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1 - MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI 



2 - MALLIN PILOTOINTI 

PILOTOINNIN TARKOITUS: 

 

  Ideoida yhdessä yleispiirteisen Maapaikka I-hallintamallin: 

 

  a) katvealueita tai puutteita Salon seudun näkökulmasta 

  b) sisällöllisiä kehittämis- ja parantamisideoita 

  c) ja miten malli olisi otettavissa konkreettisesti käyttöön 

   

  Alkuperäisenä tavoitteena oli saada koolle useampia näkökulmia 

 edustavia työryhmiä: 

 

  1) Luottamushenkilöt 

  2) Viranomaiset / maankäytön tai paikkatiedon asiantuntijat 

  3) Elinkeinoelämän edustajat 

  4) Yhdistysten / järjestöjen edustajat 

  (5) Maanomistajat) 

  (6) Asukkaat) 

 

 Mutta koolle saatiin lopulta 3 viranomaisedustajista muodostunutta ryhmää. 



3 - PILOTOINNIN KARTAT 



3 - PILOTOINNIN KARTAT 



3 - PILOTOINNIN KARTAT 



4 - MALLIN PUUTTEET JA KATVEALUEET 

Yleiset mallin puutteet tai 
katvealueet 

Seudullisesti merkittävät 
mallin puutteet tai 
katvealueet 

Yksityiskohtaiset mallin 
puutteet tai katvealueet 

Kriteeristön arvottaminen ja 
muunneltavuus ajan myötä – 
tulevaisuuden hahmottamisen vaikeus 

Hajautettu energiantuotanto ei tule 
esille 

Kaivosvaraukset ja kaatopaikat 

Pitkälle viety yleispiirteisyys – soveltuu 
poliittiseen arvokeskusteluun, mutta 
huonosti konkreettiseen suunnitteluun 

Salon seudun maaseudun 
erityispiirteet jäävät osin yleistyksen 
taakse 

ESA –rata, piensatamat, lentokenttä ja 
voimalinjat 

Maaseudun moninaisuus ja alueelliset 
kulttuurierot peittyvät yleistysten alle – 
maaseutu muutakin kuin maataloutta 

Pääkaupunkiseudun läheisyys ei tule 
kylliksi esille 

Tuulipuistovaraukset 

Painotukset puuttuvat – edulliset ja 
suositeltavat alueet muita 
painokkaammin esille 

Kansallispuistovaraukset ja VAT -alueet 

Maanomistajien ja muiden toimijoiden 
näkökulmat puuttuvat vielä 
malliluonnoksesta 

Natura-alueet, melualueet, 
ampumaradat ja ”hiljaiset alueet” sekä 
pilaantuneet maat 

Kulttuurimaisema-alueet, loma-
asuntoalueet ja vapaat rannat 
 

Maatalouden suurtuotantolaitokset ja 
muut yritykset maaseudulla 



5 - MALLIN KEHITTÄMIS- JA PARANTAMISIDEAT 

Yleiset mallin kehittämis- ja 
parantamisideat 

Seudullisesti merkittävät 
mallin kehittämis- ja 
parantamisideat 

Yksityiskohtaiset mallin 
kehittämis- ja 
parantamisideat 

3D –mallinnuksen mahdollisuudet ja 
liukuvärien käyttö intensiteettiä kuvaamaan 

Maakuntakaava paremmin huomioon 
maaseudun positiivisena kehittäjänä 

Portti pääkaupunkiseudulle esille 

Houkuttelevuusvyöhykkeet omaksi tasokseen 
– mm. matkailu ja vapaa-aika sekä 
ajankohtaiset/tulevat isot hankkeet kulloinkin 
huomioon  

Rannat, merellisyys ja saaristo paremmin 
esille – houkuttelevuusvyöhykkeet 
 

Kaivosvaraukset ja kaatopaikat 

Poliittisen tahdon vyöhykkeet -  
yhdeksi vyöhyketasoksi poliittinen arviointi 
kehittyvistä alueista   

Maatalouden ydinalueet esille ESA –rata, piensatamat, lentokenttä ja 
voimalinjat 

Aika-matka analyysit linnuntietarkasteluiden 
oheen 

Kyläasutus paremmin esille 
 

Tuulipuistovaraukset 

Tarkennettujen mallien seudulliset ja seutujen 
sisäiset (kunnittaiset) vertailut – tiellä mallin 
parantamiseen 

Yleiskaavojen toimenpiderajoitukset mukaan 
malliin 

Kansallispuistovaraukset ja VAT -alueet 

Positiivisempi näkökulma malliin – 
painotukset myönteisiin ja houkutteleviin 
tekijöihin 

Natura-alueet, melualueet, ampumaradat ja 
”hiljaiset alueet” sekä pilaantuneet maat 

Maaseudun moninaisuus paremmin esille 
 

Kulttuurimaisema-alueet, loma-asuntoalueet 
ja vapaat rannat 

Lievealueiden tarkempi rajaus ja tarkastelu 
sekä taajamien laajenemisalueet malliin 

Maatalouden suurtuotantolaitokset ja muut 
yritykset maaseudulla 



6 - IDEAT MALLIN KONKREETTISESTA KÄYTTÖÖNOTOSTA 

Yleiset mallin käyttöönottoa 
koskevat ideat 

Seudullisesti merkittävät 
mallin käyttöönottoa 
koskevat ideat 

Yksityiskohtaiset mallin 
käyttöönottoa koskevat ideat 

Alueelliset / seudulliset vertailut mallin 
käytöstä pohjaksi 

Malli osaksi yleiskaavallista ohjelmaa Ei käytetä mallia yksittäisten 
rakennuslupien lupaharkintaan, mikä 
perustuu juridiikkaan 

Vyöhyketasojen painoarvojen 
vertaileva arviointi pohjaksi  

Julkaistaan / markkinoidaan 
päivitettävänä olevassa YKO-
ohjelmassa 

Voidaan käyttää ohjaamaan 
maanomistajien maanmyyntiä 

Viedään malli poliittiseen keskusteluun 
– huolellinen valmistelu 
 

Viedään malli poliittiseen keskusteluun 
–kriteerien valinta kunnan omista 
aineistoista 
 

Voidaan käyttää ohjaamaan 
maallemuuttajan sijoittumisharkintaa – 
malli vaikuttaa mielikuviin 
 

Mallinnetaan ihmisille maakunta- ja 
yleiskaavan aluevarauksia 
ymmärrettävällä tavalla 



7 - JOHTOPÄÄTÖKSET PILOTOINNISTA 

PILOTOINNIN TÄRKEIN ANTI: 

 

 Uudet vyöhykenäkökulmat 

   

   Houkuttelevuusvyöhykkeet 

   Poliittisen tahdon vyöhykkeet 

 

 Uudet menetelmäideat 

 

   Aika-matka –analyysit 

   3D –mallinnus 

 

 Yhteys muihin suunnitelmiin 

 

   Maakuntakaavat 

   Yleiskaavat 

 

 Vertailut mallin kriteereittäin ja vyöhyketyypeittäin 

 

   Eri seutujen kesken 

   Seutujen sisäisesti (kunnat) 



8 - MALLIN JATKOTYÖSTÄMINEN 


