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Sammanfattning 

Redan en längre tid har ett okontrollerat glesbyggande i tätorters randområden 
och i stadsplanerade områdens utkanter varit en problematisk fråga vid planering 
av markanvändning i växande stadsregioner. I arbetet med Zonplanering för kon-
trollerat glesbygdsbyggande i stadsregionen utreddes styrmetoder för byggande i 
glesbygdsområden och i synnerhet tätorters utkanter. I samband med arbetet 
gjordes en internationell översikt över zonplanering och en översikt över förfa-
ringssätt och metoder som använts vid kontroll av glesbyggande i Finland. Växel-
verkan på målområden dvs. i Jakobstadsregionen, Tammerfors stadsregion och 
Jyväskylä stad utgjorde en viktig del av utredningen.  

Målregionerna bildade en mångsidig helhet för undersökningen av hur glesbyg-
gandet kontrolleras på olika planeringsnivåer. Åsikter om zonplaneringens möjlig-
heter och om principerna för skapandet av zoner som bildats utgående från den 
nationella och den internationella översikten tillämpades på målområden. Resulta-
tet av växelverkan var att man kunde bedöma användbara metoder som kan spri-
das i stadsregionera, lägga fram utgångspunkter för kriterier vid bildandet av zoner 
och tillämpningsmöjligheter för zonplanering nät markanvändning planeras.  

När stadsregioner i olika planeringsskeden undersöktes visade det sig att zonpla-
neringen kan tillämpas på ett mångsidigt sätt i olika planeringssituationer. Enligt 
erfarenheterna kan man med zonplaneringen generalisera mycket olika typer av 
teman till helheter vilket gör det möjligt att uppfatta framtida utvecklingstrender. 
Bildandet av zonerna förenklar och belyser nuläget och utvecklingstrenderna, vil-
ket ger ett bra redskap för all slags växelverkan som hör ihop med planering av 
markanvändning. Zonplaneringen stöder planeringen av markanvändning vid 
övergången från en planeringsnivå till en annan. Till exempel mål som ställts upp 
på strukturmodellnivå och bildade åsikter om utvecklingsriktningen kan konkret 
kopplas till skapade zoner. Resultaten kan utnyttjas i stadsregionernas plane-
ringsprocesser för markanvändning med vilka man styr markanvändningen och i 
synnerhet var glesbebyggelsen placerar sig i regionen.  

Arbetet har utförts som ett samarbete mellan Sito och MBT-nätverket. I arbetet 
deltog Kimmo Kurunmäki, Kati-Jasmin Kosonen från MBT-nätverket och Aulikki 
Graf från samkommunen för Tammerfors stadsregion samt Heljä Aarnikko och Ju-
hana Rautiainen från Sito.  

Följande personer har deltagit i styrgruppsarbetet som kontaktpersoner för målreg-
ionerna: Gustav Nygård, Yvonne Liljedahl-Lund, Lars-Erik Ostman ja Bjarne 
Häggman från Jakobstadsregionen; Julia Virtanen och Leena Rossi från Jyväskylä 
stad; Jorma Hakola, Arto Huovila, Seppo Reiskanen, Leena Lahtinen, Anna-Maria 
Niilo-Rämä, Santeri Kortelahti, Leena Stranden, Päivi Valkama, Asko Riihimäki, 
Ilari Rasimus, Markku Lahtinen och Jenni Joensuu-Partanen från Tammerfors 
stadsregion.  

Rapporten har skrivits av HM Heljä Aarnikko och DI Juhana Rautiainen från Sito.  
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1 Inledning 

Redan en längre tid har ett okontrollerat glesbyggande i tätorters randområden 
och i stadsplanerade områdens utkanter varit en problematisk fråga vid planering 
av markanvändning i växande stadsregioner. Markanvändnings- och bygglagen 
som trädde i kraft vid millennieskiftet stärkte för sin del kommunernas roll vid styr-
ning av byggande och definierade tätorters utkanter som områden i behov av pla-
nering.  Grunderna för olika kommuners lösningar på planläggnings- och plane-
ringsbehoven varierar mycket i landsbygdsregionerna och utanför tätorterna vilket 
har lett till att samhällsstrukturen fortsätter att splittras i regionerna.    

Idén om Zonplanering för kontrollerat glesbygdsbyggande i stadsregionen har 
uppstått i MBT-nätverket som också har samordnat projektet. MBT-nätverket är ett 
nationellt utvecklingsnätverk för markanvändning, boende och trafik. Nätverkets 
arbete grundar sig på behov inom den nationella stadspolitiken och i stadsregion-
erna. I nätverket deltar 15 städer eller regioner från hela Finland.   

Att utveckla nya kriterier, skaffa erfarenheter och söka lösningsmodeller för nuva-
rande och framtida problem i samhällsplaneringen i tätorter och landsbygdsreg-
ioner är ett av MBT-nätverkets mål.  Avsikten är att identifiera både allmänna pla-
neringskriterier och lösningar som lämpar sig för alla och egna skräddarsydda pla-
neringslösningar som lämpar sig bäst för en enskild region. Att kontrollera gles-
byggandet är en av MBT-nätverkets centrala tyngdpunkter och utvecklingsobjekt. 
Kommunernas samarbete vid planeringen av stadsregionerna har intensifierats på 
sista tiden men när det handlar om att komma överens om gemensamma regler 
för att kontrollera byggandet på glesbygden i praktiken söker samarbetet ännu sin 
form.   

I takt med kommunsammanslagningarna bör de regionala helheterna för plane-
ringen av markanvändningen tas upp på nytt. Finlands nationellt godkända kli-
matmål, synliga förändringar i närings-, service-, kommun- och åldersstrukturer 
samt kommunernas sämre finansieringssituation påvisar hur viktig en övergri-
pande samhällsplanering med landsbygds- och byområden är. Hit hör också ut-
vecklingen av själva planeringsprocesserna i och med att förfaranden för delta-
gande och omfattande interaktionsmetoder tas i bruk. Bättre redskap och metoder 
behövs för att analysera nuläget, belysa olika planeringsalternativ samt bedöma 
vilken inverkan olika lösningar har.  
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2 Centrala mål för utredningen och genomföringssätt  

Målet är att med hjälp av praktiska exempel från projektets målområden skapa 
fungerande planeringspraxis som stöder uppställda mål för samhällsstrukturer och 
beaktar lokala speciella förhållanden och krav. Dessutom är avsikten att testa och 
skapa ”bra och fungerande exempel på lösningar” för planeringskriterier för områ-
den utanför stadsplaneområden, zonundersökningar, undersökning av service och 
kostnader samt för miljö och för hur smidigt invånarnas vardag löper som stads-
regionerna sedan kan använda.  

Faser i verkställandet av utredningen  

 

1)Internationell översikt över principer för zonplanering, 2) internationell översikt över tillämpning av zonpla-
nering och bildande av förmånlighetszoner, 3) verkställa åtgärder som överenskommits med målområden, 
expertmöten, producera bakgrundsmaterial, 4) dra slutsatser av zonplaneringens tillämpningsmöjligheter, 5) 
föreslå fortsatta åtgärder och ge utvecklingsförslag  

 

I utredningen undersöktes följande objekt: Jakobstadsregionens strukturmodellar-
bete, utarbetandet av en generalplan för Jyväskylä stad och Tammerfors stadsreg-
ions principer för byggande utanför stadsplaneområde.  
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3 Internationella principer och användningsändamål för zonplanering  

I kapitlet har västerländska planeringsmetoder för hur man förhindrar en splittrad 
markanvändning utretts. Planeringsmetoderna baserar sig på zonplanering och 
presenteras i det nedanstående enligt typ.  

3.1 Urban Growth Boundary (UGB) 

Urban Growth Boundary (UGB) är en planeringsmetod för markanvändning där 
man anger gränser för stadsområdets tillväxt. I modellen fastslås en tidsbegränsad 
avgränsning av tätortsstrukturens tillväxt som styr tätortsstrukturens tillväxt. En 
sådan avgränsning visas på bild 1. Avgränsningen kan jämföras med murarna 
som omger en virtuell medeltida städ och som avsnör staden från det omgivande 
området. På lång sikt skapar metoden konstgjord brist på mark för byggande. Av-
sikten med metoden är att styra nybyggandet så att det omfattas av befintlig ser-
vice och bevarar grön- och åkerområden från byggande. Service utlovas på områ-
den som kommer att utvecklas. På glest byggda områden utvecklas fysiska och 
virtuella lokala lösningar som minskar behovet att förflytta sig.  (Sitra 2010) 

Metoden kommer från Oregon i Förenta Staterna. År 1973 stiftade staten Oregon 
en lag som förutsatte att kommunerna i delstaten tar i bruk en UGB-gräns. (Healey 
2010, s. 183). Av metoden används tillämpningar med olika namn bl.a.  

 I Förenta Staterna  
− Portland (UGB)  
− San Francisco (UGB/Smart Growth) 

 I Australien, Melbourne  

 På Nya Zeeland, Auckland (Metropolitan Urban Limit) 

 I Schweitz, Zürich (UGB) 

 I Holland, Amsterdam (UGB) 

 

Bild 1 Urban Growth Boundary är en gräns som visar utbredningsområde för fram-
tida markanvändning (Stanford University 2012). 
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Bild 1 Framtida utbredningsområden för städerna Amsterdam och Almere (Wouter 
Vermeulen & Jan Rouwendal 2008).  

UGB-gränsen uppdateras regelbundet på angivna tidpunkter. Till exempel metro-
polförvaltningen i Oregon uppdaterar gränsen vart femte år. Planen omfattar en 
tidsperiod på minst tjugo år (Robin McArthur 2010, The Government of New 
Hampshire 2012 s. 120).  

Den största utmaningen med användandet av metoden ligger i det politiska be-
slutsfattandet. Att ange en bindande gräns är en tidskrävande och tung process i 
de olika kommunerna i regionen. De utredningar som krävs för att ange en gräns 
är normala markanvändningsutredningar.  För gränsen måste en befolkningspro-
gnos göras för regionen och utgående från den beräknas framtida behov inom bo-
stadsbyggande och hur stor markareal som krävs för boende, service, arbetsplat-
ser och fritidsområden.  Ytterligare utreder man vilken kapacitet den nuvarande of-
fentliga servicen har och vilka behov det finns att utveckla servicen genom att utgå 
från hur boendet i framtiden kommer att placera sig. När områdesreserveringar 
fastställs beaktar man bland annat hur topografin samt lanskaps- och skyddsvär-
den begränsar markanvändningen. (Robin McArthur 2010, The Government of 
New Hampshire 2012 s. 120) 

Politiskt är en UGB gräns svår fastställa och upprätthålla. Flera olika metoder har 
utvecklats för fastställandet gränsen. Till exempel följande metoder används i För-
enta Staterna för att hindra splittring eller främja att UGB förverkligas:   

 Markanvändningsavtal med markägare bland annat om ansvar för service / 
ansvar för att producera service. Avtalen är bindande och ett villkor för att 
bygglov godkänns.   
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 Överföring av byggnadsrätt från landsbygd till stadsområde. Den förlorande 
parten får ersättning av den utvecklande parten.  

 Jordbrukares näringar stöds med bidrag eller skattelättnader vilket minskar 
jordbrukares vilja att utveckla bebyggelse på sina marker.  

 Höja den nuvarande kvalitén på stadsområdet. I kompletterande byggande 
förbättras kvalitén i det offentliga rummet och genomförs andra lokala förbätt-
ringsåtgärder som är till nytta (stadsförnyelse).  

 Markägaren får kompensation för förlorade rättigheter.  

 Avtal mellan kommunerna om att utveckla de regionala principerna för mar-
kanvändningen, till exempel principer vid beviljandet av bygglov.   

 Visa på områden i behov av planering  

 Fastställa olika stora fastighetsskatter för olika typer av områden.  

 Fastställa stor minimistorlek på tomt som villkor för bygglov  

 Ange minimi för områdeseffektivitet för olika områden.  

 Kommunen skaffar i sin ägo områden som hålls obebyggda.  
(Bengston et al. 2004 s. 277-279) 

Fördelarna med att förhindra att markanvändningen splittras är att stadens identi-
tet bevaras, livskraftiga centra i staden främjas, förstadens renässans, stadsinfra-
strukturen används effektivare och man gör ekonomiska inbesparingar, skapandet 
av förmånliga bostäder uppmuntras och man garanterar servicenivån i kollektivtra-
fiken (Robin McArthur 2010, Healey 2010. s. 185). I UGB strävar man efter att 
rikta stadens tillväxt och serviceutbud så att det är tätt innanför gränserna och 
glest utanför. Gränsen skapar en klar skillnad mellan stads- och landsbygdsområ-
det genom att främja dem så att båda utvecklas till starka områden med typiska 
drag.  

UGB gränsens funktionsduglighet har också kritiserats. Gränsen har ansetts be-
tona kvantitet på bekostnad av kvaliteten i bostadsbyggande och vara ett verktyg 
som är för osmidig för att reagera på ändringar i miljön (Healey 2010. s. 186, 187). 
I Oregon i Förenta Staterna har man inte kunnat påvisa att UGB gränsen direkt 
skulle ha minskat splittringen eller bilberoendet, ökat kompletterande byggande el-
ler höjt fastighetspriserna (Myung-Jin Jun 2004; 2006; 2008).  

3.2 Green belt 

Green belt är en metod som är motsatsen till UGB och där man kan anvisa områ-
den på landsbygden, inom skogsvård, i naturen eller för friluftsliv på vilka ingen ny 
viktig betydande markanvändning utvecklas. Green belt lägger större vikt på beva-
randet av naturområden då infallsvinkeln i UGB är att främja markanvändningen. 
Syftet med Green belt (gräns för grönzoner) metoden är att bevara stora markom-
råden öppna och i naturtillstånd. (Green Belt Alliance 1997) 

Fördelar med grönzoner:  

 Man förhindrar att viktig markanvändning splittras  

 Grannbyarna bevaras som egna separata helheter.  

 Landsbygden bevaras som landsbygd.  

 Man slår vakt om kulturhistoriska värden. 

 Uppmuntrar till att återanvända och effektivera nuvarande stads-
områden och tillhörande onyttig mark såsom tidigare industriom-
råden. (NPFF 2012 s.19) 

Green belt –metoden används bland annat i:  
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 I Storbritannien 
− London (från och med år 1955)  
− Manchester 
− Bristol  
− Oxford  
− Cambridge  

 I Kanada  
− Vancouver 
− Toronto 
− Ottawa 
− Waterloo 

 I Holland, som i hela landet har utmärkt kärnområden i naturen 
(Green heart).  

