. Tär-
keimpänä lähtötietona olivat JASU-selvityksen tiedot, joiden pohjalta muodostettiin 
vyöhykkeet 1. työpajan tulosten perusteella. Vyöhykkeet muodostettiin tulkitsemal-
la nykyisen maankäytön ja infrastruktuurin keskeinen vaikuttavuusalue 1. työpa-
jassa mainittujen kriteerien mukaan. Ryhmätyötä varten laaditut taustakartat ovat 
liitteessä (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Ryhmätyössä ryhmät sijoittivat 
artalle mahdollisia kehitysalueita JASU-raportin kolmen kehitysmallin (Polarisoitu, 
Kehitysalueet, Lähipalvelukeskukset) pohjalta. Tehtävänä oli miettiä, miten kolme 
eri kehitysmallia sijoittuisivat seudulle kartoissa nähtävillä olleiden lähtöaineistojen 
pohjalta.  

Lopputuloksena ryhmät tulivat muodostaneeksi kaksi visiota tulevista kehitys-
vyöhykkeistä, joita voidaan kehittää edelleen rakennemallityössä. Ryhmien kar-
toissa esittämä ”polarisoitu” kehitysvyöhyke edustaa nykyistä tiiviimpää ja sekoit-
tuneempaa keskustaajamaa, jota on syytä kehittää nykyistä monipuolisemmaksi ja 
tehokkaammaksi. ”Kehitysalue” niminen kehitysvyöhyke edustaa nykyisiä taajamia 
ja niiden lievealueita, joille kehitetään asumista, palveluita ja joukkoliikennettä. 
”Lähipalvelukeskukset” niminen kehitysvyöhyke kuvaa ryhmien tärkeiksi havaitse-
mia palvelukeskittymiä ja laatukyliä (kvalitetsby = KB), joiden nykyiset palvelut tuli-
si turvata osoittamalla riittävä väestöpohja niiden yhteyteen. Työpajassa tunnistet-
tiin myös vapaa-ajan asumisen kehitysvyöhykkeitä. Muut alueet edustavat maa-
seutumaisia alueita, joille on jatkosuunnittelussa laadittava omat reunaehtonsa 
kehitykselle esimerkiksi maaseutustrategian muodossa.  

Yhdistelmäkartta työpajan osallistujien ryhmätöissä koostamista tulevan rakenne-
mallin vyöhykejaoista on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 15).  
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Kuva 15 Pietarsaaren 2. työpajan ryhmätyön yhdistetty kartta. (Sito 2012) 

 

5.1.2 Työpajojen merkitys 

Pietarsaaren seudulla on ansiokkaasti tehty paikkatietopohjaisia taustaselvityksiä 
seudun nykyisestä yhdyskuntarakenteesta muun muassa YKR-aineiston avulla. 
Riskinä aluerakennesuunnitelmaprosessissa on kuitenkin nähtävissä se, että lo-
pullinen suunnitelma voi olla toiveiden tynnyri ilman konkreettisia eri kuntien 
maankäytön suunnitteluun johtavia vaikutuksia. Prosessissa ei vielä ole päästy 
MAL-sopimus vaiheeseen, jossa kunnat sitoutuisivat päätöksenteossaan toteutta-
maan mahdollisia yhteisesti sovittuja suunnitteluperiaatteita. Mikkelin seudun ra-
kennemallityössä suunnitelman vahvistaminen ilman MAL-aiesopimusta vei poh-
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jan koko suunnitelman sisältämiltä tavoitteilta ja suosituksilta. Kunnat eivät kos-
kaan päässeet sitovaan sopimukseen, jolla rakennemallityössä laaditut suosituk-
set olisivat yhtenäistäneet seudun kuntien käytäntöjä.  

Työpajojen keskeisimpinä tuloksina osallistujat saivat käsityksen strategisen 
suunnittelun menetelmistä ja seudun aluerakennetyön pohjaksi muodostettiin alus-
tavia periaatteita eri maankäytön kehitysvyöhykkeistä. Muodostetut kehitys-
vyöhykkeet huomioivat nykyisen maankäytön, liikenteen ja infrastruktuurin yleis-
piirteisellä seudullisella tasolla työssä käytettävissä olleiden lähtöaineistojen mu-
kaisesti. Oleellista työssä oli tunnistaa, että strategisen suunnittelun on oltava ko-
konaisvaltaista, joka huomioi maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelut ja työpai-
kat sekä kaupunki-, että maaseutumaisilla alueilla. Tällöin suunnitelmassa pysty-
tään laatimaan kehitystoimenpiteet kaikentyyppisille alueille ja yhdyskuntarakenne 
tulee huomioitua kokonaisvaltaisemmin.  

Työpajassa kokonaisvaltaisuus toteutettiin jakamalla alueet erityyppisille kehitys-
vyöhykkeille, joille voidaan asettaa tavoitteita ja reunaehtoja jatkosuunnittelussa. 
Strateginen suunnittelu ilman kaikkien alueiden tasapuolista huomioimista ja sel-
keiden kehitystoimenpiteiden määrittelyä johtaa suunnitelman kohdentumiseen 
vain osaan yhdyskuntarakenteen problematiikasta.  

Jatkosuunnittelussa tulisi miettiä kriittisesti työpajassa muodostettujen kehitys-
vyöhykkeiden tarkoituksenmukaisuutta, kartoittaa uusia mahdollisia kehitysvyöhy-
ketyyppejä ja sovittaa ne paremmin paikallisia oloja huomioiviksi. Eri kehitys-
vyöhykkeille tulisi laatia tavoitteiden saavuttamista tukevat selkeät periaatteet. 
Oleellista on, miten seudun kunnat toteuttavat yhdessä kehitysvyöhykkeitä tar-
kemmassa suunnittelussa. Periaatteiden olisi ulotuttava aina rakennuslupakäsitte-
lyyn, jotta niillä olisi toivottua vaikutusta. Aluerakennesuunnitelmalle tulisi myös 
asettaa seurantamittaristo, jolla voidaan mitata asetettujen tavoitteiden toteutumis-
ta.  

Keskeisimmät kokemukset hajarakentamisen vyöhykesuunnittelusta 

Vyöhykkeillä tunnistettiin nykyisen yhdyskuntarakenteen erityyppiset alueet ja 
edullisuusvyöhykkeet.  

Vyöhykkeillä arvotettiin potentiaalisia uuden rakenteen laajenemissuunnat.  

Vyöhykkeillä kyettiin tasapuolisemmin huomioimaan taajamat, kylät, maaseutu-
maiset alueet sekä vapaa-ajan asumisen alueet, jotta kyettiin puuttumaan yhdys-
kuntarakenteen problematiikkaan kokonaisvaltaisemmin.  

Työpajoissa muodostettiin kehitysvyöhykkeitä keskusta-alueille, laatukylillä ja muil-
le alueille, joille voidaan jatkosuunnittelussa laatia toimenpidesuosituksia.  

Työpajoissa kehitettiin aiempia seudun JASU skenaarioita monipuolisemmiksi, 
kokonaisvaltaisemmiksi ja vähemmän polarisoituneiksi.  

 

 

5.1.3 Prosessin jatko 

Järjestettyjen työpajojen kokemuksia käytettiin hyödyksi seudun tavoitteiden mää-
rittelemiseen. Vyöhykesuunnittelua ja haja-rakentamista otettiin enemmän huomi-
oon MAL-tavoite-kokonaisuudessa. Tavoitteet käsiteltiin ensin seudun yhteistyö-
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lautakunnan ja MAL-ryhmän työpajassa. Sen jälkeen pidettiin laajempi tavoitese-
minaari seudun päättäjien, viranhaltijoiden ja edunvalvontajärjestöjen kanssa.  

Seminaarissa esiteltiin kolme erilaista skenaarioita tulevaisuuden asuntotuotan-
nosta; nykymeno, vahvat palvelutaajamat ja elävät kylät. Nykymeno -skenaariossa 
joka neljäs asunto sijoittuu haja-rakentamisalueelle. Vahvat palvelutaajamat -
skenaariossa rakentaminen tukeutuu lähelle nykyisiä palveluja ja elävät kylät -
skenaariossa maaseudun rakentamista suunnataan tiivistettyihin pikkukyliin. Tilai-
suudessa järjestettiin yleisöäänestys, jossa äänet jakautuivat melko tasaisesti 
vahvat palvelutaajamat ja elävät kylät -skenaarioiden välillä.  

Ensimmäinen rakennemalli raportti on tarkoitus antaa kuntien lausunnoille kevääl-
lä 2013. Työssä käytetään vyöhykkeitä tunnistamaan nykyiset taajamat, niiden op-
timaaliset laajenemissuunnat, palveluihin perustuvat laatukylät, muut kylät, maa-
seutumaiset alueet sekä vapaa-ajan asumisen vyöhyke. Rakennemallissa määri-
teltävät alueet tarkentuvat työn kuluessa. Rakennemallin toteuttamissuunnitelma 
on tarkoitus valmistella vuonna 2013.  

5.1.4 Kehittämisehdotuksia 

Strategisessa suunnitelmassa tulisi mahdollisimman monipuolisesti miettiä yhteisiä 
kehitystavoitteita eri teemoille ja alueille. Suunnitelmassa on huomioitava keskus-
tojen, taajamien, kylien ja muiden maaseutualueiden kehitys tasapuolisesti.  

Tavoitteenasettelu on kokonaisprosessin kannalta merkittävä vaihe. Prosessin 
merkittävyyden varmistamiseksi tulisi tavoiteasettelussa päästä riittävään konkre-
tiaan – mitä tavoitteilla käytännössä halutaan saavuttaa? Esimerkiksi, mikäli jouk-
koliikenteen kehittäminen on seudun tavoitteena, tulisi se konkretisoida joksikin 
mitattavissa olevaksi tekijäksi. Tavoitteen voisi konkretisoida määrittämällä, että 
merkittävä osa uudesta asutuksesta (esim. 80 %) sijoittuu 1 000 metrin etäisyydel-
le joukkoliikenteen pysäkiltä. Tai vaihtoehtoisesti kaikille rakennettaville taajama-
alueille osoitetaan keskimääräiseksi aluetehokkuudeksi vähintään 20 asukasta 
hehtaaria kohden, mikä tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.  

Perinteisesti suunnitelmavaihtoehdot muodostetaan kolmena erilaisena skenaa-
riona keskittyvä, hajakeskittyvä ja hajautuva. Vaihtoehtojen asettelulla on paljon 
vaikutusta suunnitelman lopputulokseen. Voi kysyä onko ylipäänsä mielekästä ra-
kentaa vaihtoehdot polarisoivasti keskittävä – hajautuva akselille. Äärivaihtoehdot 
ovat itsessään jo epärealistisia. Tällöin useimmiten valittu lopullinen vaihtoehto si-
joittuu akselin keskivaiheille ja äärivaihtoehtojen muodostaminen on vähemmän 
hyödyllistä lopputuloksen kannalta. Prosessissa päästäisiin pidemmälle, mikäli 
kaikki suunnitelmavaihtoehdot olisivat lähtökohtaisesti realistisia ja toteuttaisivat 
työn alussa tehtyä tavoiteasettelua. Vaihtoehdot muistuttaisivat tällöin enemmän 
toisiaan. Erot rakentuisivat tavoitteiden pohjalta mitattavissa olevista tekijöistä, jol-
loin vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi olisi yhteismitallisempaa ja vai-
kuttavampaa. Suunnitelma on rajattu Pietarsaaren seudun kuntiin. Kytkentä mui-
hin seutukuntiin, erityisesti Kokkolaan tulisi miettiä perusteellisemmin.  

Selkeämmällä tavoitteenasettelulla ja tavoitteista rakentuvilla realistisilla vaihtoeh-
doilla ja vaikuttavuuden konkreettisella mittauksella vaihtoehtojen suunnittelussa 
päästäisiin pidemmälle ja tavoitteet toteutuisivat käytännössä lopullisen suunnitel-
man kautta. Osana suunnitelmaa tulisi laatia toimenpiteet suunnitelman toteutta-
miseksi tarkemmilla suunnittelutasoilla aina rakennusjärjestykseen asti.  
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5.2 Tampereen kaupunkiseutu  

 

Kuva 16 Kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelukokonaisuus 2030 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hyväksyivät keväällä 2010 vuoteen 2030 ulot-
tuvan seudullisen yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuuden, jonka pääperiaat-
teena on kaupunkiseudun kestävä kasvu. Maankäytön tavoitteeksi on asetettu yh-
dyskuntarakenteen eheyttäminen. Kunnat ovat rakennesuunnitelmassa hyväksy-
neet seudulliset maapoliittiset periaatteet, jotka korostavat aktiivista maanhankin-
taa ja kaavoitusta yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. 

Hajarakentamisen hillintää koskevien seudullisten periaatteiden valmistelu käyn-
nistyi 2010, jolloin seutuhallitus nimesi työryhmän valmistelemaan periaatteita. 
Seudullisten periaatteiden valmistuminen asetettiin myös MAL-aiesopimuksessa 
tavoitteeksi. Eheyttäminen on myös valtion ja kuntien välisen maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2011-2012 keskeinen kohta. Sopimuksen 
mukaan ”Kunnat hyväksyvät haja-asutuksen ohjauksen seudulliset periaatteet. 
Haja-asutusalueelle suuntautuvaa pientalorakentamista vähennetään asteittain 
kussakin kunnassa. Sopijapuolet pyrkivät suunnittelutarveratkaisujen kriteereitä 
selkeyttämällä vaikuttamaan siihen, että kunnilla on välineitä tämän tavoitteen to-
teuttamiseen.”  

5.2.1 Hajarakentamisen taustaa Tampereen kaupunkiseudulla 

Pirkanmaan ympäristökeskus (nykyinen Pirkanmaan ELY-keskus) on laatinut yh-
teenvedon vuosien 2000-2007 suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätök-
sistä Tampereen kaupunkiseudulla. Yhteenvedon perusteella myönteisten ratkai-
sujen suhde asemakaava-alueisiin: 
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 29 % alle 1 km etäisyydellä asemakaava-alueesta 
 43 % 1-5 km etäisyydellä asemakaava-alueesta 
 28 % yli 5 km etäisyydellä asemakaava-alueesta 

 

Seurantatietojen perusteella asemakaava-alueiden ulkopuolelle myönnetyt raken-
nusluvat voidaan sijoittaa kartalle ja arvioida, miten ne sijoittuvat suhteessa taaja-
man lievealueeseen. Kuvassa x on esimerkki suunnittelutarveratkaisujen ja poik-
keamislupien sijoittumisesta Kangasalla vuosina 2000-2007. 

 

Kuva 17 Esimerkki suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat 2000-2007 Kan-
gasalla. Lähde Esitys Leena Stranden, tiedot Pirkanmaan ympäristökeskus. 

Vuosien 2008-2010 aikana suunnittelutarveratkaisujen määrä on ollut hieman vä-
henevä. Edelleen vuositasolla tehdään noin 150 myönteistä päätöstä asemakaa-
va-alueen ulkopuolelle toteutettavasta rakentamisesta (kuva 17). Kielteisten pää-
tösten määrä on noussut muutamassa kunnassa havaittavasti. Tämä lienee merk-
ki joko lupapolitiikan tiukentumisesta hajarakentamisen periaatteiden mukaisesti 
tai lupaneuvonnan kehittämistarpeesta. 
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Kuva 18 Suunnittelutarveratkaisujen määrä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa 
2008 – 2011. Lähde: PIRELY Rakennettu ympäristö. 

5.2.2 Esitys asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen seudullisiksi periaatteiksi 

 

Kuva 19 Asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen seudullisten periaattei-
den eteneminen esitettynä keväällä 2012. Lähde Esitys Kimmo Kurunmäki. 

Periaate-ehdotusta valmisteltiin lähinnä virkamiestyönä eikä vuorovaikutusta käyty 
kylien edustajien tai luottamushenkilöiden kanssa laajemmin ensimmäisen luon-
noksen laatimisen yhteydessä. Kylien edustajat suhtautuivat epäluuloisesti valmis-
teluprosessiin ja vastustivat periaateluonnosta jo ennen tämän hankkeen yhtey-
dessä järjestettyjä vuorovaikutustilaisuuksia. Tämän selvityksen yhteydessä toteu-
tettiin seudulliset työpajat luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja kylien edustajille. 
Työpajat pidettiin ennen kuin kunnat asettivat periaatteet nähtäville kunnissa. Työ-
pajoja järjestettiin kolme kappaletta: Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden työpaja, 
Kangasalan, Oriveden ja Tampereen työpaja ja Nokian ja Ylöjärven työpaja (16., 
26. ja 27.4.2012). Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan noin 75 henkilöä. Työpajoissa 
esiteltiin periaateluonnoksen taustoja ja toimenpide-ehdotuksia. Pienryhmissä 
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pohdittiin toimenpide-ehdotusten vahvuuksia, uhkia, heikkouksia ja kehittämiseh-
dotuksia.  

Seudullisten periaatteiden toimenpide-ehdotukset (periaatepaperi 30.3.2012), joita 
työpajoissa käsiteltiin olivat seuraavat: 

 maankäytön vyöhykesuunnittelu 
 yleiskaavoitus 
 suunnittelutarveratkaisut 

Maankäytön vyöhykesuunnittelu 

”Kunnat määrittelevät maankäytön suunnittelussaan vyöhykkeitä mm. palvelujen 
saatavuuden, infrastruktuurin, julkisen liikenteen, rakentamiskelpoisuuden sekä 
maiseman ja luonnonolosuhteiden perusteella. Liitekartassa esitetään asemakaa-
va-alueet, niiden lievealueet ja maaseudun kyläverkko. Liitekartan pohjalta kunnat 
laativat yleiskaavoja.” 

Kevään 2012 karttaliitteessä esitettiin asemakaavoitetut alueet, taajamarakenne, 
lievealueet, palvelukylät ja maaseutukylät. Kylät on merkitty karttaan ympyräsym-
boleilla ja niiden ulkopuolelle ulottuvilla kehillä eikä esityksellä oteta kantaa kylien 
rajauksiin tai kokoon. Kylissä on kahta eri tyyppiä, palvelukylät punaisella (25 kpl) 
ja maaseutukylät sinisellä (31 kpl). Prosessin kuluessa kyliä on tarkasteltu päivit-
täistavarakauppojen, päiväkotien, koulujen ja joukkoliikenneyhteyksien kannalta. 

 

Kuva 20 Periaate-ehdotuksen karttaliite, luonnos. Lähde Ehdotus seudullisiksi pe-
riaatteiksi 30.3.2012  

Liitekartassa esitettyjen maankäytön vyöhykkeiden suunnittelusta todettiin periaa-
te-ehdotuksessa: 
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 Asemakaavoitettu alue: monipuolistetaan tonttitarjontaa ja tehostetaan raken-
tamattomien tonttien rakentamista. 

 Asemakaavan lievealueet: edellyttävät asemakaavan laatimista uudisraken-
tamista varten; varataan tuleviin kaavoitustarpeisiin ja yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseen. 

 Palvelukylät (kauppa tai koulu tai päiväkoti, keskitetty vesihuolto ja julkinen lii-
kenne): soveltuvat asumiseen ja elinkeinoihin liittyvään rakentamiseen, palve-
lutarjonta monipuolisempi kuin maaseutukylissä.  

 Maaseutukylät (kolme seuraavista: julkinen liikenne, keskitetty vesihuolto, asu-
tushistoria, aktiivinen kylätoiminta): soveltuvat asumiseen ja maaseudun elin-
keinoihin liittyvään rakentamiseen, palvelutarjonta suppeampi kuin palveluky-
lissä.  

 Maaseutumaiset alueet: soveltuvat maaseudun elinkeinoihin liittyvään raken-
tamiseen. 

Lisäksi ehdotuksessa linjattiin, että suunnittelussa kuvataan yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kannalta keskeiset maaseudun kylämäisesti kehitettävät alueet sekä 
ne taajamien lievealueet, joilla kaavoitusta haittaavaa tai yhdyskuntarakenteen ha-
jautumista aiheuttavaa rakentamista pyritään hillitsemään. Maanomistajille pyri-
tään takaamaan samalla vyöhykkeellä tasavertainen mahdollisuus rakentamiseen. 

Työpajoissa käyty keskustelu:  

 

Vyöhykkeiden muodostaminen mahdollistaa taajamien ja kylien kasvusuuntien 
tunnistamisen ja sitä kautta parantaa maankäytön suunnittelun ennustettavuutta. 
Vyöhykesuunnittelu edesauttaa ”ajoissa suunnittelua” osoittaen kaavoitustarvealu-
eet ja helpottaa luparatkaisujen tekemisessä. 

Vyöhykesuunnittelun avulla voidaan puuttua lievealueen hajautumisen ja selkeyt-
tää asemakaavoituksen pelisääntöjä lievealueella. Kunnalla on mahdollisuus 
hankkia lievealueella maata kohtuuhintaan asemakaavoitettavaksi. Toisaalta arvi-
oitiin, että lievealueen status saattaa nostaa raakamaan hintaa lievealueella. Ase-
makaavoitus helpottuu, kun lievealue varataan tulevaan asemakaavoitukseen. 
Myös alueen tulevat käyttömahdollisuudet säilyvät laajempina. Esimerkiksi toimin-

”Laittaa ajattelemaan kehityksen suuntaa”
”Tunnistetaan erityyppisiä alueita, joilla on erilaiset tarpeet”
”Selkeät pelisäännöt, tasapuolinen kohtelu samalla 
vyöhykkeellä”

Maaseudun rakentamista rajataan kohtuuttomasti.
Kunnilla ei ole riittävästi resursseja lievealueiden 
kaavoitukseen.
Saako maalle muuttaa vai ei, ja missä kulkee kylän raja?