I England vill kranskommuner till metropolområden och landsbygdsområden slå 
vakt om sin kulturmiljö och leva vidare som genuina landsbygdsområden även i 
framtiden. Karakteristiskt är att inom Stor-Londons område med stor inflyttning har 
vidsträckta områden i kranskommunerna till Londons metropolområde anvisats 
som grönzoner (Bild 2). I zonen får man trots begränsningar utveckla bebyggelse 
och näringsverksamhet som stöder jord- och skogsbruk, ha rekreationsverksam-
het, bygga ut och förnya nuvarande byggnader och genomföra kompletterande 
byggande i liten skala i byar och på onyttig mark (NPFF 2012 s. 21) 

 

Bild 2 Stor Londons Green belt –områden har märkts ut med grönt (London Green 
Belt Council 2012)  

I Storbritannien har villkoren för godkännande och avvikelser fastställts i Storbri-
tanniens nationella mål för områdesanvändning (NPFF 2012 s. 19-21). Man kan 
avvika från gränsdragningen om projektets fördelar är avsevärt större än nackde-
larna när inverkan bedöms.    
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3.3 Urban service boundary och Urban service district 

Urban service boundary eller Urban service district är en tillämpning av Urban 
Growth Boundary där områden med kommunal servicegaranti fastställs. I Förenta 
Staterna har man med gräns fastställt servicegarantiområden för vattenförsörjning, 
gator, brandverk och till och med skolor. På områden utanför gränsen bygger pri-
vata aktörer stadsinfrastrukturen. Metoden används bland annat i städerna Juneau 
i Alaska och Lexington i Kentucky. Metoden förhindrar inte ensam splittringen ef-
tersom utvecklingen av privata vägar och vattenandelslag möjliggör boende långt 
borta från den kommunala infrastrukturen. Man rekommenderar att gränsen an-
vänds inom Urban Growth Boundary för att stärka dess hållbarhet (The Go-
vernment of New Hampshire 2012 s. 121).  

3.4 Smart growth 

Smart growth är en amerikans trend inom planering av markanvändning.  

Dess syfte är att modernisera i synnerhet gamla centra och tätorter och att styra 
ny markanvändning till den nuvarande samhällsstrukturen. När denna förverkligas 
ökar den variationen inom markanvändningen - trivsamma promenadområden och 
områden för kollektivtrafik samt högklassig stadsstruktur med tättbyggda och låga 
hus. Även naturområden bevaras. Smart growth –tänkandet konkretiserar vad 
som avses med en högklassig stadsmiljö och hur den borde förverkligas. Denna 
metod för planering av markanvändning är en motsvarighet till RT-kartoteket.  

Utgående från metoden har kriterier utarbetats för att styra planeringen mot idealet 
i trenden. Kriterier har angetts för allt från placeringsprinciper för markanvändning 
ända till detaljerade bestämmelser om fasader och gatumiljöer. På allmän nivå har 
man angett placeringsprinciper för ny markanvändning. För placeringen av ny 
markanvändning har man angivit avstånd till vissa nuvarande och nya funktioner 
och rekommendationer om egenskaper hos nya funktioner. Utgående från kriteri-
erna kan zoner bildas som styr planeringen mot den täta och mångsidiga stads-
struktur som eftersträvas.  

Metoden är lämplig att användas på general- och stadsplanenivå. På stadsplane-
nivå har till och med mycket exakta bestämmelser om byggnadernas utseende 
och begränsningar för gatumiljöer fastslagits. På generalplanenivå har man angett 
gränser som är mera ändamålsenliga med tanke på förhindrandet av splittrad  
markanvändning. Motsvarande kriterier kunde vara möjliga att utveckla för den 
regionala planeringen för att precisera hur de riksomfattande målen för områdes-
användningen verkställs i regionen.  
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Bild 3 Yttre ramar för Smart growth utveckling. På bilden visas bland annat av-
stånd till viktig service i tätort, tillräckliga grön- och rekreationsområden och place-
ringsprinciper för hållplatser för kollektivtrafik. (LEED 2012) 

 

3.5 Zonplanering utgående från internationell översikt  

Enligt internationella exempel grundar sig zonplaneringen på att man fastställer 
områdesreserveringar för kommande markanvändning och stöder markanvänd-
ningens utvecklingsgränser genom att använda begränsningar och incitament. På 
regional nivå används UGB och Green Belt metoder. Det finns klara fördelar med 
att använda Urban Growth Boundary och Green Belt gränser. Gränsen för utvidg-
ningsområdet i den framtida markanvändningen är entydig. Med en gränsdragning 
kan man anvisa gräns för alla markanvändningsreserveringar. När gränsen verk-
ställs är den regionalt heltäckande och lika bindande för alla parter.    

Att anvisa en bindande utvecklingsgräns för markanvändningen ger en mera förut-
sägbar och kontrollerad utveckling av markanvändning.  Begränsade resurser kan 
inriktas på ett ändamålsenligare och effektivare sätt mot utvalda områden som an-
ses vara viktigast. Nytt boende hänvisas i första hand till platser med befintlig ser-
vice vilket skapar möjligheter att utveckla stark kommunal service. Trafikolägen-
heterna och –kostnaderna minskar i och med mindre totalt trafikarbete. Dämpan-
det av splittringen främjar i synnerhet möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken.  
Centras och byars livskraft blir bättre och stadskulturen stimuleras när markan-
vändningen utvecklas i anslutning till befintliga områden. Samtidigt gör man det 
möjligt att bevara enhetliga naturområden och jord- och skogsbruksområden obe-
byggda.  
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Orättvishet kan anses vara en nackdel med bindande utvecklingsgränser för mar-
kanvändningen.  Gränsen binder utvecklingen av markanvändningen till vissa om-
råden under en kommande period och utesluter andra områden från utvecklingen. 
Gränsen koncentrerar byggrätten vilket ökar det relativa värdet på utvalda jordare-
al jämfört med områden utanför gränsen. Å andra sidan delar man i den nuva-
rande generalplanläggningen byggrätt till en del markägare medan andra blir utan 
byggrätt.  

En bindande gräns blir snabbt gammal. Gränsen upplevs begränsa planeringen av 
markanvändningen för mycket och den är ett osmidigt verktyg när man måste rea-
gera på snabba förändringar på verksamhetsfältet. Gränsen kan också lämna ut-
rymme för tolkningar. I synnerhet när UGB-gränsen tillämpas på mera detaljerade 
planeringsnivåer kan risken vara att den urholkas. Gränsen tänjs ut eller viktig ut-
veckling av markanvändningen utanför gränsen tolkas som utveckling av lands-
bygden i strid med överenskomna utvecklingsprinciper.  När man tillämpar Green 
Belt gränser finns risken att utvecklingssprång i samhällsstrukturen sker på allt 
längre avstånd från den nuvarande samhällsstrukturen (”leapfrog development”).  

Användandet av UGB och Green Belt metoder kan också öka differentieringen i 
områdena och framhäva skillnaderna mellan landsbygds- och stadsområden.  Att 
på ett konstgjort sätt begränsa markarealen som finns till förfogande för bostads-
byggande kan leda till att tyngdpunkten i den regionala planeringen av bostads-
produktionen ligger på kvantiteten medan kvaliteten blir sämre. Om utvecklings-
gränsen för markanvändningen är för snäv kan tomter för bostadsbyggande priori-
teras framom industrins behov. Risken med en bindande gräns är att den billigare 
bostadsproduktionen minskar och att kostnaderna för boende höjs innanför grän-
sen. Enligt Healey (2010 s. 187) har utvecklingsgränsen för markanvändningen i 
de grövsta fallen använts till och med för att begränsa möjligheterna att utveckla 
områden som befolkas av vissa etniska minoriteter. I finländska förhållanden 
skulle nackdelarna av gränsen eventuellt vara mindre eftersom finländska region-
områden har en mera homogen befolkningsstruktur än de anglo-amerikanska om-
rådena. Nedanstående bild innehåller en sammanställning av styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot med UGB som samlats från utländska källor (Bild 4).  
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Bild 4. Sammanställning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot med zoner en-
ligt en internationell översikt. (Sito 2012) 

Styrkor: entydig, enkel, förankrande, regionalt täckande 

Svagheter: strukturen redan splittrad, orättvis, politiskt svår, har inte fastslagits i lag, alla potentialer kan inte ut-
nyttjas 

Möjligheter: Tätare struktur, kärnområden i naturen och ekologiska korridorer bevaras, servicen och infrastruk-
turen effektiveras 

Hot: värde på fastigheter utvecklas, hindrar inte byggande på glesbygden, segregation, oklar gräns – överstor di-
mensionering, effektivitetstänkande – kvantiteten ersätter kvaliteten 

Smart Growth –trenden innehåller kriterier som utarbetats för en mera detaljerad 
general- och stadsplanenivå och som styr placeringen av markanvändningen i an-
slutning till nuvarande samhällsstrukturer och möjliggör målmedveten effektivitet 
genom att samtidigt säkerställa stadsmiljöns kvalitet. Metodens entydighet kan an-
ses vara dess styrka. De som skapat trenden har haft en klar åsikt om hur en stad 
borde planeras genom en tät och låg och blandad stadsstruktur så att trivsammare 
stadsmiljöer uppstår. Tillämpandet av metoden skulle främja att ny markanvänd-
ning placeras i anslutning till den nuvarande och skapa en ändamålsenlig service-
struktur.   

Den största svagheten med metoden är att den är normativ och exakt. Mycket de-
taljerade kriterier för en idealisk stadsmiljö kan leda till oändamålsenliga lösningar. 
Om man följer kriterierna slaviskt leder det till en enformig och onaturlig ”Disney-
stad”. Kriterierna borde tolkas som anvisningar av vilka man kan välja de som bäst 
stöder målen i varje enskilt fall.  
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4 Inledning till problematiken i finländskt glesbyggande 

Begreppet glesbyggande betyder i sin enklaste form byggande som genomförs ut-
anför stadsplanerat område. Särskilt problematiskt är glesbyggande i tätorters ut-
kanter. Glesyggande i tätorters utkanter försvårar ändamålsenligt planläggning av 
området. Med glesbyggande avses i detta projekt även byggande som genomförs 
fristående från ett byområde. Att styra ny bebyggelse till byarna stöder deras livs-
kraft och bevarandet av den befintliga servicen bättre än om bebyggelsen är splitt-
rad. I kommunerna konkretiseras följderna av spritt byggande bland annat när 
skolskjutsar och service för äldre människor ska ordnas.  

I Finland har ett uppföljningssystem för samhällsstrukturen (YKR) utvecklats, där 
man med glesbebyggelse avser områden som ligger utan för tätorter. Man har följt 
ändringarna i samhällsstrukturen bland annat i fråga om befolkningsutvecklingen 
och hur storleken på det bebyggda området utvecklas. Med hjälp av dessa uppgif-
ter kan man bedöma bland annat hur de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen förverkligas. I uppföljningssystemet för samhällsstrukturen är tätorters 
utkanter lokalt enhetliga fjärrzoner som går från tätortens yttre kant mot omgi-
vande område med glesbebyggelse fågelvägen 5 kilometer från centraltätortens 
ytterkant och 3 kilometer från närtätortens ytterkant. (Kaupunkiseutujen haja-
asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980–2005. Suomen Ympäristö 
9/2007. Ville Helminen & Mika Ristimäki). 

 

Bild 5. Avgränsning av stadsregion i Joensuu år 2000 enligt uppföljningssystemet 
för samhällsstrukturen. Stadsregionen består av centraltätort, närtätorter och tätor-
tens utkant. Tätortens utkant är ett område med glesbebyggelse som hör till stads-
regionen. (Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 
1980–2005) 
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Bild 6. Bearbetad version av originalbild. (Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen 
väestömuutokset Suomessa 1980-2005. Tilläggsmaterial till rapporten: Asutun 
alueen muutos Tampereen työssäkäyntialueella 2000-2005 (Förändringar i be-
byggt område inom Tammerfors pendlingsregion).  

Med hjälp av YKR -materialet kan man mäta hur ny samhällsstruktur placera sig i 
tätortens utkant. På bild 6 har förändringar i bebott område inom Tammerfors 
pendlingsregion under åren 2000-2005 åskådliggjorts. Utgående från analysen har 
betydande glesbyggande redan riktats mot tätortens utkant.  

En splittrad samhällsstruktur medför stora samhälleliga kostnader på grund av att 
kostnaderna för infrastrukturinvesteringar, energiförbrukning, trafik, skolskjutsar 
och sjuktransporter ökar. Kostnadseffekterna på kommunen har bedömts bland 
annat i fråga om social- och hälsovården samt skolskjutsarna. I Uleåborgsregion-
ens utredning om glesbyggande (2008) kalkylerade man hur byggande utanför 
stadsplaneområden inverkar på skolskjutskostnader (bild 7). Kostnadsuppgifterna 
baserar sig på kostnader för verkliga genomförda skolskjutsar och principer för or-
dande. Som verkningstid för skolskjutskostnaderna har använts en period från för-
skola till avslutad grundskola dvs. 10 år. Redan under ett år har genomfört bo-
stadsbyggande på glesbygden en avsevärd inverkan på skolskjutskostnaderna.   
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Bild 7. Glesbyggandets kostnadseffekter på skolskjutsar. (Oulun seudun hajara-
kentamisselvitys 2008 (Uleåborgsregionens utredning om glesbyggande 2008)) 

Skolskjutskostnader: Till exempel i Kiminge kostade skolskjutsarna cirka 700 euro/barn år 2002. 

Om 60 hus per år fortfarandet byggs på glesbygdsområdet och två barn skjutsas till skolan från hälf-
ten av dessa medför detta en årskostnad på 42 000 € (60 hus x 0,5 x2 barn x 700 €). När barn 
transporteras ända från förskolan till avslutat högstadium, dvs. i 10 år, medför husen som byggts på 
glesbygdsområde under ett år en kostnad på sammanlagt 420 000 euro 

4.1 Nuvarande planläggningssystem och splittring av samhällsstrukturen  

Det finländska planläggningssystemet för markanvändning innehåller flera delar: 
på den högsta riksomfattande nivån utfärdar man bestämmelser om ramvillkor och 
allmänna principer för planläggning, på regional nivå stakar man ut riktlinjer för 
den framtida utvecklingen i regionen och på de längre nivåerna verkställer kom-
munerna de högre nivåerna i sin planläggning. Markanvändnings- och bygglagen 
stöder någorlunda bra verkställandet av planeringssystemet. Svagheten med ett 
planläggningsystem med många nivåer är att de på högre nivåer uppställda må-
lens styrande inverkan avtar på de lägre planläggningsnivåerna.  De riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen lämnar rum för tolkningar och landskaps-
planen är oftast inte en plan med bindande dimensionering vilket leder till att de 
regionala målens styrande inverkan avtar. Konkurrensen mellan kommunerna le-
der ofta till att samhällsstrukturen utvecklas på ett sätt som är ofördelaktig för reg-
ionen. Det finns en diskontinuitet i planläggningssystemet när man övergår från en 
nivå till en annan.  

Till exempel överdimensioneringen i landskapsplanerna främjar en utveckling där 
samhällsstrukturen splittras. Bedömningen av invånarantalets utveckling i Land-
skapsplanen kan presenteras på mycket olika nivåer (Suomen Ympäristö 2/2011. 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne maakuntakaavoissa. Arviointi valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden vaikuttavuuden kannalta. (Stadsregioners sam-
hällsstruktur i landskapsplaner. Bedömning med hänseende på effektiviteten av de 
riksomfattande målen för områdesanvändning) Jouni Laitinen & Minna Vesi-
senaho). I bra bedömningar har prognosen inriktats på många plan i hela området 
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som behandlas. Utöver befolkningsprognoser beaktas ändringar i åldersstruk-
turen. Till exempel i Kuopio stadsregion har man angivit ett procenttal för att besk-
riva kompletterande byggande som riktas mot nuvarande tätort. Att geografiskt 
koncentrera befolkningstillväxten förbättrar bedömningen av effekten och land-
skapsplanens styrande effekt. När befolkningsprognoserna inte inriktas leder det 
ofta till en situation där den markareal som reserveras för funktioner är mångdub-
belt större i relation till den kommande utvecklingen. Landskapsplanens styrande 
effekt kan stärkas genom att lägga upp en åtgärdsstrategi där man anger tidpunkt 
och yttre ramar för olika projekt.  