Vyöhykerajojen tarkistaminen kerran valtuustokaudessa.
Lievealueiden toteuttamisen aikataulutus.
Vyöhykkeisiin  myös  luonto, matkailu, tuulivoima ym
näkökulmat huomioon. 

Plussat

Miinukset

Kehittämis‐
ehdotukset



Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen 
hajarakentamisen hallinnassa 

 

 13.12.2012 37 (62)
 

 

taedellytysten luominen joukkoliikenteelle paranee ja toisaalta joukkoliikenne 
huomioidaan toimintojen sijoittamisessa. 

Vyöhykkeiden osoittaminen saattaa vahvistaa maaseutukyliä ja jopa parantaa pal-
veluja kohdistamalla maaseudun kasvua kyliin. Esimerkiksi keskitetyn vesihuollon 
toteuttamiselle voi muodostua edellytykset. Kylille voisi osoittaa myös kehitys-
suunnat (kasvusuunnat). Kyläkaavojen laatimista pidettiin tarpeellisena sekä asu-
tukselle suositeltavien alueiden osoittamista kylissä. Kunnilla pitäisi säilyä mahdol-
lisuus määritellä ja tulkita kylien rajauksia. Ylipäätään vyöhykkeiden tarkentaminen 
pitäisi osallistujien näkemyksen mukaan tapahtua kuntatasolla, ei seudullisesti. 
Pelkona esitettiin, että vyöhykkeet rajaavat maaseudun rakentamista liikaa estäen 
jopa tarkoituksenmukaisen rakentamisen maaseudulla.  

Vyöhykkeet selkeyttävät, missä yhteiskunta investoi infrastruktuuriin ja missä yksi-
tyinen hoitaa asiat itse. Vyöhykkeitä voisi laatia myös muista kuin asumisen näkö-
kulmasta. Esimerkkeinä mainittiin luonto, matkailu ja tuulivoima. Vyöhykesuunnit-
telu parantaa virkistys-, ja vapaa-ajan alueiden kehittämistä ja tilavarauksia.  

Vyöhykesuunnittelua koskevan toimenpide-ehdotuksen kehittämisessä lievealu-
een määrittelemistä pidettiin tärkeimpänä. Samanaikaisesti tarkka lievealueen 
määrittely ei ollut täysin selkeää kaikille osallistujille. Kolmen tai viiden kilometrin 
mukaista määritelmää pidettiin liian jäykkänä. Lievealueiden rajauksia ehdotettiin 
tarkistettavaksi kerran valtuustokaudessa. Lievealueilla voisi olla keskenään erilai-
set toteuttamisajankohdat. Toteuttamisajan hahmottaminen selkeyttäisi odotusar-
voja (esimerkiksi alue kaavoitetaan 5 tai 10 vuoden kuluessa). Yhtenäistä mielipi-
dettä sen osalta, kytkeytyisikö vyöhykkeisiin tonttikokoa koskevia rajoituksia, ei 
pystytty muodostamaan.  
 
Kuntien pitää osoittaa riittävästi resursseja lievealueiden kaavoitukseen. Pelkona 
koettiin, että maat on osoitettu vuosikausiksi suunnittelutarvealueiksi, koska kunta 
ei ole varannut riittävästi resursseja maankäytön kehittämiseen.  

Yleiskaavoitusta koskeva toimenpide-ehdotus: 

”Kaupunkiseudun kunnat pyrkivät laatimaan yleiskaavat koko kunnan alueelle. Ky-
läyleiskaavat kohdistetaan ensisijaisesti karttaliitteen mukaisille palvelukylille.” 

Ohjauksen parantamiseksi kunnat laativat maaseutu- ja kyläalueille oikeusvaikut-
teiset osayleiskaavat, joilla asemakaava-alueiden ulkopuolelle hakeutuva raken-
taminen ohjataan kehitettäväksi valituille kyläalueille. Alueilla, joilla ei ole yleiskaa-
vaa, rakentamista ohjataan karttaliitteen mukaan ja suunnittelutarveratkaisuilla.  

Kylien kehittämistä voidaan tukea maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n tarkoittamilla 
osayleiskaavoilla (nk. kyläyleiskaavat), jotka mahdollistavat kaavan käyttämisen 
rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueilla, joihin ei kohdistu merkittäviä 
rakentamispaineita. Mikäli rakentamispaineet ovat merkittävät, asemakaavan käyt-
täminen luvan perusteena on tarkoituksenmukaista. Tämä koskee esim. entisiä 
kuntakeskusten alueita. Ranta-alueiden erilliskysymykset ratkaistaan ranta-
osayleiskaavassa. 
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Työpajoissa käyty keskustelu:  

 

Yleiskaavoitus osoittaa laajentumisen ja täydennysrakentamisen suunnat. Etenkin 
lievealueella yleiskaavan koettiin olevan tarpeellinen.  

Yleiskaava kohtelee maanomistajia tasapuolisesti. Kaavoitus selkeyttää ja luo pe-
lisääntöjä. Rakennuspaikkoja osoittava kaava esimerkiksi voi nopeuttaa rakennus-
lupien käsittelyä. Kaava helpottaa myös suunnittelutarveratkaisuista päättämistä. 
Yleiskaavoituksen haittapuolena pidettiin raskasta suunnitteluprosessia, mistä joh-
tuen koko kuntaa koskevan yleiskaavan laatimista ei pidetty mahdollisena. Osallis-
tujat arvioivat, että kunnan kaavoitusresurssit eivät ole riittävät toteuttamaan koko 
kunnan kattavaa yleiskaavaa. 

Kyläyleiskaavoihin suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Kyläyleiskaava voi ehkä pitkäl-
lä aikavälillä olla identiteetin nostaja. Niiden koettiin mahdollistavan kylien kehittä-
misen esimerkiksi vesihuollon ja palvelujen osalta. Niiden laatiminen koetaan vuo-
rovaikutteiseksi ja sitouttavan kylien asukkaita ja maanomistajia. Maanomistajat 
voisivat olla maksajia kyläkaavoissa maankäyttösopimusten kautta. Periaatteessa 
vyöhykesuunnittelu voisi riittää, jos sen lisäksi laadittaisiin muutamia periaatteita, 
kuten etäisyys bussipysäkille tai kouluun. Kyläyleiskaavojen ongelmana nähtiin, et-
tä tunnistettuihin rakennuskohteisiin ei olekaan kysyntää tai maanomistaja ei halua 
myydä. Eli kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Osallistujat toivoivat lisää tietoa siitä, 
mitä konkreettisia seurauksia kyläkaavasta on asukkaalle tai maanomistajalle – ja 
mihin kyläkaavoja oikeasti voisi tehdä (kylien nimeäminen). 

Koko kunnan aluetta koskien maakuntakaavan arveltiin olevan riittävä kaava.  
Osayleiskaavoja voisi laatia tarkoituksenmukaisille alueille. Esimerkiksi Vesilahdel-
la mainittiin olevan isoja alueita, joille yleiskaava ei ole tarkoituksenmukainen.  

Seudullisten periaatteiden toivottiin selkeyttävän, mikä on kaavaratkaisu lievealu-
eella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla kyläalueilla. on hyvä. 

Lievealueiden yleiskaavoitus on tärkeää.
Yleiskaava selkeyttää ja luo pelisääntöjä.
Kyläyleiskaava on hyvä työkalu.

Yleiskaavan laatimisprosessi hidas ja raskas.
Kunta ei kykene toteuttamaan yleiskaavaa koko kunnan 
alueelle.
Kyläyleiskaavassa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Kyläyleiskaavoituksen kohdealueet ja vaikutukset.
Seudullisilla periaatteilla selkeytetään lievealueiden 
kaavoitus.

Plussat

Miinukset

Kehittämis‐
ehdotukset
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Suunnittelutarveratkaisuja koskeva toimenpide-ehdotus: 

”Suunnittelutarvealueiden määrittely ja luvan käsittelyn periaatteet yhtenäistetään 
kuntien kesken.” 

Maankäyttö- ja rakennuslain 16§:ssä määritellään suunnittelutarvealue seuraavas-
ti: ”Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon 
tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueen järjestämiseen.” Kunta voi määri-
tellä tämän lisäksi muita alueita suunnittelutarvealueiksi. 

Kunta voi myös oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä 
osoittaa suunnittelutarvealueita. Kunnat voivat sisällyttää lievealueet, taajamien 
laajentumissuunnat, rakentamispaineen kohdistumisalueet, yleiskaavassa virkis-
tykseen varattuja alueita, kulttuurimaisema-alueita, pohjavesialueita ja muita eri-
tyisalueita suunnittelutarvealueiden rajauksen pohjaksi MRL:n mukaan. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisesti suunnittelutarveratkaisuista päätettäessä arvioidaan 
hankkeen vaikutukset kaavoitukseen, yhdyskuntakehitykseen, kuntatalouteen, 
maisemaan, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä virkistystarpeisiin. 

Suunnittelutarvealueista päätettäessä on syytä perustella, miksi kyseisellä alueella 
katsotaan olevan suunnittelutarve (esim. tapahtunut kehitys, rakentamispaine). 
Suunnittelutarvealueiden ulkopuolella ohjauskeino on ennen kaikkea kaavoitus ja 
siinä tai rakennusjärjestyksessä annettava rakennuspaikan kokovaatimus.  

Työpajoissa käyty keskustelu: 

 

Suunnittelutarvealueiden määrittely on tärkeä maankäytön työkalu, joka selkeyttää 
pelisääntöjä ja nopeuttaa rakennuslupakäsittelyä. Lievealueiden osoittamiseen 
suunnittelutarvealueiksi suhtauduttiin positiivisesti. Suunnittelutarvealueiksi ei kui-
tenkaan pidä osoittaa liian suuria alueita suhteessa suunnittelun etenemiseen. 

Lievealueet osoitettava suunnittelutarvealueiksi.
Tärkeä maankäytön suunnittelun työkalu.
Samat periaatteet ja käsittelyn tasapuolisuus.

Liian suurten alueiden osoittaminen 
suunnittelutarvealueiksi.
Yhteiset periaatteet eivät huomioi alueiden erilaisuutta.

Yhteiset, suurpiirteiset seudulliset periaatteet.
Suunnittelutarvealueiden määritteleminen 
rakentamispaineen mukaisesti.
Rakennusluvan hakijoiden neuvonta.

Plussat

Miinukset

Kehittämis‐
ehdotukset
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Suunnittelutarvealueen määrittelyllä pyritään siihen, että tunnistetaan yhdyskunta-
rakenteen kasvun suunnat ja määrä. Niiden avulla turvataan seudun pitkäjäntei-
sempää kehitystä. Kunnan omaa rakentamisen ohjaamista pidettiin tärkeänä, jotta 
merkittävät ja tärkeät alueet säilyvät ehjinä kokonaisuuksina. Sen sijaan yhteisten 
seudullisten kriteerien määrittämistä pidettiin haasteellisena, koska seudun alueet 
ja kunnat ovat erilaisia.  

Yhteiset, suurpiirteiset seudulliset periaatteet voisivat olla mahdollista esittää 
Tampereen kaupunkiseudulla. Suunnittelutarvealueen määrittämisen perustana pi-
täisi olla suunnittelupaineen kohdistuminen alueelle (kaavoitustarve).  

Yhdeksi suunnittelutarvealueelle rakentamisen arviointikriteeriksi esitettiin ekolo-
gista rakentamista.  

Uusien asukkaiden ja rakennusluvan hakijoiden informointia ja neuvontaa pidettiin 
tärkeänä vaikutuskeinona vähentää kielteisten päätösten määrää.  

5.2.3 Työpajojen merkitys 

Työpajojen merkitys oli erityisesti siinä, että periaate-ehdotuksen valmistelijat sai-
vat tilaisuuden esitellä tietoa niistä asioista, joiden perusteella periaatteita valmis-
teltiin. Vastustajien merkittävimpänä perusteena vaikutti olevan se, että haja-
asutusalueella ei hyväksytä rakentamisen säätelyä millään muotoa. Haja-
asutusalueelle rakentamista pidetään jokaisen suomalaisen perusoikeutena, mistä 
johtuen sitä ei voi rajoittaa. 

Vyöhykesuunnittelun parhaina puolina pidettiin kasvusuuntien osoittamista ja lie-
vealueiden määrittelyä. Vyöhykesuunnittelun nähtiin edistävän tarkoituksenmu-
kaista asemakaavoitusta ja selkeyttävän pelisääntöjä tasapuolisiksi vyöhykkeen 
sisällä. Positiivisimmillaan vyöhykesuunnittelu voi edistää kylien kehittämistä ohja-
ten haja-asutusalueelle sijoittuvaa uutta asutusta kyliin.  

Vastustuksen taustatekijänä oli osittain yksittäisten hajarakennuskohteiden omista-
jien tavoitteiden ristiriitaisuus vyöhykesuunnittelun tavoitteisiin nähden.  Vyöhyk-
keiden määrittelyn seurauksena koetaan olevan, että taajamien ja kylän ulkopuoli-
sella vyöhykkeellä hinnat eivät nouse, mistä johtuen maanomistaja ei saa myytyä 
maitaan. Nykyinen säätelemätön tilanne on siis maanomistajan näkökulmasta 
edullisempi. 

Osallistujat näkivät yleiskaavan laatimisen tarpeelliseksi alueille, joille kohdistuu 
rakentamispainetta, ei niinkään alueille, jotka tulisi säilyttää rakentamiselta vapaa-
na. 

Lievealueiden maankäytön suunnittelua pidettiin tärkeänä ja lievealueiden raken-
tamisen ohjausta ja säätelyä pidettiin hyväksyttävänä. Täyttä yksimielisyyttä ei kui-
tenkaan saavutettu lievealueen määrittelyn osalta.  

Työpajatilaisuudet lähensivät osittain osallistujien tulkintoja periaateluonnoksesta 
ja purkivat joitakin väärinymmärryksiä. 

Suhtautuminen kylien vyöhykesuunnittelua ja kehittämistä kohtaan oli varovaisen 
myönteistä. Lievealueiden rakentamisen ohjaukseen suhtauduttiin positiivisesti ja 
sillä koettiin olevan todellista merkitystä palveluiden ja maankäytön kehittämisen 
kannalta. Lisäinformaatiota kaivattiin periaatteiden ja ehdotusten konkreettisesta 
merkityksestä: estetäänkö periaatteilla kokonaan rakentaminen jollekin alueelle?  
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Keskeisimmät kokemukset hajarakentamisen vyöhykesuunnittelusta 

Vyöhykkeiden muodostaminen mahdollistaa kasvusuuntien tunnistamisen niin 
taajamien kuin kylien osalta. 

Jäykkä kilometrimääräinen raja ei ole toimiva tapa lievealueen määrittelyssä. 

Asumisen lisäksi myös muita näkökulmia kuten virkistys, tuulivoima ja matkailu 
vyöhykkeiden muodostamiseen. 

 

5.2.4 Prosessin jatko 

Seudullinen periaate-ehdotus oli nähtävillä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa 
pääasiassa kesäkuun 2012 loppuun.  

Ehdotuksesta jätettiin yli 200 mielipidettä, muistutusta ja vastalausetta. Ykisttäisten 
kansalaisten ja yhdistysten muistutuksissa vedotaan perustuslain 9§:ään liikku-
misvapaudesta: ”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaa-
laisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.  

Viranomaistahoilta annettiin kolme lausuntoa. Pirkanmaan ELY-keskuksen lau-
sunnossa todettiin tärkeäksi tavoitteeksi yleiskaavan laatiminen koko kaupunki-
seudun alueelle. ELYn mukaan kyläyleiskaavoille ei ole olemassa kovin paljon 
edellytyksiä. Toinen keskeinen kommentti koski lievealueen määrittelyä. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan lievealue pitäisi määritellä yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän lievealueen määrittelyn mukaisesti: 5 km:n etäisyydelle kes-
kustaajamasta ja 3 km:n etäisyydelle lähitaajamasta. Perusteluna on se, että sil-
loin lievealueen kehitystä on mahdollista seurata valtakunnallisia seurantatietoja 
hyödyntäen. Lievealue on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunnittelutarve-
aluetta.  

5.2.5 Kehittämisehdotuksia  

Seudullisten periaatteiden lähtökohtien ja toimenpiteiden vaikutusten avaaminen 
kansantajuiselle tasolle edellyttää vuorovaikutusta ja aktiivista viestintää. Konk-
reettiset ja käytännönläheiset esimerkit voisivat parantaa asian ymmärrettävyyttä.  

Tämän selvityksen yhteydessä toteutuneessa vuorovaikutuksessa tunnistettiin 
vyöhykesuunnittelussa ja seudullisissa toimenpide-ehdotuksissa hyviä ja kehittä-
miskelpoisia ajatuksia. Samalla saatiin tietoa osapuolia huolestuttavista ja epä-
varmuutta aiheuttavista tekijöistä. Laaja-alainen keskustelu hajarakentamisen hal-
linnan tavoitteista ja vaikutuksista voisi tuoda keskusteluun mukaan uusia näke-
myksiä ja ennen kaikkea selkiyttää nykyistä keskustelua. 
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5.3 Jyväskylän kaupunki  

5.3.1 Yleiskaavan eteneminen 

 

Kuva 21 Jyväskylän yleiskaavan suunnitteluprosessi. Lähde: Jyväskylän kaupun-
gin yleiskaava . 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan strategisen merkityksen vuoksi kaavaprosessi 
sisälsi erityisen raamivaiheen, jonka aikana muotoiltiin varsinaisen kaavaluonnok-
sen pohjaksi ja ohjenuoraksi yleiskaavan tavoitteet. Raamivaiheen aikana tarkoi-
tuksena oli tunnistaa yhdyskuntarakenteen strategiset kehittämistavoitteet sekä 
koota yhteen olemassa olevat maankäytön suunnitelmat ja selvitykset. Raamivai-
he loi myös perustan varsinaiselle yleiskaavan suunnittelulle ja vaihtoehtoisten 
kaavaratkaisujen tarkastelulle. 

Raamivaiheen aikana osallisille ja päätöksentekijöille havainnollistettiin asioita, 
joista yleiskaavassa tullaan päättämään. Suunnittelukysymysten jäsentämiseksi 
kaupungin alue jaettiin kolmeen kehään: 

 Olemassa olevan kaupunkirakenteen kehä (OLLI) 
 Laajentuvan kaupunkirakenteen kehä (LALLI) 
 Maaseutuelinkeinojen kehä (MASSU) 
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Kuva 22 Jyväskylän kehät: OLLI, LALLI ja MASSU. Lähde Jyväskylän yleiskaavan 
valmisteluaineisto. 

Olemassa olevan kaupunkirakenteen kehä - OLLI 

Valtaosa asunnoista, työpaikoista ja palveluista tulee sijoittumaan tälle alueelle 
myös tulevaisuudessa. Olemassa oleva kaupunkirakenteen kehä eli OLLI muo-
dostuu asemakaavoitetuista taajamista ja niitä palvelevista laajoista, maakunta-
kaavaan merkitystä virkistysalueista. OLLI-kehällä asui yleiskaavan suunnittelun 
alkuvaiheessa yhteensä 118 200 jyväskyläläistä. 

Laajenevan kaupunkirakenteen kehä - LALLI 

Laajenevan kaupunkirakenteen kehäalue sijaitsee olemassa olevan kaupunkira-
kenteen ympärillä sekä tämän strategisesti määritellyissä kasvusuunnissa. Laaje-
nevan kaupunkirakenteen kehä eli LALLI sisältää siten nykyisten taajamien lähei-
syydessä sijaitsevia potentiaalisia asemakaavoitettavaksi soveltuvia alueita. Niitä 
on tarkoitus kehittää asemakaavoituksen keinoin osaksi tiivistä kaupunkirakennet-
ta. 

Maaseutuelinkeinojen kehä - MASSU 

Maaseutuelinkeinojen kehällä eli MASSUlla tarkoitetaan tulevaisuudessakin maa-
seutumaisena kehitettäviä alueita. Yhdyskuntarakenteellisista syistä MASSU-
kehällä pidetään tärkeänä nimenomaan elinkeinopohjaisen maankäytön kehittä-
mistä ja tätä kautta myös maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämistä.  

Kehän asuntorakentaminen on keskittynyt kylien yhteyteen, mutta sen lisäksi alu-
eella on sekä perinteisiä maatiloja että myöhemmin syntynyttä haja-asutusta. Ke-
hällä sijaitsee myös suurin osa Jyväskylän vesistöistä, joista erityisesti Päijänne ja 
Leppävesi ovat merkittäviä matkailun ja vapaa-ajan ympäristöjä. MASSU-kehällä 
asui suunnittelun alkaessa noin 8 200 asukasta. (Lähde Jyväskylän kaupungin 
yleiskaava. Selostus. Luonnosvaihe. 24.4.2012). 

Raamivaiheessa yleiskaavan tavoitteet tiivistettiin vaihtoehtoisiksi ”raamilauseiksi”.   
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Kuva 23 Esimerkki Raamivaiheen aikana esitetyistä vaihtoehtoisista raamilauseis-
ta.  