4.2 Verktyg för strategisk planering 

Under de senaste åren har man använt olika regionala och kommunala utveckl-
ingsbilder, strukturmodeller, strategiska generalplaner och zonplanering för att ef-
fektivera den styrande effekten av planeringssystemet för markanvändning samt 
dess smidighet och förbättra kontinuiteten mellan planeringsnivåerna.  Dessa me-
toder är inte planeringsmetoder som fastställts i markanvändnings- och bygglagen 
som skulle ha direkt inriktande rättsverkan (bild 8). Metoderna hjälper till att bilda 
en helhetssyn på framtida utvecklingstrender i planeringsområdet.  Metoderna är 
lämpliga att använda i ett övergångsskede före en plan enligt markanvändnings- 
och bygglagen. Till exempel i samband med landskapsplanläggningen kan man 
utarbeta en strukturmodell för regionen som delar upp regionen i funktionella hel-
heter och hjälper till att identifiera regionens gemensamma mål och ramvillkor för 
planeringen.   

Istället för en osmidig generalplan med rättsverkan kan kommunen utforma en ut-
vecklingsbild eller strategisk generalplan för hela kommunens område som beskri-
ver kommunens vision om den framtida utvecklingen. Genom att utnyttja metoder-
na kan man bedöma om kommunen behöver en rättsverkande generalplan för 
hela dess område eller en delgeneralplan för viktiga områden.  
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Bild 8 Planeringssystem för markanvändning (Sito 2012) 

Riksomfattande mål för områdesanvändning, landskapsplan, generalplan, delgeneralplan, detaljplan, 
bygglov. 

Strukturmodell, strategisk generalplan, zonplanering 

Byggnadsordning  
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4.3 Zonplanering i Finland  

Definiering av zonplanering  

Med zonplanering avses i det här projektet verkningsområden som definierats ut-
gående från olika faktorer i samhällsstrukturen. I zonplanering kan olika typer av 
miljö- eller infrastrukturzoner behandlas där zonerna bildas av verkningsområden 
med en eller flera bestämda faktorer. Ett verkningsområde bildas på basis av 
valda kriterier. Med zoner kan man generalisera olika markanvändnings- och tra-
fikteman till helheter som på ett bättre sätt stöder den strategiska planeringen. 
Generaliseringen hjälper att identifiera likartade faktorer och samtidigt tolka teman. 
Genom att parallellt behandla zoner som skapats utgående från olika kriterier kan 
man bilda sig en uppfattning till exempel om förmånlighetszoner.    

Redan i Pekka V. Virtanens doktorsavhandling från 1970-talet (Pekka V. Virtanen 
1974) presenterades användandet av förmånlighetszoner som planeringsmetod. 
Identifierande av förmånlighetszoner stöder anvisandet av områdesreserveringar 
för markanvändning och bedömningen av effekter. På bilden visas exempel på 
möjliga sätt att definiera zoner och identifiera förmånlighetszoner (Bild 9).  

 

Bild 9. Exempel på olika slags zoner (Sito 2012) 

By, område med garanterad byservice, tätort, verksamhetsområde för vattenförsörjning/fjärrvärme, centrum, zon 
för service i centrum, gånganpassad zon, zon anpassad för kollektivtrafik, arbetsplatsbetonat område, bilbetonad 
zon, zon för boende i landsbygdsliknande miljö 

Zonplaneringen ger ett verktyg för att identifiera de mål som fastställts i de riksom-
fattande målen för områdesanvändning. Till exempel identifierandet av de mest 
potentiella verkningsområdena för kollektivtrafik stöder målet att främja kollektiv-
trafiken och anvisa ny markanvändning till identifierade förmånlighetszoner.  

   

Modell med tre stadssystem 

Under de senaste åren har zonplaneringen varit föremål för intresse i flera olika 
stadsregioner i Finland. Ett av de mest kända exemplen på zonplanering i Finland 
är ”Modellen med tre stadssystem” (den s.k. Kuopio-modellen).  
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Bild 10. Zonmodell med tre stadssystem. Originalbild Leo Kosonen. Kuopio. Fot-
gängar-, kollektivtrafik- och bilstad.  

I modellen med tre stadssystem baserar sig zonerna på möjligheter att förflytta sig 
som identifierats utgående från enskilda stadsmiljöers egenskaper. Gåstadszonen 
är ett område med tätare leder för fotgängare som utnyttjar tjänsterna i centrum-
området och centrum. Den som bor i gåstaden har i teorin möjlighet att förflytta sig 
utan bil i vardagen.  Kollektivtrafikzonen består av områden som ligger inom kol-
lektivtrafikens serviceområde. Övriga områden är bilanpassade bilstadszoner där 
möjligheten att använda bil är en förutsättning för boende. En teoretisk undersök-
ning av huvudsakligt förflyttningssätt erbjuder tillfälle att bedöma och beräkna vilka 
möjligheter enskilda områden har att utvecklas till annorlunda förflyttningszoner. 
Modellen är den vanligaste modellen för zonundersökning i Finland. Modellen har 
vidareutvecklats i Finlands miljöcentrals Urban Zone-projekt. Modellen med tre 
stadssystem har utvecklats i Urban Fabrics (UF) projektet (Leo Kosonen och Mika 
Ristimäki 2012). Modellen har riktat zonundersökningen i Finland mot en trafikan-
passad modell vilket avviker från de internationella modellerna där huvudvikten 
ligger på markanvändningsformer.   

Zonplanering i strukturmodellarbete i S:t Michelregionen   

I strukturmodellarbetet i S:t Michelregionen har zonplaneringen använts för att 
identifiera framtida potentiella utvecklingstrender. I strukturmodellarbetet utarbe-
tade man gemensamma mål för regionen och kriterier för planeringens yttre ramar. 
Till exempel ett visst avstånd från det nuvarande lågstadiet bildade en yttre gräns 
för planeringen av markanvändningen. Områden som utvecklas i markanvänd-
ningen bedömdes genom att utgå från kriterierna. Genom bedömningen stödde 
man beslutsfattandet som hänför sig till placering av ny markanvändning.     



 Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

22 (66) 13.12.2012  
 

 

 

Bild 11. Zonundersökning i S:t Michels stadsregion (Sito 2012) 

Under arbetsprocessen utreddes den nuvarande infrastrukturens såsom fordonstrafikens, kol-
lektivtrafikens, vattenförsörjningens och tjänsternas läge samt kapacitet. På en karta åskådlig-
gjordes områden som omfattas den nuvarande och redan planerade infrastrukturens service 
samt potentiella områden som man kunde betjäna med infrastrukturen. Resultatet blev en hel-
hetsbild av de potentiella utvecklingsmöjligheterna som regionen eller kommunen kunde er-
bjuda per område. Zonanalysen som gjordes i S:t Michelregionens strukturmodellarbete visas 
på bild 11. Zonerna bildades av det nuvarande och framtida vattenförsörjningsnätet, kollektivtra-
fiken, lågstadienätet, dagligservicen och arbetsplatsområden.  

Med hjälp av zonplaneringen kunde man kommensurabelt bedöma framtida utvecklingszoner i 
regionen (inkl. kvadratmeter per våning för bostäder, arbetsplatser och tjänster) samt indela 
dem i klasser för utvecklingsåtgärder och bestämma utvecklingstidpunkter. Den slutliga struk-
turmodellen med utvecklingsteman presenteras på följande bild 12.  
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Bild 12. Strukturmodell för S:t Michels stadsregion. I modellen har områden som 
kommer att utvecklas indelats i olika typer av utvecklingszoner. För zonerna har 
man angett åtgärder och områdena har planerats. (Sito 2012).  

Med hjälp av zonplaneringen kan man identifiera områden som har det största ut-
vecklingspotentialet genom att utgå från faktorer i nuläget och framtiden och be-
döma områdena kommensurabelt. Med hjälp av kartan kan man till exempel räkna 
ut hur nya invånare placerar sig inom den nuvarande infrastrukturen och runt de 
nuvarande tjänsterna jämfört med alla nya områden och uppskatta hur mycket ny 
infrastruktur man borde bygga för att verkställa de planerade områdena.  
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Planeringsprocess för zonplanering  

 

1)Utredning av nuvarande och planerad infrastruktur, 2) Ange mål, yttre ramar och kriterier, 3) 
Bilda avståndzoner runt infrastrukturobjekt enligt överenskomna kriterier, 4) Placera ny markan-
vändning på serviceområden på olika nivåer, 5) Bedöma ny struktur 

Infrastrukturen bedöms enligt gemensamt överenskomna principer. Till exempel 
det potentiella serviceområdet för en hållplats för kollektivtrafik omfattar enligt flera 
undersökningar ett område som sträcker sig 400 meter från hållplatsen. Kollektiv-
trafikens utnyttjandegrad sjunker betydligt utanför det här avståndet. Det befintliga 
invånarunderlaget inom hållplatsens serviceområde och eventuellt nytt invånarun-
derlag stöder användandet av ifrågavarande hållplats och främjar på så vis an-
vändandet av kollektivtrafiken.  

I 32 § i lagen om grundläggande utbildning stadgas: ” En elev i grundläggande ut-
bildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan 
har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilo-
meter från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses 
i lagen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån 
direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen 
och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården.” (Finlex 21.8.1998/628). 
Runt lågstadier kan bildas en zon från vilken kommunen inte är skyldig att erbjuda 
elever skolskjuts och varifrån barnen har möjlighet ta sig till skolan självständigt. 
På motsvarande sätt kan ökat behov av skolskjutsar för invånare som placerar sig 
utanför zonen uppskattas.    

Fördelen med förmånlighetszonmetoden är att man kan skapa en entydig helhets-
bild av de möjligheter som den nuvarande servicen erbjuder varvid kommande re-
surser kan inriktas så att de stöder uppställda mål på ett ändamålsenligt och riktigt 
sätt.  

Metodens svaghet är att den förenklar för mycket och lägger stor vikt vid optime-
ringen av strukturen och då beaktas inte alla faktorer som hänför sig till markpoliti-
ken.  Metoden medför också en osäkerhet som beror på dess allmängiltighet. De 
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osäkra faktorerna kan minskas genom att till exempel beakta tjänsternas kapacitet 
och utnyttjandegrad.  

4.4 Dimensionering av byggnadsrätt i zoner  

Förmånlighetszoner har använts i Tikkalas delgeneralplan i Jyväskylä när bygg-
nadsrätten planerades i generalplanen.  Denna har utarbetats som en generalplan 
med rättsverkan som efter godkännande kan användas som grund när bygglov 
beviljas på strandområden.   Avsikten med delgeneralplanen är också att under-
lätta tillståndsförfarandet för bostadsbyggande även utanför strandområden i en-
lighet med 44 § i markanvändnings- och bygglagen varför även en del av bygglo-
ven på så kallade torrmarker kan beviljas med denna plan.  Planen var ett pilot-
objekt i Miljöministeriets utvecklingsprojekt för byplanläggning.   

I planen har ett område för bycentrum med tätare bebyggelse och ett omgivande 
landsbygdslikt område identifierats. I planen har förmånlighetszoner bildats bland 
annat utgående från vatten- och avloppnätet samt skolnätet där avståndet till skol-
zonen är 3 km. Zonernas verkningsområden har beaktats i planen vid fastställan-
det av byggnadsrätter. Planen innehåller definition för så kallade torrmarkstomter. 
Dessutom har tätare bostadsbyggande placerats i byns centrumområde.    

För byggplatser på s.k. torr mark gjordes en dimensioneringsgranskning utgående 
från ytan. I dimensioneringen beaktades olika förhållanden på gårdarna såsom 
läge och byggbarhet. Till exempel platser som ligger nära vägar och skola får flera 
byggplatser än ställen som ligger längre bort. Försumpade områden tas inte med 
och av åkrar tas endast hälften med i arealberäkningar. Ödemarker och öar har 
inte beaktats i beräkningarna eftersom avsikten inte är att styra stadigvarande bo-
ende dit. På följande bild 13 visas dimensioneringsgrunder föe torr mark.   
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Bild 13 Dimensioneringsgrunder för byggande på torr mark utgående från förmån-
lighetszoner.  

I planen för bycentrum tillåts inte bostadsbyggande på landskapsmässigt värde-
fulla åkerområden.  Gårdar som ligger på dessa områden kompenseras genom att 
överföra gårdens eventuella byggnadsrätt till något annat område som gården 
äger och där byggande tillåts.  Om bostadsbyggandet placerar sig utanför vatten- 
och avloppsnätets verkningsområde minskar byggrätten (större tomt förutsätts).  
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5 Erfarenheter av zonplanering på målområden  

5.1 Jakobstadsregionen 

5.1.1 Zonplanering i regionstrukturarbete 

Jakobstadsregionen är en växande stadsregion på den österbottniska kusten. Här 
koncentrerar sig befolkningstillväxten till områden i byar och på glesbygd som om-
ger centralorterna. Längre bort från centralorterna minskar emellertid befolkning-
en. Tjänsterna i regionen fördelar sig jämnt på olika områden. I ett antal byar har 
butiken eller skolan lagt ner verksamheten. Näringsstrukturen grundar sig på en 
stark exportindustri och jordbruksverksamheten har koncentrerats till allt större 
enheter. Fordonstrafiken och pendlingen har ökat.  I dagens situation motsvarar 
inte vägnätet alltid behoven. (Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia 
2012)  

För att svara på utmaningarna vid utvecklingen av framtidens region började Ja-
kobstads stadsregion år 2012 göra upp en regionstrukturplan för området.   I pla-
nen kommer man att föreslå riktlinjer för Jakobstads utveckling som sträcker sig 
lång in i framtiden. Det regionala utvecklingsbolaget har gjort bakgrundsutredning-
ar som stöd för arbetet och gjort en sammanställning av dessa i rapporten: 
”Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla –  
JASU vertailu” (Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia 
2012)(Nuvarande samhällsutveckling i Jakobstadsregionen / Jakobstadsregionens 
Utvecklingsbolag Concordia 2012).  

Under projektet har verkstäder ordnats för samarbete med olika intressegrupper. I 
verkstäderna har man funderat på utgångspunkter och mål för strukturmodellen. 
Två av dessa verkstäder ordnades av denna utredning 4.5.2012 vid Larsmos 
kommunhus och 31.5.2012 på Hotell Jugend i Jakobstad. Deltagarna bestod av 
representanter för ELY-centralen och Österbottens förbund, tjänsteinnehavare och 
fullmäktigeledamoter från kommunerna i regionen.    

Avsikten med verkstäderna var att informera deltagarna om strategisk planering 
och zonplanering samt att utforma preliminära principer för styrandet av den fram-
tida tillväxten till områden där det är fördelaktigt att ordna service. I den första 
verkstaden utreddes med hjälp av enkät de principer för styrandet av den framtida 
utvecklingen som är viktiga för regionen. Enligt svaren fanns det många osäkra 
faktorer i framtiden som borde beaktas i planeringen.     

I den första verkstaden föreslogs följande saker. Ny bebyggelse borde koncentre-
ras till Jakobstads centrum, nuvarande tätorter och byar. Den nya bebyggelsen 
bör inte få utvecklas i områden med glesbebyggelse eftersom det medför avse-
värda extra kostnader för kommunerna och försämrar möjligheterna att ordna  
kommunal service. Fastighetsskatten kunde vara högre för dem som bygger på 
glesbygdsområden alternativt kunde de ha andra ansvar. Å andra sidan betona-
des också att markägare ska behandlas rättvist.  