Yleiskaavan luonnosvaiheessa yhtenä vuorovaikutusmenetelmänä toteutettiin 
”Kansalaisraati”. Kansalaisraati-menetelmässä keskeistä on asioiden yhdessä 
pohtiminen ja aito keskusteleminen. Kansalaisraadit käsittelevät usein vaikeita, 
monitulkintaisia ja tunneherkkiäkin asiakysymyksiä. Raati koottiin vapaaehtoisena 
ilmoittautuneista siten, että raatilaiset muodostivat ”Jyväskylän pienoiskoossa” 
esimerkiksi ikä ja sukupuoli huomioiden. Kansalaisraadille esitettiin selkeitä kysy-
myksiä kuten: ”Saako lähivirkistysalueille rakentaa?”. Kansalaisraatitoiminta koet-
tiin varsin onnistuneeksi ja se sai merkittävästi positiivista julkisuutta.  

5.3.2 Yleiskaavaluonnos 

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.- 21.5.2012. Tämän selvityksen yhteydessä 
toteutettiin asiantuntijatapaamiset Jyväskylän seudun viranhaltijoille: 25.4.2012 ja 
30.5.2012. Tapaamisissa käsiteltiin kaavamääräysten sisältöä ja esitettiin tarken-
nusehdotuksia niihin. Lisäksi Leppälahden kylän asukkaille pidettiin työpajatilai-
suus syyskuussa 2012. Työpajassa hahmoteltiin MASSU-kehälle esitettyjen kaa-
vamääräysten rajauksia ja merkitystä.  
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Kuva 24 Ote yleiskaavaluonnoksesta. Luonnokseen on korostettu kaavamerkin-
nät, joita on tekstissä avattu laajemmin.  

Yleiskaavaluonnoksen perusteena olevat kehät ovat muodostaneet lähtökohdan 
eri toimintojen sijoittamiselle aina kaavamääräyksiin asti. Olemassa olevan kau-
punkirakenteen kehälle ja laajenevan kaupunkirakenteen kehälle sijoittuvia kaa-
vamääräyksiä ovat mm joukkoliikennetaajama ja reservitaajama. Joukkoliikenne-
taajamaa koskevalla kaavamääräyksellä ilmaistaan asukastiheys, jota maankäy-
tön kehittämisellä tavoitellaan alueelle. Reservitaajamaa koskevan määräyksen 
avulla otetaan kantaa tulevaisuuden aluetarpeisiin pidemmällä aikavälillä laajene-
van kaupunkirakenteen kehällä.  
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Asiantuntijatapaamisten tuloksena MASSU- kehää koskevien kaavamääräysten 
sanamuotoja tarkistettiin hieman. Tarkistetut, yleiskaavaluonnoksessa esitetyt 
määräykset ovat: 
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Kylähelmeä koskeva merkintä on informatiivinen, eikä se suoraan vaikuta raken-
nuslupien myöntämiseen. Merkintä ohjaa alempiasteista kaavoitusta. Kylähelmi-
merkintä ei pidä sisällään aluerajauksia.  

 

 

Maaseutuelinkeinojen aluetta koskevaa kaavamerkintää pidettiin tärkeänä siihen 
liittyvän suunnittelumääräyksen osalta: ”Alueella voidaan sallia olemassa olevien 
rakennuspaikkojen kehittäminen sekä rakentaminen edellä mainittuja tarkoituksia 
varten. Muun rakentamisen, kuten pelkän asuinrakentamisen, katsotaan vaikeut-
tavan yleiskaavan toteuttamista (MRL 43.2§).” Suunnittelumääräyksen muotoilun 
osalta päädyttiin siihen, että koska kaikki muu rakentaminen, paitsi pelkästään va-
kituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen, on sallittua, maanomistaja voi käyt-
tää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Siten kunnalle ei tule asiasta 
lunastus- tai korvausvelvoitetta. Todettiin, että tämä kaavamääräys on hyvin tär-
keä sekä yleisesti että poliittisesti hyväksyttävissä oleva, koska se tukee maaseu-
dun elinvoimaisena pysymistä ja samalla rajoittaa yhteiskunnalle haitallista ja kallii-
ta velvoitteita tuovaa asutusta. 

5.3.3 Leppälahden kylä 

Leppälahden kylä sijoittuu MASSU-kehälle ja se on yleiskaavassa merkitty kylä-
helmeksi. Leppälahti on yksi niistä kylistä, joiden osalta jatkotoimenpiteenä selvite-
tään kyläosayleiskaavan tai kyläselvityksen tarve. Yleiskaavaluonnoksessa on esi-
tetty Leppälahden kylän kyläalue, maaseutuasumisen nauha-alue sekä maaseu-
tuelinkeinojen alue. Kaavamääräykset kuvaavat asumisen sijoittumisen lisäksi 
asumisen tiiveyttä tai väljyyttä. Asukkaille pidetyssä työpajassa pohdittiin, miten 
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asukkaat kokevat kaavamerkintöjen konkreettiset rajat ja vaikutukset. Työskentely 
tapahtui pienryhmissä karttamateriaalia hyödyntäen.  

 

Kuva 25 Yleiskaavaluonnos Leppälahden kohdalta (vasemmalla) ja ryhmätyösken-
telytuloksia kartalla (oikealla). 

Kuvassa x on työpajatyöskentelyn karttatuloksia. Asukkaat pohtivat tiiviin asutuk-
sen rajoja ja alueita, joille yhtä tiivistä asutusta voisi tulevaisuudessa kohdentaa 
(punainen viiva). Asukkaat kokivat, että Leppälahdelle muutetaan asumaan, jotta 
saadaan olla maalla eikä tarvita palveluja. Kylä on säilytettävä maaseutumaisena. 
Asutuksen sopiva tonttikoko on 2000 – 3000/5000 m2. Tonttikokoa haarukoitiin 
nykyisen asutuksen perusteella. Pienempi tonttikoko soveltuu asukkaiden mielestä 
nykyisen asukastiivistymän yhteyteen (yleiskaavaluonnoksessa ”Kyläalue”), suu-
rempi tonttikoko puolestaan muilla asuntoalueilla. Asukasmäärä voisi jopa kaksin-
kertaistua osallistujien mielestä. Jopa muutama rivitalokin sopisi tiiveimmin asutul-
le alueelle. Tiivistäminen ei kuitenkaan saisi olla niin suurta, että se vaatisi alueelle 
asemakaavan. Osayleiskaavaan tai kyläkaavaan suhtauduttiin myönteisesti.  

Asukkaat tunnistivat myös maisemapeltoalueita, jotka tulevaisuudessakin halutaan 
säilyttää avoimina. Peltojen reunoille sen sijaan voisi rakentaa, jos maanomistaja 
niin haluaa. Rantarakentamista ei haluta enää lisää.  

Asukkaat olivat kiinnostuneita siitä, vaikuttaisiko lisäasutus palvelutarjontaan esi-
merkiksi päivähoidon tai joukkoliikenteen osalta.  

Asukkaat pystyivät kohtuullisen helposti muodostamaan näkemyksen siitä, minne 
tiiviimpi asutus (vyöhyke) pitäisi sijoittaa tulevaisuudessa ja mitkä alueet halutaan 
säilyttää rakentamattomina. Asukkailla oli myös yhteinen mielipide tärkeinä pide-
tyistä vapaa-ajanpaikoista, jotka tulevaisuudessakin halutaan säilytettävän. Muu-
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tama osallistuja esitti mielipiteensä siitä, että maanomistajan pitää saada päättää 
pelloille rakentamisesta.  

5.3.4 Prosessin jatko 

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä on saatu kommentit. Kommentit kos-
kevat lähinnä luonnoksessa esitettyjä täydennysrakentamiskohteita. Yleiskaava-
luonnoksen viimeistely yleiskaavaehdotukseksi on käynnistynyt syksyllä 2012. 

Vuorovaikutus Leppälahden kylällä on jatkunut kaavoittajan järjestämillä maan-
omistajatapaamisilla. Myöhemmin on tarkoitus toteuttaa kaikille avoin kylää koske-
via selvityksiä esittelevä tilaisuus. 

Keskeisimmät kokemukset hajarakentamisen vyöhykesuunnittelusta 

Yleiskaavaluonnoksessa on kuvattu tunnistetut maankäytön suunnittelun kehät 
konkreettisina kaavamääräyksinä.  

Kehiin (maankäytön erilaiset vyöhykkeet) on kytketty eriasteinen tehokkuustavoite 
ja ajallinen toteuttamisaikataulu. 

Asukastyöpajan tulokset olivat rohkaisevia vyöhykesuunnittelun hyödyntämisestä 
vuorovaikutuksessa ja yhteisten merkitysten muodostamisessa. 

 

5.3.5 Kehittämisehdotuksia  

Vyöhykesuunnittelun jalkautus on jo viety hyvin pitkälle Jyväskylässä. Yleiskaavaa 
laadittaessa on hyödynnetty avointa viestintää ja monentyyppisiä vuorovaikutus-
menetelmiä, jotka vaikuttavat synnyttäneen ”positiivisen kierteen” yleiskaavan ete-
nemiselle. Kaavamääräysten pilotoiminen Leppälahden kylän asukkaiden kanssa 
vahvisti asukkaiden ja kaavoittajan samansuuntaisen tulkinnan kaavamääräysten 
merkityksestä. Maankäytön kehittämisen vaikutukset julkiseen palveluverkkoon 
kiinnostivat asukkaita. Tätä puolta voisikin tulevaisuudessa kehittää havainnollis-
tavilla esimerkeillä, kuten esittämällä, miten tietty määrä asutusta voi mahdollistaa 
päivähoitopalvelun syntymisen. Vastaavasti voisi havainnollistaa, miten palvelura-
kenteen heikko kapasiteetti joillakin alueilla rajoittaa lupien vuosittaista määrää. 
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6 Vyöhykesuunnittelun soveltamismahdollisuudet hajarakentamisen 
hallinnassa 

Urban Growth Boundaryn soveltaminen suomalaisilla kaupunkiseuduilla on tunnis-
tettu tärkeäksi keinoksi hillitä yhdyskuntarakenteen hajautumista Ympäristöminis-
teriön, Sitran ja Tekesin toteuttamassa kansallisessa ERA-17 -ohjelmassa, Ener-
giaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 (Sitra 2010). Ohjelmassa ehdotetaan 
palveluvyöhykemallien muodostamista suurimmille kaupunkiseuduille.  

Ohjelman loppuraportissa todetaan: ”Palveluvyöhykemalli edellyttää tiivistä kuntien 
välistä seudullista yhteistyötä kuntarajoihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 
Mallin käyttöönotto edellyttää myös seututasoista palveluverkkoselvitystä, missä 
tarkastellaan lähipalveluja, liikkumistarvetta, erilaisten ryhmien kykyä liikkua ja 
henkilöauton käytön tarpeen lisääntymistä sekä siitä aiheutuvia kustannuksia ja 
kasvihuonekaasupäästöjä. Palveluvyöhykemallin lähtökohtana tulee olla palvelui-
den hyvä saavutettavuus uusilla tietoteknisillä sovelluksilla, joukkoliikenne- sekä 
kävely- ja polkupyörävyöhykkeillä.” (Sitra 2010 s. 51). Tavoite on edelleen ajan-
kohtainen. Eri seuduilla onkin sovellettu vyöhykesuunnittelua eri tavoin. Termino-
logia ja prosessi vaihtelevat seuduittain, mutta pohjimmiltaan kyse on eri palvelu- 
ja kehitysvyöhykkeiden tunnistamisesta strategisessa suunnittelussa ja niiden 
konkretisoimisesta kunnallisessa päätöksenteossa.  

Suomen kannalta UGB tai Green Belt -rajan käyttö on kiinnostava mahdollisuus 
rajoittaa keinotekoisesti rakennusmaan määrää. Perinteisesti maankäytön sijoit-
tumista on rajoittanut vesistöt, maan vähäinen kokonaismäärä väestöä kohden ja 
epätarkoituksenmukainen maaperä. Hollannissa, jossa maata asukasta kohden on 
vähän käytössä, on muodostunut tiiviimpää, tehokkaampaa, joukkoliikenteen ja 
kävelyn kannalta toimivampaa kaupunkiympäristöä.  

Smart Growth tyyppisen maankäytön kriteeristön soveltaminen uuden maankäytön 
sijoittumisen ohjaamisessa on erityisen kiinnostava suomalaisen suunnittelukäy-
tännön kannalta. Suomessa on määritelty valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ohjaamaan hyvää yhdyskuntarakennetta ja RT-kortisto ohjaamaan rakennusten 
suunnittelua turvallisiksi. Valtakunnan ja rakennussuunnittelutasojen välistä puut-
tuu kuitenkin määritelmä, miten hyvää kaupunkiympäristöä tulisi suunnitella. Smart 
Growth kriteeristöstä on poimittavissa hyviä kriteerejä, joita voidaan soveltaa vyö-
hykesuunnittelussa.  

Suomessa nykyinen lainsäädäntö estää vyöhykesuunnittelun kansainvälisten esi-
merkkien mukaisen hyödyntämisen täysimääräisesti. Osa kansainvälisissä esi-
merkeissä käytetyistä menetelmistä toimii vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. 
Esimerkiksi avustusten porrastaminen vyöhykkeiden mukaan (kuten yksityis-
tieavustukset) ei ole ilmeisesti mahdollista. Kun haja-asutusalueelle suuntautuvaa 
rakentamista ei voida kokonaan hillitä ohjauksen keinoin, tulisi taajamia ja kyläalu-
eita kehittää nykyistä houkuttelevimmiksi sijoittumispaikoiksi.  

Suomalaisten esimerkkien konkreettinen vaikuttavuus on arvioitavissa kuitenkin 
vasta myöhemmin. Esimerkkikohteiden kokemuksista ilmeni, että Suomessa vyö-
hykesuunnittelua voidaan hyödyntää laajasti maankäytön suunnitteluun liittyvässä 
vuorovaikutuksessa ja strategisessa maankäytön ohjaamisessa. Luottamushenki-
löille voidaan tarjota vyöhykkeiden avulla havainnollinen kuvaus nykytilanteesta tu-
levaisuuden kehityssuuntien tunnistamiseksi. Asukastyöpajan kokemusten perus-
teella myös asukasvuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää vyöhykesuunnittelua. 
Asukkailla on omasta elinympäristöstään näkemys esimerkiksi tiiviin asutuksen ja 
vapaiden alueiden vyöhykkeistä.  
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6.1 Vyöhykkeet maankäytön suunnittelussa 

Pietarsaaren seudulla hankkeessa sovellettiin vyöhykesuunnittelua nykytila-
analyysien pohjalta tehtyyn vyöhykeanalyysiin. Nykytila-analyysin tulokset (JASU 
2006) tulkittiin erilaisiksi vyöhykkeiksi, kuten asutuksen muutosvyöhykkeet, joukko-
liikennevyöhykkeet, loma-asuntovyöhykkeet, palvelualueet, työpaikkavyöhykkeet 
ja väestönkasvuvyöhykkeet. Tarkasteltaessa eri vyöhykkeitä päällekkäin voitiin 
tunnistaa, miten eri tekijät ja palvelut seudun eri alueilla vaikuttavat. Ryhmätöissä 
tunnistettiin esimerkiksi joukkoliikenteen kannalta edullisemmat asuinalueet ja laa-
tukylät, joissa on nykyisin palveluita. Vyöhykesuunnittelua käytettiin siis tulkitse-
maan nykytilaa ja määrittämään tulevia aluerakennemallin mahdollisia aluetyyppe-
jä seudulle. Tehty vyöhyketarkastelu on harjoitus, jonka pohjalta aluerakennemalli-
työtä voidaan kehittää edelleen. Aluerakennemallityössä voidaan määritellä vyö-
hykkeittäin jatkosuunnittelussa huomioitavia toimenpiteitä, mikä varmistaa vyöhyk-
keiden toteutumisen kuntien yleis- ja asemakaavoissa.  

Jyväskylän yleiskaavan suunnitteluprosessi kuvaa hyvin, miten yleispiirteistä kehi-
tyskuvaa konkretisoidaan oikeusvaikutteiseksi kaavaksi. Suunnittelualueen jäsen-
tämiseksi alue on jaettu kolmeen erityyppiseen kehään (vyöhykkeeseen), joita ke-
hitetään eri tavoin. Yleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät kuvaavat toteuttamisen 
aikajännettä (reservitaajama) ja tavoiteltavaa asumisen tiiveyttä (joukkoliikenne-
taajama). Maaseutukehälle on muodostettu kolme erityyppistä vyöhykettä: kylätaa-
jaman alue, maaseutuasumisen nauha-alue ja maaseutuelinkeinojen alue. Yleis-
kaavaluonnoksessa rakentamisen tiiveys määräytyy vyöhykkeen mukaan. Tavoit-
teena on, että rakennusjärjestys uusitaan tukemaan yleiskaavan tavoitteita. Haja-
asutusalueille asetetaan poikkeamisluvan ehdot, jotka tukevat yleiskaavan toteu-
tumista.  

Tampereen kaupunkiseudulla tavoitteena on muodostaa haja-asutuksen ohjauk-
sen seudulliset periaatteet, joilla vähennetään haja-asutusalueelle suuntautuvaa 
pientalorakentamista asteittain. Tähän ovat kunnat sitoutuneet mm. valtion kanssa 
solmitussa MAL-aiesopimuksessa. Tehdyn selvityksen perusteella vyöhykesuun-
nittelun avulla voidaan osoittaa taajamien kasvusuuntia ja määritellä lievealueita 
havainnollisesti. Työpajoissa nähtiin, että vyöhykkeiden määrittely soveltuu myös 
kylien ympärille.  Mielipiteet vyöhykkeiden vaikutuksista hajarakentamisen hallin-
taan jakautuivat työpajaan osallistuneiden taustan mukaan. Haja-asutusalueella 
asuvat ja maata omistavat kokevat vyöhykkeisiin perustuvan maankäytön säätelyn 
uhkatekijänä maanhinnan arvolle. Sen sijaan lievealueiden tunnistaminen ja niiden 
rakentamisen ohjaus ja säätely saavuttivat yleisen hyväksynnän.  

Vyöhykesuunnittelu soveltuu havainnollisuutensa vuoksi maapolitiikan laadinnan 
ja toteuttamisen menetelmäksi tunnistamaan tulevia kehityssuuntia. Menetelmän 
avulla voidaan myös muodostaa näkemys suunnittelualueen jäsentämisestä eri-
tyyppisesti kehitettäviin vyöhykkeisiin. Erityyppisten alueiden hahmottaminen sel-
keyttää eri vyöhykkeille osoitettavia toimenpiteitä jatkosuunnittelun tueksi esimer-
kiksi hajarakentamisen seudullisten periaatteiden muodossa.  

Vyöhykesuunnittelun kautta tunnistettuja vyöhykkeitä on mahdollista viedä aina 
asemakaavatasolle saakka tai poikkeuslupien käsittelyperusteisiin kuten suoma-
laiset esimerkit hyvin osoittavat.  

6.2 Vuorovaikutuksen merkitys 

Pietarsaaren seudun aluerakennemallin laatimisessa vuorovaikutus on otettu hy-
vin huomioon prosessin alusta alkaen. Kunnanvaltuutetut ovat päässeet vaikutta-
maan työn lähtökohtana olleessa JASU-työssä. Valtuutettuja osallistui tässä hank-
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keessa järjestettyihin työpajoihin ja hankkeen jälkeen pidettyyn tavoiteseminaariin, 
jossa pidettiin yleisöäänestys vaihtoehtoisista tulevaisuusskenaarioista. Työpajat 
osoittivat, että vyöhykesuunnittelun menetelmiä hyödyntäen voidaan havainnollis-
taa maankäytön suunnitteluun vaikuttavia teemoja tulevaisuuden haluttujen kehi-
tyssuuntien tunnistamiseksi. Laaja vuorovaikutus läpi koko prosessin varmistaa in-
tressiryhmien sitoutumisen. Jatkossa on oleellista ottaa asukkaat vahvemmin mu-
kaan prosessiin, jotta vältetään mahdollisilta väärinkäsityksiltä koskien mitä vyöhy-
kesuunnittelussa oikeasti tehdään.  

Tampereen kaupunkiseudun esimerkki kuvaa hyvin vuorovaikutuksen merkitystä 
strategisessa suunnittelussa. Seudullisen periaateluonnoksen valmistelu tapahtui 
lähinnä virkamiestyönä, eikä sen yhteydessä järjestetty vuorovaikutustilaisuuksia. 
Kylien edustajat suhtautuivat epäluuloisesti valmisteluprosessiin ja vastustivat pe-
riaateluonnosta jo ennen vuorovaikutustilaisuuksia. Koska kyläalueita ja maaseu-
tua koskevat tavoitteet eivät olleet kaikille intressiryhmille hyväksyttäviä, syntyi 
merkittäviä erimielisyyksiä ja poliittinen sitoutuminen strategiaan heikkeni. Jälkikä-
teen voi Jyväskylän esimerkkiin peilaten pohtia, olisiko avoin vuorovaikutus jo pe-
riaatteiden linjausvaiheessa estänyt vastarinnan syntymisen.  

Jyväskylän esimerkissä yleiskaavoituksen tavoitteet muodostettiin avoimessa vuo-
rovaikutuksessa kiteyttäen tavoitteet konkreettisesti hahmotettaviksi raamilauseik-
si. Yleiskaavaluonnoksen valmistelussa kokeiltiin vuorovaikutuksessa perinteisten 
menetelmien lisäksi kansalaisraati- menetelmää, josta saatiin erittäin positiivisia 
kokemuksia. Menetelmää on myöhemmin hyödynnetty myös palvelujen kehittämi-
sessä.  