Industri och landsbygdsnäringar bör stödjas. Servicestrukturen bör vara ända-
målsenligt dvs. tjänsterna borde finnas där de behövs mest. Byar borde utvecklas 
för att säkerställa bybutiker, -skola och daghem. I bynätet kunde man identifiera 
”kvalitetsbyar” där man försöker säkerställa tjänsterna genom att anvisa tillräckligt 
befolkningsunderlag i deras närhet. Man ansåg att 900 invånare inom tre kilome-
ters avstånd från byn var ett tillräckligt befolkningsunderlag för ordandet av tjäns-
terna.  



Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

  

 13.12.2012 29 (66) 
 

 

Invånarna i regionen är mycket beroende av bilar. På glesbygdsområden äger 
många hushåll två bilar. Om oljepriset stiger snabbt kan det bli svårt för invånarna 
att förflytta sig inom regionen. Det nuvarande 30 minuters pendlingsavståndet 
borde bevaras. Det nuvarande vägnätet försämras. Nytt boende borde placeras 
invid de nuvarande viktigaste vägarna som underhålls för att undvika de kostnader 
som ny infrastruktur medför. Servicenivån på den nuvarande kollektivtrafiken är 
inte tillräcklig. Verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken bör stödjas ge-
nom att utveckla tätortsområden. Riksvägarna 8 och 13, stamväg 68 och region-
väg 749 är möjliga nya utvecklingskorridorer. Förutsättningarna för cykling och 
gång ska stödjas i synnerhet i Jakobstads centrumområden. Man borde satsa på 
vinterunderhåll. Fritidsboendet är viktigt i regionen och man borde anvisa områden 
för detta.  

 

Bild 14 1. Skolor och serviceområden inom Jakobstadsregionen (Sito 2012).  

I den andra verkstaden gjorde man en kartövning där man utgående från zonerna 
som hade bildats av resultaten i den första verkstaden funderade på placerings-
principerna för markanvändningen i den kommande strukturmodellen. För grupp-
arbetet sammanställdes zonplaneringskartor utgående från teman som lyfts fram i 
den första verkstaden. På kartorna samlades tillgänglig information den om nuva-
rande markanvändningen och infrastrukturen i regionen. De viktigaste utgångs-
uppgifterna fanns i JASU-utredningen. Utgående från dessa och resultaten från 
den första verkstaden bildades zonerna genom att tolka viktigt verkningsområde 
för markanvändning och infrastruktur enligt kriterierna som angavs i den första 
verkstaden.  Bakgrundskartorna som gjorts för grupparbetet finns i bilaga (Virhe. 
Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Under grupparbetet märkte grupperna ut möjliga 
utvecklingsområden på kartan utgående från utvecklingsmodellen i JASU-
rapporten (polariserad, utvecklingsområden, närservicecentra). I uppgiften skulle 
man fundera på hur de tre olika utvecklingsmodellerna skulle placera sig i region-
en utgående från framlagt utgångsmaterial på kartorna.  

Slutresultatet var att grupperna skapade två visioner om framtida utvecklingszoner 
som kan vidareutvecklas i strukturmodellarbetet. Den ”polariserade” utvecklings-
zonen som grupperna föreslagit på kartorna representerar en tätare och mera 
blandad centralort än den nuvarande som bör utvecklas i en mångsidigare och ef-
fektivare riktning. Utvecklingszonen som kallas ”Utvecklingsområde” representerar 
de nuvarande tätorterna och dessas utkanter där boende, service och kollektiv-
trafik utvecklas. Utvecklingszonen ”Närservicecentra” beskriver servicekoncentrat-
ioner och kvalitetsbyar =KB som grupperna konstaterade vara viktiga och vilkas 
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nuvarande tjänster borde säkerställas genom att anvisa tillräckligt befolkningsun-
derlaget i deras anslutning. I verkstaden identifierades också utvecklingszoner 
med fritidsboende. De övriga områdena representerar landsbygdsliknande områ-
den som i den fortsatta planeringen bör få egna yttre ramar för utvecklingen till ex-
empel i form av en landsbygdsstrategi.    

En sammanställningskarta som deltagarna i verkstaden sammanställde i gruppar-
betet över zonindelningen i den kommande strukturmodellen visas på följande bild 
(bild 15).  

 

Bild 2 Sammanställningskarta över grupparbetet i den andra verkstaden i Jakob-
stad. (Sito 2012) 

K = kvalitetscentra, tät&mångsidig, promenad & cykel, B = Kärnzon för boende, varierande, 
mångsidig, städer & byar, tät, låg, öppen, J = Arbetsplatsbetonade områden, kollektivtrafik, KB = 
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Kvalitetsbyar, servicebyar, kvalitetsboende i städer & på landsbygden 3 km från skola, T = Turism & 
fritid, Mekka för turism & stugliv, D = Övriga områden, kärnlandsbygd, jord- och skogsbruksnäringar. 

5.1.2 Verkstädernas betydelse 

I Jakobstadsregionen har man på ett förtjänstfullt sätt gjort bakgrundsutredningar 
som baserar sig på geografisk information om den nuvarande samhällsstrukturen i 
regionen bland annat med hjälp av YKR-materialet. I en process där regionstruk-
turen planeras är risken att den slutliga planen blir en lista över önskemål utan nå-
gon konkret inverkan på olika kommuners planering av markanvändningen. I pro-
cessen har man ännu inte kommit till MBT-avtalsskedet där kommunerna skulle 
förbinda sig att i sitt beslutsfattande verkställa eventuella gemensamt över-
enskomna planeringsprinciper. I S:t Michelregionens strukturmodellarbete omin-
tetgjordes målen och rekommendationerna i planen när den fastställdes utan 
MBT-intentionsavtal. Kommunerna fick aldrig till stånd ett bindande avtal där de 
rekommendationer som utformades i strukturmodellarbetet skulle ha förenhetligat 
praxisen i regionens kommuner.   

De viktigaste resultaten av verkstäderna var att deltagarna fick en uppfattning om 
metoderna i strategisk planering och att man utformade preliminära principer för 
utvecklingszoner för olika slags markanvändning som fungerar som utgångspunkt 
för regionstrukturarbetet. I dessa utvecklingszoner beaktas den nuvarande mar-
kanvändningen, trafiken och infrastrukturen på en allmän regional nivå enligt 
material som var tillgängligt under arbetet. Det viktiga i arbetet var att förstå att 
den strategiska planeringen ska vara övergripande där man beaktar markanvänd-
ningen, boendet, trafiken, servicen och arbetsplatserna både i stadsområden och 
på landsbygdsliknande områden. Då kan man formulera utvecklingsåtgärder för 
alla typer av områden och beakta samhällsstrukturen på ett mera övergripande 
sätt.  

I verkstaden verkställdes övergripligheten genom att dela in områdena i olika typer 
av utvecklingszoner för vilka man kunde ställa upp mål och yttre ramar i den fort-
satta planeringen. Strategisk planering utan att man beaktar alla områden på ett 
jämlikt sätt och anger utvecklingsåtgärder leder till att planen inriktas endast på en 
del av problematiken i samhällsstrukturen.  

I den fortsatta planeringen borde man fundera kritiskt på hur ändamålsenliga de 
utvecklingszoner är som bilades i verkstaden, kartlägga nya typer av möjliga ut-
vecklingszoner och anpassa dem så att lokala förhållanden beaktas bättre.  Klara 
principer som stöder uppnåendet av målen bör utarbetas för olika zoner. Det vik-
tiga är på vilket sätt kommunerna i regionen tillsammans verkställer utvecklings-
zonerna i en mera detaljerad plan. För att ha önskad inverkan borde principerna 
omfatta även behandlingen av bygglov. För regionstrukturplanen borde även en 
uppföljningsmätare göras som man kunde använda för att mäta hur de uppställda 
målen förverkligas.  

De viktigaste erfarenheterna av zonplanering för glesbyggande  

I zonerna identifierades olika typer av områden och förmånlighetszoner i den nu-
varande samhällsstrukturen.  

Med hjälp av zonerna uppskattade man mot vilken riktning en potentiell ny struktur 
kommer att utvidgas.   

Med zonerna kunde man beakta tätorter, byar, landsbygdsliknande områden samt 
områden för fritidsbyggande mera jämlikt för att kunna ingripa i problematiken i 



 Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

32 (66) 13.12.2012  
 

 

samhällsstrukturen på ett mera övergripande sätt.  

I verkstäderna skapades utvecklingszoner för centrumområden, kvalitetsbyar och 
andra områden för att i den fortsatta planeringen kunna rekommendera åtgärder.  

I verkstäderna utvecklades scenarierna i regionens JASU i en mera mångsidig, 
övergripande och mindre polariserad riktning.  

 

 

5.1.3 Fortsättning på projektet 

Erfarenheterna av de ordnade verkstäderna utnyttjades för att fastställa målen för 
regionen. I MBT-målhelheten beaktades zonplaneringen och glesbyggandet i 
högre grad. Målen behandlades först i en verkstad för samarbetsnämnden och 
MBT-gruppen. Efter det hölls ett större målseminarium med beslutsfattare, tjäns-
temän och intresseorganisationer i regionen.  

I seminariet presenterades tre olika scenarier om framtidens bostadsproduktion: 
nuläge, starka servicetätorter och levande byar. I det första scenariot (nuläge) pla-
cerar sig var fjärde bostad på område med glesbyggande. I scenariot ”starka ser-
vicetätorter” koncentreras byggandet nära de nuvarande tjänsterna och i ”levande 
byar” scenariot riktas byggandet på landsbygden till koncentrerade småbyar. Un-
der verkstaden ordnades en omröstning bland publiken och rösterna fördelade sig 
rätt så jämnt mellan ”starka servicetätorter” och ”levande byar” scenarierna.   

Avsikten är att sända den första strukturmodellraporten på remiss till kommunerna 
på våren 2013. I arbetet används zoner för att identifiera nuvarande tätorter, opti-
mala utvidgningsriktningar för dessa samt kvalitetsbyar genom att utgå från befint-
liga tjänster, övriga byar, landsbygdsliknande områden samt zoner för fritidsbyg-
gande.  Områden som beskrivs i strukturmodellen preciseras under arbetets gång. 
Avsikten är att förbereda planen så att strukturmodellen kan genomföras under år 
2013.  

Utvecklingsförslag 

I den strategiska planeringen borde man fundera över gemensamma utvecklings-
mål för olika teman och områden på ett så mångsidigt sätt som möjligt. I planen 
bör utvecklingen av centra, tätorter, byar och andra landsbygdsområden beaktas 
rättvist.  

Målformuleringen är ett viktigt skede i hela processen. För att säkerställa proces-
sens betydelse bör målformuleringen vara tillräckligt konkret – vad vill man nå med 
målen i praktiken? Om regionen till exempel har som mål att utveckla kollektivtrafi-
ken borde detta konkretiseras i någon mätbar faktor. Målet kunde konkretiseras 
genom att bestämma att en stor del av den nya bebyggelsen (t.ex. 80 %) placerar 
sig på 1 000 meters avstånd från en hållplats för kollektivtrafiken. Alternativt kan 
man bestämma att den genomsnittliga områdestätheten i alla tätortsområden som 
byggs ska vara minst 20 invånare per hektar vilket stöder verksamhetsförutsätt-
ningarna för kollektivtrafiken.  

Traditionellt bildas planalternativen som tre olika scenarier polariserad, polycent-
risk och splittrad. De angivna alternativen har en stor inverkan på slutresultatet. 
Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är vettigt att bilda alternativen på en po-
lariserad – splittrad axel.  De extremaste alternativen är ju i sig orealistiska. De 
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valda slutliga alternativen placerar sig ungefär i mitten på axeln och med tanke på 
slutresultatet har man då mindre nytta av att skapa extrema alternativ.  Man skulle 
komma längre i processen om alla planeringsalternativ var realistiska redan från 
starten och skulle förverkliga de mål som uppställdes när arbetet inleddes. I ett 
sådant fall skulle alternativen vara mera likartade. Skillnaderna skulle bestå av fak-
torer som är mätbara utgående från målen varvid jämförelsen av alternativen och 
bedömningen av effekterna skulle vara mera kommensurabla och effektivare. Pla-
nen har avgränsats till kommunerna i Jakobstadsregionen. Man borde noggrann-
nare överväga kopplingen till andra ekonomiska regioner i synnerhet Karleby.  

Genom klarare målsättning och realistiska alternativ som baserar sig på målen 
samt konkret mätning av effekten skulle man komma längre med planeringen och i 
praktiken förverkliga målen genom den slutliga planen. Att utarbeta åtgärder för att 
verkställa planen på mera detaljerade planeringsnivåer ända till byggnadsordning-
en bör vara en del av planen.  

5.2 Tammerfors stadsregion  

 

Bild 16  Stadsregionens samhällsplanering i sin helhet 2030 

På våren 2010 godkände kommunerna i Tammerfors stadsregion en projekthelhet 
för regional samhällsplanering som sträcker sig till år 2030. Stadsregionens håll-
bara tillväxt är huvudprincipen i projektet. Syftet med markanvändningen är att för-
enhetliga samhällsstrukturen. I strukturplanen har kommunerna godkänt regionala 
markpolitiska principer som betonar aktiv förvärvning av mark och planering för att 
förenhetliga samhällsstrukturen.  
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År 2010 tillsatte regionstyrelsen en arbetsgrupp som började bereda regionala 
principer för att kontrollera spritt byggande. Även i MBT-intentionsavtalet ställdes 
utarbetandet av regionala principer som mål. Även i intentionsavtalet 2011-2012 
för markanvändning, boende och trafik (MBT) mellan staten och kommunerna var 
förenhetligandet en central punkt. Enligt avtalet ”godkänner kommunerna de reg-
ionala principerna för styrning av glesbebyggelse”. Småhusbyggande på gles-
bygdsområden minskas stegvis i varje enskild kommun. Genom att förtydliga krite-
rierna för planeringsbehovslösningar strävar avtalsparterna efter att bidra till att 
kommunerna har verktyg för att förverkliga detta mål.”  

5.2.1 Bakgrund till glesbyggande i Tammerfors stadsregion  

Birkalands miljöcentral (nuvarande ELY-central i Birkaland) har gjort ett 
sammandrag av avgörande av planeringsbehov och undantagsbeslut i 
Tammerfors stadsregion under åren 2000-2007. Utgående från sammandraget har 
jakande svar getts enligt följande:   

 29 % på under 1 km avstånd från stadsplaneområdet 

 43 % på 1-5 km avstånd från stadsplaneområdet  

 28 % på över 5 km avstånd från stadsplaneområdet  
 

Utgående från uppföljningsuppgifterna kan man placera beviljade bygglov utanför 
stadsplaneområden på kartan och sedan bedöma hur de placerar sig i förhållande 
till utkanten av tätorten. Bilden x visar exempel på hur avgörande av planerings-
behov och undantagsbeslut placerade sig i Kangasala under åren 2000-2007. 

 

Bild 17 Exempel på avgörande om planeringsbeslut och undantagsbeslut i Kanga-
sala 2000-2007. Källa: Presentation Leena Stranden, uppgifter Birkalands miljö-
central. 

Under åren 2008-2010 har antalet avgörande om planeringsbeslut minskat lite. 
Fortfarande fattar man på årsnivå cirka 150 jakande beslut om byggande som ge-
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nomförs utanför stadsplaneområdet (bild 17). Antalet nekande beslut har ökat 
märkbart i några kommuner. Detta torde vara tecken antingen på att tillståndspoli-
tiken har hårdnat i enlighet med principerna för glesbyggande eller på att det finns 
ett behov att utveckla tillståndsrådgivningen.   