6.3 Vyöhykkeiden muodostamisen kriteerit 

Esimerkkikohteiden sekä kansallisen ja kansainvälisen katsauksen perusteella 
nousee esiin monentyyppisiä perusteita vyöhykkeiden muodostamiselle. Vyöhyk-
keiden kriteerit ovat tapauskohtaisia ja havainnollistavat seudun nykytilaa ja tulevia 
kehityssuuntia. Nykytilakuvaukseen perustuvia vyöhykkeitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi arvioitaessa palveluverkon saavutettavuutta suhteessa nykyiseen asu-
tukseen tai edullisuusvyöhykkeiden tunnistamisessa. 

Yhdyskuntarakenteen seuranta-aineisto (YKR) sisältää paikkatietoon sidottua, val-
takunnallisesti yhtenäisin perustein muodostettua tietoa tarjoten käyttökelpoisen 
pohja-aineiston vyöhykkeiden muodostamiselle.  

Selvityksessä esiin tulleita vyöhykkeiden muodostamisen kriteerejä on koottu taulukkoon ( 

Taulukko 1).  
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Taulukko 1 Työssä esiin tulleita vyöhykkeiden muodostamisen kriteerejä teemoittain, esimerk-
kejä käytetyistä ehdoista ja kriteereistä.  

Vyöhyke Mahdollisia ehtoja Mahdollisia kriteerejä 
Maankäyttö 
Keskustavyöhykkeet Maankäytön monipuolisuus 

asumista, työpaikkoja ja palve-
luita sekaisin.  

YKR -keskukset 

Taajamavyöhykkeet Nykyiset merkittävät asuinalu-
eet ja niiden laajenemisalueet 

Kerrostalo- ja omakotita-
lovaltaiset alueet 
Asemakaavoitetut alueet 
ja niiden lievealueet 

Kylävyöhykkeet Luokittelu: palvelukylät, maa-
seutukylät ym.  

Päivittäistavarakauppa, 
alakoulu, päiväkoti 

Maaseutuvyöhykkeet Maa- ja metsätalousvaltaiset 
alueet, joilla tuetaan maa- ja 
metsätaloutta tukevaa asumista 
ja elinkeinoja.  

Muut alueet, etäisyys 
palveluvyöhykkeistä 

Asuminen 
Monimuotoiset asumisvyöhykkeet Korkea, tiivis-matala ja väljä 

matala-rakenteet vaihtelevat.  
YKR taajamat 

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 Pääasumismuoto vapaa-ajan 

asuminen 
YKR vapaa-ajan asun-
not 

Liikkuminen 
Kävelyvyöhykkeet Keskusta-alueet, joissa on 

mahdollista asioida kävellen.  
1 km keskuksesta 

Pyöräilyvyöhykkeet Mahdollisuus pyöräillä päivittäi-
sillä asioilla. 

1-5 km keskuksesta 

Joukkoliikennevyöhykkeet 
”työssäkäynnin mahdollistava” 

Eri joukkoliikenteen palvelutaso 
hyvä, keskimääräinen, huono.  

400/1000 metriä pysäkil-
tä, vuoromäärä tunnis-
sa.  

Autovyöhykkeet Pääliikkumismuoto yksityisau-
tolla 

autotiheys huomattava, 
päivittäiseen asiointi ei 
mahdollista joukkoliiken-
teellä 

Palvelut ja infrastruktuuri  
Kouluvyöhyke tai muu julkinen 
palvelu 

koulukyytien etäisyysraja 
neuvola, päivähoito tms 

etäisyys palvelusta kor-
keintaan 3 km 

Päivittäistavarakauppa saavutettavissa kävellen, pyö-
räillen tai joukkoliikenteellä 

kävelyetäisyys (alle 1 
km) 

Esimerkiksi vesihuollon tai kauko-
lämmön muodostama vyöhyke 

nykyinen tai suunnitelmien mu-
kainen verkosto 

etäisyys verkostosta 

Tieverkko katuverkko tai maantieverkko etäisyys verkosta 
Elinkeinot   
Merkittävät työpaikka- ja teolli-
suusalueet 

Työpaikkaintensiiviset alueet ja 
niiden laajenemisalueet 

x kpl työpaikkoja 
työpaikkoja/määritellyn 
alueen väestöön nähden

Maaseutuelinkeinojen alueet Maatalous- ja metsätalousalu-
eet.  

aktiiviviljelyssä oleva 
peltoalue, metsätalous-
alue 
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Muuttuvat ja pysyvät kriteerit 

Kriteerit, joiden perusteella vyöhykkeitä on muodostettu, jakautuvat muuttuviin ja 
pysyviin kriteereihin. Koulun olemassa olo on yksi suosituimmista kylän elinvoi-
maisuutta kuvaavista kriteereistä. Koulun sijaintia käytetäänkin usein kuvaamaan 
palveluiden saavutettavuutta. Kouluvyöhyke kuvaa myös edullisuusvyöhykettä, 
jonka ulkopuolella sijaitsevasta asutuksesta aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksia 
koulukyytien järjestämisvelvollisuudesta. Kouluverkko on viime vuosina ollut voi-
makkaassa muutoksessa, mikä on ilmennyt kyläkoulujen lakkauttamisena. Luon-
teeltaan koulu kuuluu siis muuttuviin kriteereihin. Palveluverkon mahdolliset muu-
tokset tulevaisuudessa aiheuttavat epävarmuutta maankäytön suunnittelulle. Osin 
epävarmuustekijöitä voidaan poistaa, jos pystytään antamaan tiettyjä reunaehtoja 
palvelun säilymiselle. Esimerkiksi Jyväskylässä on sovittu, että kyläkoulun ”säily-
misraja” on 40 oppilasta kyläkoulua kohden. Yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on 
tärkeää muutostekijöiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi, kun muuttuvien kri-
teerien vyöhykkeitä muodostetaan. 

Kunnalle kohdistuvat kustannusvaikutukset 

Edullisuusvyöhykkeitä muodostetaan huomioiden esimerkiksi nykyinen vesihuolto-
verkko, kaukolämpöverkko tai koulut taajama-alueen ulkopuolella. Menetelmän ta-
voitteena on tunnistaa ne vyöhykkeet, joilla jo olemassa olevaa infrastruktuuria tai 
julkisia palveluja voidaan hyödyntää uutta asutusta tai muuta maankäyttöä sijoitet-
taessa. Edullisuusvyöhykkeillä kunnalle ei aiheudu uudesta asutuksesta asema-
kaava-alueelle rakentamiseen verrattuna lisäkustannuksia, kuten koulukuljetus-
kustannuksia.  

Merkittävän elinkeinotoiminnan huomioiminen  

Suunnittelualueella voi olla merkittävää elinkeinotoimintaa, joka vaatii riittävät tila-
varaukset. Esimerkiksi maatalouden toimintaedellytyksiä varten on säilytettävä 
asumiselta vapaana tiettyjä vyöhykkeitä. Joillakin seuduilla puolestaan vapaa-ajan 
asumisella on suuri taloudellinen merkitys, jolloin näiden vyöhykkeiden määrittely 
on olennaista.  
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6.4 Suunnitteluprosessi 

Vyöhykesuunnittelu edellyttää selkeästi ohjelmoitua prosessia ja prosessin tarkkaa 
kirjaamista, myöhempää suunnittelua varten. Selvityksessä esillä olleissa suunnit-
teluprosesseissa voidaan tunnistaa seuraavat keskeiset vaiheet, jotka koskevat 
muitakin maankäytön suunnitteluprosesseja, kuten rakennemalleja, yleiskaavoja ja 
asemakaavoja:  

 

Selvitetään alueen nykytila. Nykytilassa on oleellista tietää nykyinen maankäytön 
rakenne, infrastruktuuri ja laaditut ja laadittavana olevat suunnitelmat sekä väes-
tönkasvuennuste tavoitevuoteen. Näiden avulla voidaan arvioida nykyisten suunni-
telmien riittävyyttä ja sitä, miltä alue näyttää, jos nykyinen meno jatkuu. Vyöhyke-
suunnittelun avulla voidaan arvioida yksittäisten tekijöiden vaikuttavuutta ja tulkita 
yleispiirteisemmin maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen 
toteutuneita trendejä sekä laatia trendiennusteita strategisen suunnittelun kannalta 
tarkoituksenmukaisemmin. 

 

Alueen suunnittelutavoitteiden asettaminen tapahtuu laajassa vuorovaikutuksessa 
eri intressitahojen kesken. Tavoitteiden asettelussa on tärkeä pyrkiä yksiselitteisiin 
tavoitteisiin, jotka voidaan konkretisoida maankäytön strategioissa. Yhdessä ase-
tetut tavoitteet tukevat intressitahojen sitoutumista strategiaan. Tunnistetuille eri-
tyyppisille vyöhykkeille voidaan asettaa selkeitä tavoitteita ohjaamaan suunnitte-
lua.  

 

Suunnittelussa laaditaan strategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Vyöhykesuunnitte-
lussa voidaan nykytilan tietojen pohjalta luokitella ja valita kehitettävät alueet sekä 
laatia erityyppisille alueille tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Vyöhykesuunnittelu tukee uuden rakenteen ohjaamista tavoitteiden mu-
kaisille vyöhykkeille tai niiden laajennuksille. 

 

Strategiaa on arvioitava kriittisesti ja sitä on kehitettävä pidemmälle. Vyöhyke-
suunnittelun arvioinnissa voidaan vertailla eri ratkaisujen vaikutuksia nykytilaan 
esimerkiksi mittaamalla uuden väestön sijoittumista eri vyöhykkeille. Vyöhykkeet 
tukevat yhdyskuntarakenteen vaikutusten arviointia. Uuden rakenteen sijoittumi-
nen erityyppisille vyöhykkeille auttaa arvioimaan, miten ratkaisu toteuttaa tavoittei-
ta ja minkälaisia alueista tulee. 
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Strategian hyväksymisen jälkeen strategia on jalkautettava tarkempiin maankäytön 
suunnitelmiin. Strategian toteutumista varten on syytä laatia yksiselitteinen mitta-
risto, jolla voidaan seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja arvioida tar-
kempien suunnitelmien hyväksyttävyyttä suhteessa strategiaan. Uusi suunnittelu 
on käynnistettävä nykyisen vanhentuessa. Vyöhykesuunnittelu tukee yhdyskunta-
rakenteen muutoksen seurantaa tulkitsemalla riittävän yleispiirteisesti seudun ra-
kenteessa tapahtuvia muutoksia.   
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Kuva 26 Suunnitteluprosessin eri työvaiheiden kulkua havainnollistava temaattinen 
kaavio. Vyöhykesuunnittelussa on oleellista kerätä perustieto nykyisestä ja tule-
vaisuuden mahdollisuuksista. Nykyiset teemat yleistetään vyöhykkeiksi, jotta ne 
ovat helpommin tulkittavissa. Vyöhykkeiden avulla on mahdollista arvioida tavoit-
teiden pohjalta uuden maankäytön vaikutuksia esimerkiksi mittaamalla kuinka pal-
jon joukkoliikennevyöhykettä kasvaa suhteessa aiempaan.  

 

Vyöhykesuunnittelun edut hajarakentamisen hallinnassa 

Hajarakentamisen seudullisista periaatteista sopiminen.  

Kaavamääräysten kehittäminen/monipuolistaminen ja vaikuttavuuden parantami-
nen suunnittelutasojen välillä.  

Seurannan kehittäminen kuntien maapolitiikan eroavaisuuksien tunnistamiseksi. 

Maankäytön ohjaaminen tavoitteiden mukaisille vyöhykkeille.  

Yhtenäisten periaatteiden kehittäminen seudulle ja maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu.  

Strategisten ratkaisujen yhteismitallinen käsittely. 
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7 Hajarakentamisen hallinnan kehittämisehdotukset ja jatkotoimenpiteet 

7.1 Kehittämisehdotukset  

Hajarakentamisen hallinnan keskeisimpänä keinona pidetään yleisesti asemakaa-
voitetun alueen monipuolista tonttitarjontaa ja houkuttelevuutta. Näkökulma, jota ei 
niin voimakkaasti ole otettu esille, on kustannusten erilainen jakautuminen taaja-
massa ja haja-asutusalueella. Hajarakentamisen kustannusvaikutuksia yhteiskun-
nalle on joissakin suomalaisissa esimerkeissä arvioitu huomioimalla mm sosiaali- 
ja terveystoimen menot pitkällä aikavälillä. Haja-asutusalueella asuvan kustannus-
vaikutukset voivat olla moninkertaiset sosiaali- ja terveystoimen kustannusten 
osalta taajama-alueelle sijoittuvan kustannuksiin nähden. Lainsäädäntö ei nykyi-
sellään mahdollista yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten porrastamista vyö-
hykkeittäin tai palvelutakuurajojen täysmääräistä käyttämistä.  

Yksilön näkökulmasta asemakaavoitetulla alueella rakentamisen kynnyskustan-
nukset ovat huomattavasti korkeammat kuin haja-asutusalueella. Tulisiko jatkossa 
tehdä myös tarkastelu, jossa tarkastellaankin mahdollisuuksia alentaa asemakaa-
voitetulle / taajama-alueelle sijoittuvan kynnyskustannusta? Esimerkkinä voisi olla 
tonttihintojen tai tonttivuokrien alentaminen sillä perusteella, että asukkaat sijoittu-
vat nykyisten palvelujen piiriin.  

Lainsäädännön kehittäminen 

Suomessa nykyinen lainsäädäntö estää vyöhykesuunnittelun kokonaisvaltaisen 
hyödyntämisen. Esimerkiksi avustusten porrastaminen vyöhykkeiden mukaan (ku-
ten yksityistieavustukset, kiinteistöverot) ei nykyisen lainsäädännön mukaan ole 
mahdollista. Kustannuksia ei siten ole mahdollista kohdentaa aiheuttamisperiaat-
teen mukaisesti. Asemakaava-alueille rakentaville pitäisi olla alennuksia ja etuja, 
koska he sijoittuvat kunnallistalouden kannalta edullisemmin.  

Yhtenä mahdollisena kehittämisen kohteena ovat sopimukset kunnan ja kuntalais-
ten välillä esimerkiksi palvelutakuualueista. Kunta ja kuntalainen voisivat tehdä 
sopimuksen palveluista luopumisesta tai palveluiden järjestämisvastuun siirtämi-
sestä.  

Kunnan lakisääteisten palveluja koskevien säännösten kehittäminen tarjoaa myös 
uusia mahdollisuuksia hajarakentamisen hallintaan. Nykyisen tulkinnan mukaan 
kunnalla on velvollisuus järjestää esimerkiksi koulukyyditys perusoppivelvolliselle 
asuinpaikasta riippumatta. Kunnan velvollisuuksia voisi kohtuullistaa esimerkiksi 
niin, että koulukyytien järjestämisen osalta kunnan velvollisuus toteutuu, mikäli 
koulukyydin noutopiste on osoitettu yleisen tien varteen.  

Vyöhykesuunnittelun hyödyntäminen ja kehittäminen nykylainsäädännön 
turvin 

Vyöhykesuunnittelumenetelmiä tulisi hyödyntää laajemmin maankäytön suunnitte-
lussa. Tässä selvityksessä saatuja kokemuksia on syytä levittää esimerkkiaineis-
tona koulutustilaisuuksissa ja verkostojen kautta eri kaupunkiseuduilla. Testaamal-
la esitettyjä menetelmiä uusilla alueilla saadaan lisää tietoa ja ideoita vyöhyke-
suunnittelun sovellettavuudesta Suomessa.  

Vyöhykkeiden kriteerejä tulee täsmentää ja monipuolistaa. Palveluverkon muuttu-
va luonne on huomioitava jatkossa vyöhykkeitä muodostettaessa. Palvelujen osal-
ta (esimerkiksi koulu, päivähoito, vapaa-aika) voisi esittää herkkyysrajoja, mikä on 
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palvelun säilymisen vähimmäis- ja enimmäisasukasmäärän edellytys. Tällöin voi-
taisiin paremmin tunnistaa palveluverkoston tarpeen muutoksia ajan suhteen.  

Maapoliittisten ohjelmien laatiminen, jossa rakennuspaikkamitoitus jaetaan vyö-
hykkeiden mukaisesti. Tavallisesti rakennuspaikat haja-asutusalueilla mitoitetaan 
kantatilaperiaatteen mukaan. Vyöhykkeillä voidaan tunnistaa edullisuusvyöhykkei-
tä, joille kantatilamitoitusta voidaan korottaa suhteessa epäedullisempiin alueisiin.  

Lievealueen määritelmä tulee kehittää määrämuotoisesta yhdyskuntarakenteen 
seurantamenetelmästä suunnittelutyökaluksi. Vyöhykesuunnitteluesimerkeissä on 
tunnistettu taajamia ympäröivä asemakaavoittamaton lievealue, jonne kohdistuu 
rakennuspaineita ja joka nähdään tulevaisuuden potentiaalisena asemakaavoitet-
tavana alueena. Tunnistetut lievealueet eivät kuitenkaan ole yleensä niin laajoja 
kuin yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä esitetty lievealue (3 tai 5 kilo-
metriä).  

Suunnittelukäytäntö 

Moniportaisen suunnittelujärjestelmän heikkoutena on ylätasolla asetettujen tavoit-
teiden ohjausvaikutuksen heikkeneminen alemmilla suunnittelutasoilla. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulkinnanvaraisia ja maakuntakaava ei 
useimmiten ole sitovasti mitoittava kaava, minkä seurauksena tavoitteiden ohjaus-
vaikutus heikkenee. Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä edistää esimerkiksi 
maakuntakaavoissa ilmenevä ylimitoitus. Väestönkasvun maantieteellinen koh-
dentaminen parantaa vaikutusten arviointia ja maakuntakaavan ohjausvaikutusta. 
Väestöennusteiden kohdentamattomuus johtaa usein tilanteeseen, jossa maapin-
ta-alaa varataan toiminnoille moninkertaisesti tulevaan kehitykseen nähden. To-
teuttamisjärjestystä ja toteutumisen reunaehtoja koskeva strategia parantaa maa-
kuntakaavan ohjausvaikutusta. Yksi keino vahvistaa ohjausta olisi rajata laajem-
mat alueet rakentamisen ulkopuolelle Green Belt ajattelua soveltamalla. Maakun-
takaavoissa tulisi välttää valkoisen merkitsemättömien alueiden käyttöä.  

Tulevaisuuden kehitysskenaarioiden ja kehityskuvien muodostamisessa vyöhyke-
suunnittelumenetelmät tukevat moniulotteisten ilmiöiden tulkintaa ja analysointia. 
Vyöhykkeiden avulla voidaan yleistää monimutkaisia pistemäisiä kehitysilmiöitä 
helpommin kartalla ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Uudet suunnitelmat pysty-
tään arvioimaan suhteessa aiempaan tarkastelemalla niiden sijoittumista eri vyö-
hykkeille.  

Hajarakentamisen seurannan kehittäminen 

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehitystä tulee verrata keskenään valta-
kunnallisessa yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) esitetyn lieve-
alueen kehitystä seuraamalla. Suomen ympäristökeskus tuottaa YKR analyyseilla 
vertailutietoja eri seutukunnissa tapahtuvista yhdyskuntarakenteen muutoksista. 
Analyysit ovat valtakunnallisia, joten tulkinta on yleispiirteistä.  

Seutukunnissa tulisi sopia yhteisistä seurannan menetelmistä, jotka soveltuvat pa-
remmin seudulliselle tasolle. Seudullinen seuranta eri vyöhykkeiden kehityksestä 
on tärkeää kuntien välisen yhteistyön ja poliittisten keskustelujen tukemiseksi. Po-
tentiaalinen kehitettävä seurantamenetelmä voisi olla ”poikkeuslupien seudullinen 
tietopankki”. Poikkeuslupien määrän ja sijoittumisen lisäksi seurattaisiin etenkin 
poikkeuslupien myöntämisperusteita. Perusteita seuraamalla ja vertailemalla voi-
taisiin edetä kohti yhtenäisiä seudullisia hajarakentamisen periaatteita. 
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Hajarakentamisen vaikutusten arviointia on mahdollista syventää ottamalla poik-
keuslupia käsitteleviin ryhmiin mukaan palvelujen asiantuntijoita (koulu, päivähoito, 
vapaa-aika). 

7.2 Jatkotoimenpiteet 

Selvityksessä saatuja kokemuksia on syytä levittää koulutustilaisuuksissa ja ver-
kostoissa. Kokemusten vaihtoa kaupunkiseutujen välillä voisi tukea esimerkiksi 
asiantuntijavaihdoilla. Suunnittelijoiden täydennyskoulutus on keskeinen keino li-
sätä strategisen ja vyöhykesuunnittelun osaamista. Ilman osaavia suunnittelijoita 
ei tule hyviä suunnitelmiakaan, jotka puuttuisivat yhdyskuntarakenteen haitalliseen 
kehitykseen.  

MAL-verkosto toimii yhtenä hyvänä kokemusten levittäjäverkostona, ja voi toimin-
nassaan panostaa hajarakentamisen hallinnan menettelyjen kehittämiseen.  
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Liitteet 

Raporttiin liittyy sähköinen liiteaineisto, jossa mm kohde-esimerkkeihin tuotettua 
materiaalia sekä kansainvälinen katsaus ja kansallinen katsaus.   
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