 

Bild 18 Antalet avgörande av planeringsbehov i kommunerna i Tammerfors stads-
region under åren 2008 – 2011. Källa: PIRELY Rakennettu ympäristö (Byggd 
miljö)  

5.2.2 Förslag till regionala principer för byggande utanför stadsplaneområde  

 

Bild 19  Förlopp för regionala principer för byggande utanför stadsplaneområde, 
presenterat på våren 2012.  Källa: Kimmo Kurunmäkis presentation. 

Principförslaget förbereddes främst av tjänstemän och i samband med att det 
första utkastet gjordes fanns det ingen intensivare växelverkan med byarnas re-
presentanter eller förtroendemän. Byarnas representanter var misstänksamma 
mot beredningsprocessen och motsatte sig principskissen redan före möten för 
växelverkan som ordnades i samband med det här projektet. I samband med 
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denna utredning verkställdes regionala verkstäder för förtroendemän, tjänsteinne-
havare och byarnas företrädare. Verkstäderna hölls före kommunerna lade fram 
principerna till påseende. Tre verkstäder ordnades: en verkstad för Lempäälä, 
Birkala och Vesilahti, en verkstad för Kangasala, Orivesi och Tammerfors samt en 
verkstad för Nokia och Ylöjärvi (16., 26. och 27.4.2012). Totalt cirka 75 personer 
deltog i mötena. I verkstäderna presenterades bakgrunder till principskissen och 
åtgärdsförslag. I smågrupper dryftade man styrkor, svagheter, hot i åtgärdsförsla-
gen samt utvecklingsförslag.   

Följande åtgärdsförslag i de regionala principerna (principdokument 30.3.2012) 
behandlades i verkstäderna:  

 zonplanering i markanvändning 

 generalplanering 

 lösningar för planeringsbehov  
 
Zonplanering i markanvändning  

”Kommunerna anger zoner i sin planering av markanvändningen utgående från 
bland annat tillgång på tjänster, infrastruktur, kollektivtrafik, byggbarhet samt land-
skap och naturförhållanden. I kartbilagan presenteras stadsplaneområden, tätor-
ters utkanter och landsbygdens bynät. Utgående från kartbilagan utarbetar kom-
munerna generalplaner.”  

I kartbilagan från våren 2012 presenterades stadsplanerade områden, tätortsstruk-
turen, tätorters utkanter, servicebyar och landsortsbyar. På kartan har byarna 
märkts ut med en liten cirkel som omges av en större cirkel utan att ta ställning till 
byarnas avgränsning eller storlek.  Det finns två olika typer av byar, servicebyarna 
är märkta med rött (25 st.) och landsortsbyarna (31 st.) med blått. Under proces-
sens gång har byarna undersökts i fråga om dagligvarubutiker, daghem, skolor 
och kollektivtrafikförbindelser.   



Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

  

 13.12.2012 37 (66) 
 

 

 

Bild 20 Kartbilaga till principförslag, utkast. Källa: Ehdotus seudullisiksi periaatte-
iksi 30.3.2012 (Förslag till regionala principer 30.3.2012) 

Utkast till regionala principer för byggande utanför stadsplanerade områden: 12.9.2012, 1:1350 000 (A3): 
1)stadsplanerat område, 2) utkant av tätort, 3) serviceby, 4) landsortsby, 5) YKR-tätort. 

I principförslaget konstaterades följande om den planering av markanvändnings-
zoner som presenteras i kartbilagan:  

 Stadsplanerat område: tomtutbudet görs mångsidigare och byggandet av 
obyggda tomter effektiveras. 

 Utkanter till tätorter i stadsplanen: förutsätter att en stadsplan utarbetas för 
nybyggande; reserveras för framtida planeringsbehov och utveckling av sam-
hällsstrukturen.  

 Servicebyar (butik eller skola, koncentrerad vattenförsörjning och kollektivtra-
fik): lämpar sig för boende och byggande som hänför sig till näringar, service-
utbudet mångsidigare än i landsortsbyar.  

 Landsortsbyar (tre av följande: kollektivtrafik, koncentrerad vattenförsörjning, 
bebyggelsehistoria, aktiv byaverksamhet): lämpar sig för boende och byg-
gande som hänför sig till landsbygdsnäringar, serviceutbudet mindre än i ser-
vicebyar.   

 Landsbygdsliknande områden: lämpar sig för byggande som hänför sig till 
landsbygdsnäringar.  
Dessutom sägs i förslaget att man i planeringen beskriver de områden på 
landsbygden som ska utvecklas som byar och som är viktiga för samhällsut-
vecklingen samt de utkanter till tätorter på vilka man strävar efter att minska 
byggande som förhindrar planläggningen eller som splittrar samhällsstruk-
turen.  Man strävar efter att markägare inom samma zon ska ha jämlika möj-
ligheter till byggande.  
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Diskussioner som fördes i verkstäderna:   

 

+ Plus  ”Får en att tänka på utvecklingsriktningen”, ”Olika typer av områden med olika behov 
identifieras”, ”Klara spelregler, jämlik behandling inom samma zon” 

-Minus Byggandet på landsbygden begränsas över all måtta. Kommunerna har inte tillräck-
ligt med resurser för att planlägga tätorternas utkanter. Får man flytta till landsbyg-
den eller inte, var går byns gräns? 

Utvecklingsförslag 

 Zongränserna kontrolleras en gång varje mandatperiod. Tidtabeller för genomfö-
rande av tätorternas utkanter. Även natur, turism, vindkraft o.a. synpunkter ska be-
aktas i zonerna.    

Bildandet av zoner gör det möjligt att identifiera i vilken riktning tätorter och byar 
växer och därigenom förbättras förutsebarheten i planeringen av markanvänd-
ningen. Zonplaneringen gynnar framförhållning genom att visa på områden med 
behov av planläggning och underlättar vid avgörande av tillstånd.   

Med hjälp av zonplaneringen kan man ingripa vid splittring i tätorters utkanter och 
klarlägga spelreglerna för stadsplaneringen på dessa områden. Kommunen har 
möjlighet att till ett rimligt pris förvärva mark i tätorters utkanter för stadsplanering. 
Å andra sidan bedömde man att statusen som utkant till tätort kan höja priset på 
råmarken i utkanterna. Stadsplaneringen förenklas när utkanten reserveras för 
framtida stadsplanering. Även områdets framtida bredare användningsmöjligheter 
bevaras. Till exempel möjligheterna att skapa verksamhetsförutsättningar för kol-
lektivtrafiken blir bättre, å andra sidan beaktas kollektivtrafiken när funktionerna 
utplaceras.  

Anvisandet av zoner kan stärka landsortsbyar och till och med förbättra servicen 
genom att rikta tillväxten på landsbygden till byarna. Det kan till exempel uppstå 
möjligheter att förverkliga koncentrerad vattenförsörjning. Man kunde till exempel 
anvisa byarna utvecklingsriktningar (tillväxtriktningar). Att utarbeta byaplaner an-
sågs vara nödvändigt likaså att visa på områden i byarna där bebyggelse rekom-
menderas. Kommunernas möjlighet att bestämma och tolka byarnas avgränsning-

”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
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ar borde bevaras. Enligt deltagarnas åsikter borde preciserandet av zonerna ske 
på kommunal och inte på regional nivå. Som farhåga nämndes att zonerna be-
gränsar byggandet på landsbygden för mycket genom att förhindra till och med 
ändamålsenligt byggande på landsbygden.    

Zonerna klarlägger var samhället investerar i infrastrukturen och var detta sköts av 
privata. Man kunde skapa zoner med fokus även på annat än boende. Som ex-
empel nämndes natur, turism och vindkraft. Zonplaneringen effektiverar utveckl-
ingen av och platsreserveringar för områden för rekreation och fritid.  

Vid utvecklingen av åtgärdsförslagen för zonplaneringen ansåg man att det var 
viktigast att precisera tätortens utkant. Samtidigt hade alla deltagare inte riktigt 
klart för sig vad en exakt precisering av tätortens utkant innebär. En precisering 
enligt tre eller fem kilometer ansågs vara för osmidig. Man föreslog att avgräns-
ningen av tätorternas utkanter skulle kontrolleras en gång varje mandatperiod. 
Olika utkantsområden kunde genomföras på skilda tidpunkter. Att planera tidpunk-
ten för genomförandet skulle klarlägga väntevärdena (till exempel området plan-
läggs inom 5 eller 10 år). Man lyckades inte bilda en gemensam åsikt om huruvida 
begränsningar för tomtstorlek skulle kopplas till zonerna.  
 
Kommunerna bör anvisa tillräckligt med resurser för planläggningen av tätorternas 
utkanter. Man var rädd för att mark som anvisas som område i behov av planering 
står oplanerade i åratal eftersom kommunen inte har reserverat tillräckligt med re-
surser för att utveckla markanvändningen.  

Åtgärdsförslag för generalplanering: 

”Kommunerna i stadsregionen strävar efter att göra generalplaner för hela kom-
munens område. Bygeneralplaner görs i första hand för servicebyar i enlighet med 
kartbilagan.”  

För att effektivera styrningen gör kommunerna delegenarplaner med rättsverkan 
för områden på landsbygden och i byar. Med dessa delgeneralplaner styr man 
byggande som söker sig utanför stadsplaneområden till utvalda byområden som 
utvecklas. På områden som inte har en generalplan styrs byggandet enligt kartbi-
lagan och genom avgörande av planeringsbehov.   

Utvecklandet av byarna kunde stödjas genom delgeneralplaner enligt 44 § i mar-
kanvändnings- och bygglagen (s.k. bygeneralplaner) som gör det möjligt att an-
vända planen som grund när bygglov beviljas på byområden med för litet byggt-
ryck. Om byggtrycket är stort är det ändamålsenligt att använda stadsplanen som 
grund när lov beviljas. Det här gäller till exempel områden i tidigare bycentra. Frå-
gor som gäller strandområden avgörs i stranddelgeneralplanen.  
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Diskussioner som fördes i verkstäderna:  

 

+ Plus Generalplaneringen av tätorters utkanter är viktig, En generalplan klarlägger och ger spelreg-
ler, En bygeneralplan är ett bra verktyg. 

-Minus Generalplaneprocessen är långsam och tung, Kommunen klarar inte av att utarbeta en gene-
ralplan för hela kommunens område. Efterfrågan och utbudet möts inte. 

Utvecklingsförslag 

 Målområden för bygeneralplanläggningen och dess effekter. Genom regionala principer klar-
läggs planläggningen i utkanten på tätorter.  

 

Generalplanläggningen visar riktningar för utvidgning och nybyggande. I synnerhet 
i tätorters utkanter upplevdes generalplanen vara nödvändig.  

I generalplanen behandlas markägarna rättvist. Planläggningen klarlägger och 
skapar spelregler. En plan som anvisar byggplatser kan snabba upp till exempel 
behandlingen av byggnadslov. Planen underlättar också beslutsprocessen när 
man avgör om planeringsbehov. Den tunga planeringsprocessen ansågs vara en 
nackdel med generalplaneringen och därför ansåg man att det inte är möjligt att 
utarbeta en generalplan för hela kommunen.  Deltagarna bedömde att kommu-
nens planläggningsresurser inte räcker till för att genomföra en generalplan som 
omfattar hela kommunen.   

Inställningen till bygeneralplaner var mycket positiv. En bygeneralplan kan kanske 
på lång sikt förstärka identiteten. Man upplevde att den gör det möjligt att utveckla 
byarna till exempel i fråga om vattenförsörjning och tjänster.  Att utarbeta en gene-
ralplan anses vara en växelverkande process som engagerar byns invånare och 
markägare. Markägarna kunde genom markanvändningsavtal vara betalare i by-
generalplaner. I princip kunde en zonplanering räcka om man dessutom skulle 
formulera några principer såsom avstånd till busshållplats eller skolan.  Problemet 
med bygeneralplaner ansågs vara att det kanske inte finns någon efterfrågan på 
identifierade byggobjekt eller att markägaren inte vill sälja. Det vill säga tillgång 

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.
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och efterfrågan möts inte. Deltagarna ville ha mera information om vilka de kon-
kreta följderna av en bygeneralplan skulle vara för invånare eller markägare – och 
för vilka områden man i verkligheten kunde göra byplaner (namnge byar).   

I fråga om hela kommunens område ansåg man att landskapsplanen är tillräcklig. 
För lämpliga områden kunde delgeneralplaner utarbetas. Man nämnde till exempel 
i Vesilahti som har stora områden där en generalplan inte skulle vara lämplig.  

Deltagarna hoppades att de regionala principerna skulle klarlägga vilken planlös-
ning som används i utkanten av en tätort och byområden i dess omedelbara när-
het.  

Åtgärdsförslag för avgörande av planeringsbehov: 

”Kommunerna förenhetligar definierandet av områden i behov av planering och 
principerna för behandling av lov.” 

I 16 § i markanvändnings- och bygglagen definieras område i behov av planering 
på följande sätt: ”Med ett område i behov av planering avses ett område där det 
för att tillgodose behov i anslutning till användningen är skäl att vidta särskilda åt-
gärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna fritids-
områden.” Utöver det här kan kommunen fastställa också andra områden som 
områden i behov av planering.  

I en generalplan med rättsverkan eller en byggnadsordning kan kommunen anvisa 
områden i behov av planering. Enligt MBL kan kommunerna innefatta utkanter till 
tätorter, utvidgningsriktning för tätorter, områden med byggtryck, områden som i 
generalplanen reserverats för rekreation, kulturlandskapsområden, grundvatten-
områden och andra specialområden som utgångspunkter för avgränsning av om-
råden i behov av planering.  När beslut fattas om behov av planering bedömer 
man projektets inverkan på planläggningen, samhällets utveckling, kommunens 
ekonomi, landskapet, natur- och kulturmiljön samt rekreationsbehoven i enlighet 
med markanvändnings- och bygglagen. Här är det också skäl att motivera varför 
man anser att ifrågavarande område är i behov av planering (t.ex. utveckling, 
byggtryck). Utanför områden i behov av planering är styrmetoden framför allt plan-
läggning och det krav på storlek som anges där eller i byggnadsordningen.    



 Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

42 (66) 13.12.2012  
 

 

Diskussioner som fördes i verkstäderna: 

 

+ Plus Tätorters utkanter ska anges som områden i behov av planering, Viktigt verktyg för 
planeringen av markanvändningen. Samma principer och rättvis behandling. 

-Minus För stora områden anvisas som områden i behov av planering. Gemensamma prin-
ciper beaktar inte särdragen i olika områden. 

Utvecklingsförslag 

 Gemensamma regionala principer med vida ramar. Områden i behov av planering 
bestäms efter byggtryck. Rådgivning till dem som ansöker om bygglov.   

  Fastställandet av områden i behov av planering är ett viktigt verktyg för markan-
vändningen som klarlägga spelregler och snabba upp behandlingen av bygglov.  
Inställningen till att anvisa utkanter till tätorter som områden i behov av planering 
var positiv. Man bör emellertid inte anvisa sådana områden i behov av planering 
som är för stora jämfört med hur snabbt planeringen fortskrider.    

Genom att ange områden i behov av planering strävar man efter att identifiera i 
vilken riktning och omfattning samhällsstrukturen kommer att växa. Med hjälp av 
dessa områden säkerställer man en långsiktig utveckling av regionen. Styrandet 
av kommunens eget byggande ansågs vara viktigt för bevarandet av betydelse-
fulla och viktiga områden som obrutna helheter. Däremot ansåg man att angivan-
det av gemensamma regionala helheter är utmanande eftersom områdena och 
kommunerna i regionen är så olika.  

I Tammerforsregionen kunde det vara möjligt att föreslå gemensamma regionala 
principer med vida ramar. Byggtrycket (planeringsbehovet) i området borde vara 
utgångspunkten när områden i behov av planering anges.  

Ekologiskt byggande föreslogs som ett bedömningskriterium för byggande på om-
råde i behov av planering.  

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.
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Att informera och ge råd till nya invånare och ansökare av bygglov ansågs vara en 
viktig metod som skulle minska antalet nekande beslut.  

5.2.3 Verkstädernas betydelse 

Verkstäderna var viktiga i synnerhet därför att beredarna av principförslaget fick en 
möjlighet att informera om de saker som man utgick från när principerna bered-
des. Motståndarnas viktigaste motivering verkade vara att människor på gles-
bygdsområdet under inga omständigheter godkänner att byggandet regleras. Att 
bygga på glesbygdsområde ansågs höra till varje finländares grundläggande rät-
tigheter och på grund av det kan byggandet inte begränsas.   

Anvisade tillväxtriktningar och angivna tätorters utkanter ansågs vara de bästa 
med zonplaneringen. Man ansåg också att zonplaneringen främjar ändamålsenlig 
stadsplanering och klarlägger rättvisa spelregler innanför zonen. En lyckad 
zonplanering kan främja utvecklingen av byarna genom att styra ny bebyggelse i 
glesbygdsområdena till byarna.  

En orsak till motståndet var att målen som ägare till delvis enskilda glesbyggnads-
objekt hade stod i strid med målen i zonplaneringen.  Man anser att angivandet av 
olika zoner leder till att priserna inte stiger i zonen utanför tätorterna och byn varför 
markägaren inte får sina marker sålda. Den nuvarande oreglerade situationen är 
alltså förmånligare ur markägarens perspektiv.  

Deltagarna ansåg att utarbetandet av en generalplan var nödvändig för områden 
med byggtryck men inte på områden som borde bevaras fria från byggande.  

Planeringen av markanvändningen i tätorters utkanter ansågs vara viktig och styr-
ningen och regleringen av byggandet i dessa utkanter ansåg man vara accepta-
belt.  

Verkstäderna närmade delvis deltagarnas tolkningar av principskissen och av-
lägsnade en del missuppfattningar.  

Inställningen till zonplaneringen och utvecklingen av byarna var försiktig men posi-
tiv. Inställningen till styrningen av byggandet i tätorternas utkanter var positiv och 
man ansåg att det hade en verklig betydelse för utvecklingen av tjänsterna och 
markanvändningen. Man ville ha mera information om den konkreta betydelsen av 
principer och förslag: förhindras byggandet på något område helt genom princi-
perna?  
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De viktigaste erfarenheterna av zonplanering vid glesbyggande.  

Att bilda zoner gör det möjligt att identifiera tillväxtriktningar såväl i tätorter som i 
byar.  

En icke flexibel gräns angiven i kilometer är inte ett fungerande sätt när tätorters 
utkanter anges.  

Utöver boende även andra synpunkter på bildande av zoner såsom rekreation, 
vindkraft och turism.  

 

5.2.4 Fortsättningen av processen 

Det regionala principförslaget var framlagt till påseende i kommunerna i Tammer-
fors stadsregion huvudsakligen till slutet av juni 2012.  

Över 200 åsikter, anmärkningar och reservationer inlämnades gällande förslaget. I 
anmärkningar från enskilda medborgare och föreningar åberopas grundlagens 9 § 
om rörelsefrihet: ”Finska medborgare samt utlänningar som lagligen vistas i landet 
har rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort.”  

Från myndigheter kom tre utlåtanden. I utlåtandet från ELY-centralen i Birkaland 
konstaterades att utarbetandet av en generalplan för hela stadsregionens område 
är ett viktigt mål. Enligt ELY finns det inte många förutsättningar för bygeneralpla-
ner. En annan viktig kommentar gällde definierandet av tätorters utkanter.  Enligt 
ELY-centralens åsikt borde tätorters utkanter definieras enligt definitionen för tätor-
ters utkanter i uppföljningssystemet för samhällsstrukturen: på 5 km:s avstånd från 
centraltätorten och på 3 km:s avstånd från närliggande tätort.  Motiveringen är att 
då är det möjligt att följa utvecklingen i tätortens utkant genom att utnyttja nation-
ellt uppföljningsdata. Enligt ELY-centralen är tätortens utkant ett område i behov 
av planering.  

5.2.5 Utvecklingsförslag  

Att förklara verkningarna av utgångspunkterna för de regionala principerna och åt-
gärderna på ett lättfattligt sätt förutsätts växelverkan och aktiv kommunikation. 
Konkreta och praktiska exempel kunde underlätta förståelsen av saken.  

I den växelverkan som genomfördes i samband med den här utredningen identifie-
rades goda och utvecklingsdugliga idéer i zonplaneringen och de regionala åt-
gärdsförslagen. Samtidigt fick man information om faktorer som hade bekymrat 
parterna och gjort dem tveksamma. En utförlig diskussion om vad man har för av-
sikt med att kontrollera spritt byggande och vilka dess verkningar är kunde med-
föra nya synpunkter i diskussionen och framför skapa klarhet i den nuvarande dis-
kussionen.  
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5.3 Jyväskylä stad  

5.3.1 Hur generalplanearbetet fortskrider  

 

Bild 21 Jyväskyläs process vid planering av generalplan. Källa: Generalplanen för 
Jyväskylä stad. 

                                   Skede för godkännande 

                    Förslagsskede  

          Utkastkede  

Ramskede  

Förutredningsskede 

På grund av den strategiska betydelse som Jyväskylä stads generalplan har inne-
höll planprocessen ett särskilt ramskede under vilken målen för generalplanen 
formulerades som utgångspunkt och rättesnöre för det faktiska planutkaste. Under 
ramskedet var avsikten att identifiera strategiska utvecklingsmål för samhällsstruk-
turen samt att sammanställa befintliga planer och utredningar om markanvänd-
ningen. Under ramskedet skapades också en grund för planeringen av den fak-
tiska generalplanen och undersökningen av alternativa planlösningar.  

Under ramskedet åskådliggjordes det som man kommer att fatta beslut om i gene-
ralplanen för delaktiga och beslutsfattare. För att strukturera planeringsfrågorna 
indelades stadens område i tre cirklar:  

 Cirkel med befintlig stadsstruktur (OLLI) 

 Cirkel med växande stadsstruktur (LALLI) 

 Cirkel med landsbygdsnäringar (MASSU) 



 Zonplanering för kontrollerat 
glesbygdsbyggande i stadsregionen 

46 (66) 13.12.2012  
 

 

 

Bild 22  Jyväskyläs cirklar: OLLI, LALLI ja MASSU. Källa Jyväskylän yleiskaavan 
valmisteluaineisto (Beredningsmaterial för Jyväskyläs generalplan. 

Jyväskylä stads generalplan: För att strukturera planeringen har generalplaneområdet har indelats 

i tre cirklar: OLLI: cirkel med befintlig stadsstruktur, LALLI: cirkel med växande stadsstruktur, 
MASSU: cirkel med landsbygdsnäringar 

Cirkel med befintlig stadsstruktur - OLLI 

Största delen av bostäderna, arbetsplatserna och servicen kommer att placera sig 
på det här området även i framtiden. Cirkeln med den befintliga stadsstrukturen 
dvs. OLLI bildas av stadsplanerade tätorter och stora rekreationsområden som be-
tjänar tätorterna och som märkts ut på landskapsplanen. Totalt 118 200 jyväs-
kyläbor bodde innanför OLLI-cirkeln under det inledande skedet av planeringen.  

Cirkel med växande stadsstruktur - LALLI 

Cirkelområdet med växande staddstruktur ligger runt den befintliga stadsstruk-
turen samt i dess strategiskt fastställda tillväxtriktningar.  Cirkeln med växande 
stadsstruktur dvs. LALLI innehåller på så vis potentiella områden som ligger i när-
heten av tätorterna och som lämpar sig för stadsplanering. Dessa områden vill 
man genom metoder i stadsplaneringen utveckla till en del av den täta stadsstruk-
turen.  

Cirkel med landsbygdsnäringar - MASSU 

Med cirkeln för landsbygdsnäringar dvs. MASSU avser man områden som även i 
framtiden utvecklas som landsbygdsliknande områden. På grund av samhälls-
strukturella orsaker anser man att speciellt utvecklingen av den näringsbaserade 
markanvändningen och därigenom även bevarandet av landsbygdens livskraftig-
het är viktig inom MASSU-cirkeln.   

Bostadsbyggandet inom cirkeln har koncentrerats i anslutning till byarna men utö-
ver det finns både traditionella lantgårdar och senare glesbebyggelse på området. 
Inom cirkeln ligger också största delen av Jyväskyläs vattendrag av vilka i synner-
het Päijänne och Leppävesi är viktiga miljöer för turism och fritid. När planeringen 
inleddes bodde cirka 8 200 invånare i MASSU-cirkeln. (Källa: Jyväskylä stads ge-
neralplan. Utredning. Utkastskede 24.4.2012). 
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Under ramskedet sammanfattades målen för generalplanen till frivilliga ”ramm-
meningar” (översatt version av tabellen finns i separat bilaga). 

 

Bild 23  Exempel på alternativa rammeningar som presenterades under ramske-
det.  

Som en metod för växelverkan genomförde man ett ”Medborgarråd” under gene-
ralplanens utkastskede. Det viktiga i medborgarrådmetoden är att dryfta och disku-
tera centrala frågor tillsammans. Medborgarråden behandlar ofta svåra och käns-
liga sakfrågor. Rådet bildades av frivilliga personer så att rådet var ett ”Jyväskylä i 
litet format” genom att till exempel ålder och kön hade beaktats.  Medborgarrådet 
fick svara på klara frågor som: ”Får man bygga på ett område för närrekreation?”. 
Man ansåg att medborgarrådet var mycket lyckat och det fick viktig positiv publici-
tet.  

5.3.2 Generalplaneskissen 

Generalplaneskissen var framlagd 24.4.- 21.5.2012. I samband med den här ut-
redningen genomfördes expertmöten för tjänsteinnehavare i Jyväskyläregionen: 
25.4.2012 och 30.5.2012. Under mötena behandlade tjänsteinnehavarna innehål-
let i planbestämmelserna och gav preciserande förslag till dessa.   Dessutom ord-
nades en verkstad för invånarna i Leppälahti by i september 2012. I verkstaden 
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planerade man avgränsningarna som föreslagits för MASSU-cirkeln och betydel-
sen av planbestämmelserna.  

 

Bild 24 Utdrag ur generalplaneutkastet. På bilden har planbeteckningar som be-
handlats närmare i texten märkts ut. 

Reservtätort, tätort med kollektivtrafik, område för landsbygdsnäringar, bypärla, byområde, korridor med lands-
bygdsboende.  

Cirklarna som man utgått från i generalplaneutkastet har bildat utgångspunkten för 
hur olika funktioner placeras ända till planbestämmelserna. Bland annat tätort med 
kollektivtrafik och reservtätort är planbestämmelser för cirkeln med befintlig stads-
struktur och cirkeln med växande stadsstruktur. Med planbestämmelsen för tätort 
med kollektivtrafik anges invånartäthet som eftersträvas i området genom att ut-
veckla markanvändningen. Med hjälp av bestämmelsen som gäller reservtätorten 
tar man ställning till framtida långsiktiga behov av områden inom cirkeln med 
stadsstruktur.   
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Översättningen av texten i ”bilaga till zonplanering” 

 

Expertmötet resulterade i att man gjorde små korrigeringar i ordalydelsen i plan-
bestämmelserna för MASSU-cirkeln. De kontrollerade bestämmelserna som föres-
lås i generalplaneutkastet är:  
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Översättningen av texten i ”bilaga till zonplanering” 

Beteckningen för Bypärlan är informativ och påverkar inte direkt beviljandet av 
bygglov. Beteckningen styr planläggning på lägre nivå. Beteckningen ”Bypärla” in-
nehåller inga avgränsningar av områden.  

 

 

Översättningen av texten i ”bilaga till zonplanering” 

Beteckningen för område för landsbygdsnäringar ansågs vara viktigt i fråga om 
den planbestämmelse som ingår: ”Utveckling av befintliga byggnadsplatser samt 
byggande för ovan nämnda ändamål kan tillåtas på området Annat byggande 
såsom enbart bostadsbyggande anses försvåra genomförandet av generalplanen” 
(MBL 43.2§).” I fråga om formuleringen av planeringsbestämmelserna stannade 
man för att markägaren kan använda sin mark på ett sätt som ger rimligt nytta ef-
tersom allt annat byggande utom byggande som avsetts enbart för stadigvarande 
boende är tillåtet. På så vis har kommunen ingen inlösnings- och ersättningsskyl-
dighet. Man konstaterade att denna planbestämmelse är mycket viktig och både 
allmänt och politiskt godtagbar eftersom den stöder bevarandet av en livskraftig 
landsbygd och samtidigt begränsar bebyggelse som är ofördelaktig för samhället 
och medför dyra skyldigheter.   

5.3.3 Leppälahti by 

Leppälahti by ligger innanför MASSU-cirkeln och i generalplanen har den märkts 
ut som en bypärla. Leppälahti är en av de byar för vilka man som fortsatta åtgär-
der utreder behovet av en bydelgeneralplan eller en byutredning. I generalplane-
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utkastet har man framlagt ett byområde i Leppälahti by, en korridor för lands-
bygdsboende samt ett område för landsbygdsnäringar. I planbestämmelserna be-
skrivs hur boendet placerar sig och hur tätt eller glest boendet är. I verkstaden 
som ordnades för invånarna dryftades hur invånarna upplever de konkreta grän-
serna i beteckningarna och effekterna av dessa. Arbetet utfördes i smågrupper 
genom att utnyttja kartmaterialet.  

 

Bild 25  Leppälahti området i generalplaneutkastet (till vänster) och resultat av 
grupparbetet (till höger). 

På bilden x finns kartresultaten av arbetet i verkstaden. Invånarna diskuterade 
gränserna för tät bebyggelse och områden mot vilka en lika tät bebyggelse i fram-
tiden kunde riktas (röd linje). Invånarna upplevde att man flyttar till Leppälahti för 
att få bo på landet och att man inte behöver tjänster. Byns landsbygdsliknande ka-
raktär bör bevaras. Lämplig storlek för bebyggelse är 2000 – 3000/5000 m2. 
Tomtstorleken bestämdes utgående från den nuvarande bebyggelsen. Invånarna 
ansåg att en mindre tomtstorlek passar på det nuvarande byområdet i generalpla-
nen och att större tomtstorlekar passar på de övriga bostadsområdena. Enligt del-
tagarna kunde invånarantalet till och med fördubblas. På de tätare bebyggda om-
rådena kunde till och med några radhus passa. Byggandet skulle emellertid inte få 
koncentreras så mycket att området måste stadsplaneras. Inställningen till en del-
generalplan eller en byplan var positiv.  

Invånarna identifierade också landskapligt värdefulla åkerområden som man ville 
bevara öppna även i framtiden. Om markägaren vill kunde man däremot bygga på 
åkrarnas utkanter. Deltagarna ville inte ha mera strandbyggande.  

Invånarna var intresserade av om ny bebyggelse skulle inverka på serviceutbudet 
till exempel i fråga om dagvård eller kollektivtrafik.  
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Det var relativt enkelt för invånarna att bilda sig en uppfattning om vart en tätare 
bebyggelse (zon) borde placeras i framtiden och vilka områden man ville bevara 
obebyggda. Invånarna hade också en gemensam åsikt om omtyckta fritidsplatser 
som man ville bevara även i framtiden. Några deltagare framförde sina åsikter om 
att markägaren borde få besluta om byggande på åkrar.  

5.3.4 Fortsättningen på processen 

Generalplaneutkastet har varit framlagt till påseende och man har mottagit kom-
mentarer främst om objekt för kompletterande byggande som föreslagits i utkastet 
Bearbetandet av generalplaneutkastet till ett generalplaneförslag inleddes på hös-
ten 2012. 

Växelverkan med markägare i Leppälahti by har fortsatt med möten som planläg-
garen har ordnat. Senare tänker man ordna ett möte där utredningarna som gjorts  
om byn presenteras. Mötet kommer att vara öppet för alla.  

De viktigaste erfarenheterna av zonplanering för glesbyggande.  

I generalplaneutkastet har identifierade cirklar för planering av markanvändning 
beskrivits som konkreta planbestämmelser.  

Till cirklarna (olika zoner för markanvändning) har man kopplat effektivitetsmål och 
en tidtabell för genomförandet.  

Resultaten av invånarverkstaden var uppmuntrande. I verkstaden diskuterade 
man tillsammans med invånarna om utnyttjandet av zonplaneringen och skapan-
det av gemensamt innehåll. 

 

5.3.5 Utvecklingsförslag  

I Jyväskylä har man redan kommit mycket långt med förankringen av zonplane-
ringen. Vid utarbetandet av generalplanen har öppen kommunikation och många 
typer av metoder för växelverkan använts. Dessa verkar ha gett upphov till en ”po-
sitiv spiral” i generalplanearbetet. Resultatet av att man piloterade planbestäm-
melserna tillsammans med invånarna i Leppälahti by var att man tolkade innebör-
den av planbestämmelserna ungefär på samma sätt. Invånarna var intresserade 
av vilken effekt utvecklingen av markanvändningen kommer att ha på det offent-
liga servicenätet. Den här sidan kunde man utveckla i framtiden med belysande 
exempel som att visa hur en bebyggelse av viss storlek kan möjliggöra dagvårds-
tjänster. På motsvarande sätt kunde man belysa hur dålig kapacitet i servicestruk-
turen på en del områden begränsar det årliga antalet lov.  
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6 Möjligheterna att tillämpa zonplanering vid kontroll av spritt byggande  

I det nationella ERA-17 programmet ”Energismarta byggda miljöer 2017 (Ener-
giaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 (Sitra 2010)) som Miljöministeriet, 
Sitra och Tekes genomfört har tillämpandet av Urban Growth Boundary i de fin-
ländska stadsregionerna identifierats som en viktig metod att kontrollera splittring-
en av samhällsstrukturen. I programmet föreslås att servicezonmodeller skapas för 
de största stadsregionerna.  

I programmets slutrapport konstaterar man följande: ”Servicezonmodellen förutsät-
ter ett intensivt regionalt samarbete mellan kommunerna för att lösa utmaningarna 
med kommungränserna. Ibruktagandet av modellen förutsätter också en utredning 
av servicenätet regionnivå där man granskar närservice, behov att förflytta sig, 
olika gruppers förmåga att röra sig och ökat behov att använda personbil samt 
vilka kostnader och växthusgasutsläpp detta ger upphov till. Servicezonmodellen 
bör utgå från tjänsternas goda nåbarhet med hjälp av nya datatekniska tillämp-
ningar inom kollektivtrafik-, promenad- och cykelzoner.” (Sitra 2010 s. 51). Målet 
är fortfarande aktuellt. Inom olika regioner har man också tillämpat zonplaneringen 
på olika sätt. Terminologin och processen varierar efter region, men i grunden 
handlar det om att identifiera olika service- och utvecklingszoner i den strategiska 
planeringen och att konkretisera dessa i det kommunala beslutsfattandet.   

För Finlands del är användandet av UGB eller Green Belt –gränsen en intressant 
möjlighet att begränsa byggnadsmarkens yta. Traditionellt har vattendrag, liten to-
talmarkyta per befolkning och oändamålsenligt jordmån begränsat placeringen av 
markanvändningen. I Holland där det finns lite mark per invånare har det bildats 
en tätare och effektivare stadsmiljö som fungerar bättre i fråga om kollektivtrafik 
och fotgängare.  

Att tillämpa markanvändningskriterier av Smart Growth typ för att styra placeringen 
av markanvändningen är speciellt intressant i den finländska planeringspraxisen. I 
Finland har man angivit riksomfattande markanvändningsmål för att styra en bra 
samhällsstruktur och RT-kort för att styra planeringen av säkra byggnader. Mellan 
den riksomfattande nivån och byggnadsplaneringsnivån fattas ändå en definition 
för hur en bra stadsmiljö borde planeras. Smart Growth kriterierna innehåller bra 
kriterier som kan väljas och tillämpas i zonplaneringen.  

I Finland är den nuvarande lagstiftningen ett hinder för att man ska kunna utnyttja 
zonplaneringen till fullo enligt internationella exempel.  En del av metoderna som 
använts i internationella exempel fungerar mot likställdhetsprincipen. Till exempel 
att bevilja bidrag enligt zon (på samma sätt som bidrag till privata vägar) är tydlig-
en inte möjligt. När man inte helt kan kontrollera byggandet på glesbygdsområden 
genom styrande metoder borde tätorter och byområden utvecklas så att de blir 
mera lockande platser än nu.  

Den konkreta effekten av de finländska exemplen kan ändå bedömas först i ett 
senare skede. Erfarenheterna av exempelobjekten visade att vi i Finland kan ut-
nyttja zonplaneringen i stor utsträckning vid växelverkan i samband med plane-
ringen av markanvändningen och för strategisk styrning av markanvändningen. 
Förtroendepersonerna kan med hjälp av zonerna ges en belysande beskrivning av 
nuläget så att framtida utvecklingsriktningar kan identifieras. Enligt erfarenheterna 
av invånarverkstaden kan zonplaneringen utnyttjas också i växelverkan med invå-
narna. Invånarna har en uppfattning om den egna livsmiljön och zoner för bebyg-
gelse och fritidsområden.  
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6.1 Zoner vid planering av markanvändning 

I projektet i Jakobstadsregionen tillämpades zonplaneringen i en zonanalys som 
utarbetats utgående från nulägesanalyser. Resultaten av nulägesanalysen (JASU 
2006) tolkades som olika zoner t.ex. zoner med bebyggelse i förändring, kollektiv-
trafikzoner, zoner med fritidsbostäder, servicezoner, arbetsplatszoner och zoner 
med befolkningstillväxt. När olika zoner undersöktes parallellt kunde man identifi-
era vilken inverkan olika faktorer och tjänster har på olika områden i regionen. I 
grupparbeten identifierades till exempel bostadsområden som var mest förmånliga 
i fråga om kollektivtrafik och kvalitetsbyar som i dagsläget har tjänster. Zonplane-
ringen användes alltså till att tolka nuläget och ange möjliga framtida typer av om-
råden i regionen enligt regionstrukturmodellen. Den utförda zonundersökningen är 
en övning som man kan utgå från när arbetet med regionstrukturmodellen utveck-
las vidare. I arbetet med regionstrukturmodellen kan man ange åtgärder för en-
skilda zoner som bör beaktas i den fortsatta planeringen. Detta säkerställer att zo-
nerna förverkligas i kommunernas general- och stadsplaner.   

Jyväskyläs planeringsprocess för generalplanen beskriver bra hur en allmän ut-
vecklingsbild konkretiseras till en plan med rättsverkan. För att strukturera plane-
ringsområdet har det indelats i tre olika typer av cirklar (zoner) som utvecklas på 
olika sätt. Beteckningarna i generalplaneutkastet beskriver tidsperspektivet för ge-
nomförandet (reservtätort) och eftersträvad täthet för boende (tätort med kollektiv-
trafik). I landsbygdscirkeln har man bildat tre olika typer av zoner: område för 
bytätort, korridor för landsbygdsboende, och område för landsbygdsnäringar.  I 
generalplanen bestäms byggtätheten enligt zonen. Avsikten är att byggnadsord-
ningen förnyas så att den stöder målen i generalplanen. På områden med glesbe-
byggelse ställs villkor för undantagslov som stöder genomförandet av generalpla-
nen.    

I Tammerfors stadsregion har man för avsikt att utarbeta regionala principer för att 
styra glesbebyggelse och stegvis minska småhusbyggandet i glesbygdsområden. 
Kommunerna har förbundit sig till detta bland annat i det MBT-intentionsavtal som 
ingåtts med staten. Utgående från den gjorda utredningen kan man med hjälp av 
zonplanering anvisa tillväxtriktningar för tätorter och ange utkanter till tätorter på 
ett åskådligt sätt. I verkstäderna fick man erfara att zoner kan fastställas också 
runt byarna. Åsikterna om vilken inverkan zonerna har när man vill kontrollera 
spritt byggande är olika beroende på deltagarnas bakgrund.  De som bor och äger 
mark på glesbygdsområden upplever att en reglering av markanvändningen som 
grundar sig på zoner är ett hot mot markens värde. Däremot godkände man all-
mänt att tätorters utkanter identifieras och att byggandet där styrs och regleras.  

På grund av sin åskådlighet lämpar sig zonplaneringen som en metod för att utar-
beta och genomföra en markpolitik där man identifierar kommande utvecklings-
trender.  Med hjälp av metoden kan man också bilda sig en åsikt om hur plane-
ringsområdet struktureras till zoner som utvecklas på olika sätt. Att utforma olika 
områden klarlägger de åtgärder som bör riktas till olika zoner som stöd för den 
fortsatta planeringen till exempel i form av regionala principer för glesbyggande.  

Zoner som identifieras genom zonplaneringen kan användas ända upp på stads-
planenivå eller för grunderna för behandling av undantagslov såsom de finländska 
exemplen på ett utmärkt sätt visar.  

6.2 Växelverkans betydelse 

När en regionstrukturmodell utarbetades för Jakobstadsregionen beaktades växel-
verkan bra ända från början av processen.  Kommunfullmäktigeledamöter har fått 
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medverka i JASU-arbetet som var utgångspunkten för arbetet. Ledamöterna del-
tog i verkstäderna som ordnades i det här projektet och i målseminariet som ord-
nades efter projektet där en omröstning om alternativa framtidsscenarier ordnades 
bland publiken. Verkstäderna visade att man genom att utnyttja metoderna i 
zonplaneringen kan belysa teman som inverkar på planeringen av markanvänd-
ningen för att identifiera önskade utvecklingstrender i framtiden. En omfattande 
växelverkan genom hela processen säkrar att intressegrupperna engagerar sig. I 
fortsättningen är det viktigt att engagera invånarna starkare i processen för att 
undvika eventuella missförstånd om vad man på riktigt gör i zonplaneringen.  

Tammerfors stadsregions exempel beskriver väl vilket betydelse växelverkan har i 
den strategiska planeringen. Den regionala principskissen bereddes i första hand 
av tjänstemännen och i samband med detta ordnades inga sammankomster för 
växelverkan. Byarnas representanter hade en misstänksam inställning till bered-
ningsprocessen och satte sig emot principskissen redan före sammankomsterna 
för växelverkan.  Eftersom alla intressegrupper inte kunde godkänna målen för 
byområdena och landsbygden uppstod stora meningsskiljaktigheter och det poli-
tiska engagemanget i strategin minskade.  Om man tänker på Jyväskyläs exempel 
kan man i efterhand fundera på om en öppen växelverkan redan i det skedet när 
principerna utstakades skulle ha förhindrat att motståndet uppstod.  

I Jyväskyläs exempel bildades målen för generalplanen i en öppen växelverkan 
genom att sammanfatta målen i konkreta belysande rammeningar. När general-
planeutkastet bereddes prövade man på att utöver de traditionella metoderna för 
växelverkan använda medborgarrådmetoden som man fick mycket positiva erfa-
renheter av. Senare har metoden utnyttjats också vid utvecklandet av tjänster.  

6.3 Kriterier för bildande av zoner  

När man utgår från exempelobjekten och den nationella och internationella över-
sikten finns det många orsaker att bilda zoner.  Kriterierna för zonerna varierar 
från fall till fall och belyser nuläget och de framtida utvecklingstrenderna i region-
en.   Zoner som baserar sig på en beskrivning av nuläget kan utnyttjas till exempel 
när man bedömer servicenätets nåbarhet i förhållande till den nuvarande bebyg-
gelsen eller när förmånlighetszoner identifieras.  

Uppföljningsmaterialet om samhällsstrukturen (YKR) innehåller uppgifter som är 
bundna till geografisk information och information som bildats nationellt på enhet-
liga grunder och ger ett användbart utgångsmaterial för bildandet av zoner.    

Kriterierna för bildandet av zonerna som behandlats i utredningen har sammanställts i tabell 1.   

.  

 

 

 

 

Tabell 1  I arbetet behandlades kriterier för bildande av zoner enligt tema, exempel på använda 
villkor och kriterier.  

Zon Tänkbara villkor Tänkbara kriterier 

Markanvändning 
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Centrumzoner Mångsidig markanvändning, 
boende, arbetsplatser och 
tjänster blandas.  

YKR -centraler 

Tätortszoner Nuvarande viktiga bostadsom-
råden och deras utvidgnings-
områden  

Höghus- och egnahems-
husdominerade områden. 
Stadsplanerade områden 
och deras utkanter.   

Byzoner Indelning: servicebyar, lands-
bygdsbyar mm.  

Dagligvarubutik, lågstadi-
um, daghem  

Landsbygdszoner Jord- och skogsbruksdomine-
rade områden med vilka man 
stöder boende och näringar 
som stöder jord- och skogsbruk  

Övriga områden, avstånd 
från servicezonerna  

Boende 

Varierande boendezoner  Varierande med höga, täta-
låga och öppna strukturer   

YKR tätorter 

Höghusdominerade zoner Huvudsaklig boendeform 
höghus 

YKR tätorter 

Småhusdominerade zoner Huvudsaklig boendeform  
Småhus 

YKR tätorter 

Byzoner Huvudsaklig boendeform  
småhus  

YKR byar 

Zoner med glesbebyggelse Huvudsaklig boendeform små-
hus 

YKR landsbygdsområden 

Fritidszoner Huvudsaklig boendeform fri-
tidsboende  

YKR fritidsbostäder 

Förflyttning 

Promenadzoner Områden i centra där ärenden 
kan skötas på gångavstånd.  

1 km från centrum 

Cykelzoner Möjlighet att sköta dagliga 
ärenden med cykel. 

1-5 km från centrum 

Kollektivtrafikzoner 
”möjliggör arbetsresor” 

Olika servicenivåer på kollek-
tivtrafik bra, medelmåttig, dålig.  

400/1000 meter från håll-
plats, antal turer per 
timme.   

Bilzoner Huvudsaklig förflyttningsform 
med privatbil  

stor biltäthet, skötsel av 
dagliga ärenden inte möj-
lig med kollektivtrafik   

Tjänster och infrastruktur  

Skolzon eller annan offentlig ser-
vice  

Avståndsgräns för skolskjutsar, 
rådgivning, dagvård mm.  
 

avstånd från tjänsten 
högst 3 km   

Dagligvarubutik nåbar gående, med cykel eller 
kollektivtrafik  

promenadavstånd (under 
1 km) 

Zon som bildas till exempel utgå-
ende från vattenförsörjning eller 
fjärrvärme  

nuvarande nät eller planenligt 
nät  

avstånd från nätet 

Vägnät gatunät eller landsvägsnät  avstånd från nätet 

Näringar   

Viktiga arbetsplats- och indus-
triområden  

Arbetsplatsintensiva områden 
och deras utvidningsområden  

x st. arbetsplatser  
arbetsplatser/invånare på 
angivet område  

Områden för landsbygdsnäringar Jord- och skogsbruksområden  åker- eller skogsområde 
som brukas aktivt  
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Föränderliga och bestående kriterier  

Kriterierna utgående från vilka zonerna har bildats indelas i föränderliga och be-
stående kriterier. En befintlig skola är det populäraste kriteriet som beskriver byns 
livskraft. Skolans läge används ofta till att beskriva servicens nåbarhet. Skolzonen 
beskriver också förmånlighetszonen. Bebyggelsen utanför förmånlighetszonen 
medför kostnader för samhället på grund av skyldigheten att ordna skolskjutsar. 
Under de senaste åren har skolnätet förändrats avsevärt och detta kommer fram i 
att skolor läggs ner. Till sin karaktär hör skolan alltså till de föränderliga kriterierna.  
Eventuella ändringar i servicenätet i framtiden ger upphov till osäkerhet vid plane-
ringen av markanvändningen. En del av osäkerhetsfaktorerna kan avlägsnas om 
vissa ramvillkor för bevarandet av servicen kan anges. Till exempel i Jyväskylä har 
man kommit överens om att gränsen för att en skola bevaras är 40 elever per bys-
kola. Samarbetet mellan olika förvaltningsområden är viktigt för att identifiera och 
beakta förändringsfaktorer när zoner med föränderliga kriterier bildas.    

Kostnadseffekter som riktas mot kommunen  

Förmånlighetszoner bildas genom att beakta till exempel det nuvarande vattenför-
sörjningsnätet, fjärrvärmenätet eller skolor utanför tätortsområdet. Syftet med me-
toden är att identifiera de zoner där man kan utnyttja en befintlig infrastruktur eller 
offentlig service när ny bebyggelse eller annan markanvändning placeras. Inom 
förmånlighetszonerna medför inte ny bebyggelse på stadsplaneområde extra 
kostnader till exempel i form av skolskjutskostnader.  

Beaktande av viktig näringsverksamhet  

På planeringsområdet kan finnas viktig näringsverksamhet som kräver reserve-
ringar. Bestämda zoner bör bevaras fria från boende till exempel för jordbrukets 
verksamhetsförutsättningar. Inom vissa regioner har fritidsboendet en stor ekono-
misk betydelse och därför är det viktigt att beskriva dessa zoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Planeringsprocessen 

Zonplanering förutsätter klart planlagda processer och noggrann dokumentering 
för senare planering. Av de planeringsprocesser som tagits upp i utredningen kan 
följande centrala faser identifieras. Dessa faser gäller även andra planeringspro-
cesser inom markanvändning såsom strukturmodeller, generalplaner och stads-
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planer:  

 

 Kartläggning av nuläget 

Nuläget i området utreds. I nuläget är det viktigt att veta den nuvarande markan-
vändningens struktur, infrastrukturen och utarbetade planer samt planer som hål-
ler på att utarbetas och befolkningstillväxtprognosen fram till målåret. Med hjälp av 
dessa kan man bedöma om de nuvarande planerna är tillräckliga och hur området 
kommer att se ut om samma utveckling fortsätter. Med hjälp av zonplaneringen 
kan man bedöma vilken effekt enskilda faktorer har och tolka mera allmänt trender 
som förverkligats inom markanvändning, boende, trafik, service och näringar samt 
göra trendprognoser som är mera ändamålsenliga för den strategiska planeringen. 

 

 Uppsättning av mål 

Uppsättningen av planeringsmålen för området sker genom bred växelverkan mel-
lan olika intressegrupper.  Vid måluppsättningen är det viktigt att sträva efter enty-
diga mål som kan konkretiseras i markanvändningens strategier. Gemensamt 
uppsatta mål stöder intressegruppernas engagemang i strategin. Klara mål som 
styr planeringen kan uppsättas för olika typer av identifierade zoner.  

 

 Planering 

Under planeringen utarbetas en strategi för att uppnå målen. I zonplaneringen kan 
områden som bör utvecklas klassificeras och väljas utgående från uppgifter om 
nuläget samt ändamålsenliga åtgärder utarbetas för olika typer av zoner för att 
uppnå målen. Zonplaneringen stöder styrandet av ny struktur till zoner eller deras 
utvidgningsområden i enlighet med målen.  

 

 Utvärdering 

Strategin ska utvärderas kritiskt och utvecklas längre. När zonplaneringen utvärde-
ras kan man jämföra vilken effekt olika lösningar har på nuläget till exempel ge-
nom att mäta hur ny befolkning placerar sig i olika zoner. Zonerna stöder utvärde-
ringen av effekterna av samhällsstrukturen. När ny struktur placerar sig i olika ty-
per av zoner hjälper det att utvärdera hur lösningen förverkligar målen och 
hurudana områden kommer att uppstå.  
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 Genomförande och uppföljning 

Efter att strategin har godkänts ska den förankras i de mera detaljerade markan-
vändningsplanerna. För genomförandet av strategin är det skäl att utarbeta enty-
diga mätare som kan användas för att följa att uppsatta mål förverkligas och för att 
bedöma exaktare planers godtagbarhet i förhållande till strategin.  Ny planering 
bör inledas när den nuvarande inte längre är tidsenlig. Zonplaneringen stöder kon-
troll av ändringar i samhällsstrukturen genom att på en tillräckligt allmän nivå tolka 
de förändringar som sker i regionens struktur.   
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Bild 26 Tematiskt schema som belyser händelseförloppet i olika arbetsfaser i pla-
neringsprocessen. I zonplanering är det viktigt att samla basfakta om möjligheter i 
nuläget och i framtiden. Nuvarande teman generaliseras till zoner för att vara lät-
tare att tolka. Med hjälp av zonerna är det möjligt att utgående från målen bedöma 
effekterna av den nuvarande markanvändningen till exempel genom att mäta hur 
mycket kollektivtrafikzonen växer i förhållande till den tidigare zonen.  

Kontroll av nuläget – samla basfakta, identifiera zoner – generalisera basfakta, kartlägga framtidsplaner och –
scenarier. 

Bedömning – ändringar i olika zoner, Planering – placering av ny markanvändning i zoner, Ställa upp mål 

- 80 % av den nya markanvändningen placerar sig i kollektivtrafikzonen 

- 10 % av bebyggelsen placerar sig på glesbygdsområden 

- osv. 

-  

Fördelar med zonplanering vid kontroll av glesbyggande  

Kommer överens om regionala principer för glesbyggande.   

Planbestämmelser utvecklas/görs mångsidigare och effektiviteten mellan plane-
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 ringsnivåerna förbättras.  

Kontrollen utvecklas för att identifiera skillnader i kommunernas markpolitik.  

Markanvändningen styrs till zoner som överensstämmer med målen.  

Enhetliga principer utvecklas för regionen och markägarna behandlas rättvist.  

Kommensurabel behandling av strategiska lösningar.   
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7 Utvecklingsförslag för kontroll av spritt byggande och fortsatta åtgärder  

7.1 Utvecklingsförslag  

Mångsidigt tomtutbud på attraktivt stadsplanerat område anses allmänt vara den 
viktigaste metoden att kontrollera spritt byggande. Kostnadernas olika fördelning i 
en tätort och på glesbygdsområde är ett perspektiv som man inte har tagit upp i 
någon större grad. Glesbyggandets kostnadseffekter för samhället har i en del fin-
ländska exempel bedömts genom att bland annat beakta kostnaderna för social- 
och hälsovårdssektorn på lång sikt. Kostnadseffekterna för social- och hälsovård 
för en person som bor på glesbygden kan vara mångdubbla jämfört med samma 
kostnader för en person som bor på tätortsområde.  Den nuvarande lagstiftningen 
möjliggör inte en gradering av kostnaderna som förorsakas samhället enligt zon el-
ler fullskalig användning av servicegarantigränser.    

Sett ur individens perspektiv är tröskelkostnaderna för byggande på stadsplanerat 
område avsevärt högre än på glesbygdsområde. Borde man i fortsättning även 
undersöka möjligheterna att sänka tröskelkostnaden för byggande som placerar 
sig på stadsplanerat området / tätortortsområde? Exempelvis kunde tomtpriserna 
eller -hyrorna sänkas med stöd av att invånarna placerar sig så att de omfattas av 
de nuvarande tjänsterna.  

Utveckling av lagstiftningen  

I Finland förhindrar den nuvarande lagstiftningen utnyttjandet av alla delar i 
zonplaneringen. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det till exempel inte möjligt 
att gradera bidrag enligt zoner (såsom bidrag för privata vägar, fastighetsskatter) 
Följaktligen är det inte möjligt att rikta kostnaderna enligt förorsakarprincipen. För 
personer som bygger på stadsplaneområden borde finnas rabatter och förmåner 
eftersom de placerar sig på ett sätt som är förmånligare för den kommunala eko-
nomin.   

Avtal mellan kommunen och kommuninvånarna om till exempel servicegarantiom-
råden är ett möjligt utvecklingsobjekt. Kommunen och kommuninvånaren kunde 
ingå avtal om att avstå från tjänster eller om att överföra ansvaret för ordandet 
tjänsterna.  

Utvecklingen av bestämmelserna om kommunens lagstadgade service erbjuder 
också nya möjligheter att kontrollera glesbyggande. Enligt den nuvarande tolk-
ningen har kommunen skyldighet att ordna till exempel skolskjutsar åt skolpliktiga 
barn oberoende av bostadsort. Kommunens skyldigheter kunde göras skäligare till 
exempel så att kommunen uppfyller sin skyldighet om skolskjutsens angivna 
hämtningsplats är vid en allmän väg.  

Utnyttja och utveckla zonplanering inom den nuvarande lagstiftningen  

Zonplaneringsmetoderna borde utnyttjas i större omfattning vid planering av mar-
kanvändning. De erfarenheter man fått i denna utredning bör spridas som exem-
pelmaterial till exempel i utbildningstillfällen och via nätverk i olika stadsregioner. 
Genom att testa presenterade metoder på nya områden fås mera information och 
idéer om möjligheterna att tillämpa zonplanering i Finland.  

Kriterierna för zonerna bör preciseras och göras mångsidigare. Servicenätets för-
änderliga karaktär bör beaktas när zoner bildas i fortsättningen. I fråga om service 
(till exempel skola, dagvård, fritid) kunde man föreslå känslighetsgränser dvs. 
minsta eller största möjliga invånarantal som skulle vara en förutsättning för att 
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servicen bevaras. Då kunde man bättre identifiera ändringar i servicenätets behov 
i förhållande till tid.   

Utarbetning av markpolitiska program där dimensioneringen av byggnadsplatserna 
indelas enligt zoner. Normalt dimensioneras byggnadsplatserna på glesbygdsom-
råden enligt stamfastighetsprincipen. Inom zonerna kan förmånlighetszoner identi-
fieras på vilka stamfastighetsdimensioneringen kan höjas i förhållande till oförmån-
ligare områden.  

Definitionen tätorters utkanter bör utvecklas från en formbunden uppföljningsme-
tod för samhällstrukturen till ett planeringsverktyg. I exempel på zonplanering har 
man identifierat tätortens utkant som ett område utan stadsplan som omger tätor-
terna och mot vilken byggtryck riktas. Dessa tätorters utkanter ses som potentiella 
framtida områden som stadsplaneras. De identifierade tätorternas utkanter är 
ändå i allmänhet inte så stora som den tätortsutkant som presenteras i uppfölj-
ningssystemet för samhällsstrukturen (3 eller 5 kilometer).   

Planeringspraxis 

Svagheten med ett planeringssystem med många nivåer är att den styrande effek-
ten av mål uppställda på den övre nivån blir sämre på de lägre planeringsnivåer-
na. De riksomfattande målen för områdesanvändningen lämnar rum för tolkning 
och oftast är landskapsplanen inte en bindande dimensionerande plan varför den 
styrande effekten i målen försämras. Till exempel överdimensioneringen i land-
skapsplanerna främjar utvecklingen av en splittrad samhällsstruktur. Att rikta be-
folkningstillväxten geografiskt förbättrar bedömningen av effekterna och land-
skapsplanens styrande inverkan.  Oinriktade befolkningsprognoser leder ofta till en 
situation där man reserverar en mångdubbelt större markareal för funktioner än 
utvecklingen skulle kräva. En strategi med ordningsföljd och ramvillkor för genom-
förande förbättrar landskapsplanen styrande effekt. En metod för att stärka styr-
ningen skulle vara att avgränsa större områden utanför byggande genom att till-
lämpa Green Belt tänkandet. I landskapsplanerna borde man undvika att använda 
vita områden utan beteckning.  

När utvecklingsscenarier och utvecklingsbilder skapas för framtiden stöder 
zonplaneringsmetoderna tolkningen och analyseringen av komplexa fenomen. 
Med hjälp av zonerna kan man generalisera invecklade punktlika utvecklingsfe-
nomen som är lättare att förstå på kartan. Nya planer kan bedömas i förhållande 
till tidigare genom att undersöka hur de placerar sig i olika zoner.  

Utveckla uppföljningen av spritt byggande  

Utvecklingen av samhällsstrukturen i olika stadsregioner bör jämföras med 
varandra i det riksomfattande uppföljningssystemet för samhällsstrukturen (YKR) 
genom att följa utvecklingen på angiven tätortsutkan. Genom YKR-analyser pro-
ducerar Finlands miljöcentral jämförelsedata om förändringar i samhällsstrukturen 
i olika ekonomiska regioner. Analyserna är riksomfattande och därför är tolkningen 
allmän.  

I de ekonomiska regionerna borde man komma överens om gemensamma upp-
följningsmetoder som lämpar sig bättre för regional nivå. Den regionala uppfölj-
ningen av utvecklingen i olika zoner är viktig med tanke på stödjandet av samar-
betet och de politiska diskussionerna mellan kommunerna. ”En regional databank 
för undantagstillstånd” kunde vara en uppföljningsmetod med utvecklingspotential. 
Förutom att man kunde följa antalet undantagstillstånd och hur dessa placerar sig 
kunde man följa på vilka grunder undantagstillstånd beviljas. Genom att följa upp 
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och jämföra grunderna kunde man fortskrida mot enhetliga regionala principer för 
glesbyggande.   

Det är möjligt att fördjupa bedömningen av glesbyggandets effekter genom att ta 
med experter inom service (skola, dagvård, fritid) i grupperna som behandlar un-
dantagstillstånd.  

7.2 Fortsatta åtgärder 

Det är skäl att vid utbildningstillfällen och nätverk sprida de erfarenheter man fått 
under utredningen. Man kunde främja utbyte av erfarenheter mellan stadsregioner 
till exempel genom expertutbyten. Planerarnas fortbildning är en viktig metod för 
att öka det strategiska kunnandet och kunnandet om zonplanering. Utan kunniga 
planerare får man inte heller bra planer som skulle förhindra den ogynnsamma ut-
vecklingen av samhällsstrukturen.   

MBT-närverket fungerar som ett bra nätverk för spridning av erfarenheter och kan i 
sin verksamhet satsa på att utveckla metoder för att kontrollera glesbyggande  
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