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•  8 kuntaa 
•  366  000 asukasta 

•  Kasvu  vuodessa 
+4 000 as/1,2 %  

• Kasvu -06-11 
+20 300 as 

• Kasvu  2012-2030 
         +70 000 as 





• Rakennesuunnitelma 2030 (2010) 

• MAL-aiesopimus 2011-2012 

taustalla 



• Tulevan kasvun sijoittuminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

• Lieverakentamisen hillintä 

• Asemakaavoituksen tehostaminen, tonttitarjonnan vahvistaminen 

• Kylien kehityksen tukeminen, osa kasvun paineesta palvelukyliin 

• Maaseutualueet, mahdollisuus maaseutuelinkeinojen kehittämiseen 
ja laajentamiseen 

• Viesti ja tuki maankäytön suunnittelijoille ja päätöksentekijöille 

Valmistelu ja käsittely: 

• seutuhallituksen nimeämä hajarakentamistyöryhmä 

• maankäyttö- ja rakennetyöryhmä 

• kuntajohtajakokous 

• seutuhallitus 

• kunnat (hallitukset) 

taustalla 



Rakennesuunnitelma 2030 
Seutuhallitus ja kuntien valtuustot 
hyväksyivät 
”varaudutaan väestönkasvuun” 
”parannetaan haja-asutuksen hallintaa” 
”vahvistetaan joukkoliikennekäytävien 
maankäyttöä” 
”kehitetään ja tiivistetään keskusta-alueita” 

Seutuhallitus nimesi työryhmän 
valmistelemaan seudulliset periaatteet 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen 
ehkäisemiseksi 

2010 2011 2012 2013 

Kuntien lausunnot  
seudullisista periaatteista 

Luonnos seudullisista  
periaatteista 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien  
ja valtion välinen MAL-aiesopimus 2011-2012 
”asumista ja palveluja ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja 
joukkoliikennevyöhykkeille” 
”kunnat hyväksyvät haja-asutuksen ohjauksen seudulliset periaatteet” 

Periaateluonnoksen muokkaus 

Työpajat 
luottamushenkilöt 
viranhaltijat 

kylien edustajat  

Kuntien 
päätöskäsittelyt 

Kuntajohtajien ja 
seutuhallituksen  
välikäsittelyt: 
Periaatteet nähtäville 
kunnissa 

Periaateluonnoksen valmistelu 

valmisteluprosessi 

Seutuhallitus 
hyväksyi 
periaatteet  

Kuntajohtajien ja 
seutuhallituksen  
välikäsittelyt 



versio 1, kevät 2011 
http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/kokoukset-2011/kokous-30-3-2011/ 

”Seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi” 
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Toimenpide-ehdotukset hajarakentamisen hallintaan 
 
 Maankäytön vyöhykesuunnittelu 
 Kaupunkiseudun kuntien tulisi laatia aluettaan koskeva vyöhykesuunnitelma aluevarausten ja 
rakentamismääräysten pohjaksi.  
 edullisuusvyöhykkeiden määrittely: palvelukylät, kylämäiset alueet, maaseutumaiset alueet 

Yleiskaava-alueen laajentaminen  
 Kaupunkiseudun kuntien tulisi asettaa koko kunnan alue yleiskaavan piiriin. 
 mitoitusperusteet 

Suunnittelutarvealueen kriteerit 
 Kaupunkiseudun kuntien tulisi yhtenäistää suunnittelutarvealueita koskevat määräyksensä ja periaatteensa.  
 Lievealueet kokonaisuudessaan st-alueiksi. St-alueiden tonttikokojen mitoitus yhtenäisin perustein. 

Lupapolitiikan uudistaminen 
Kaupunkiseudun kuntien tulisi luopua / vähentää merkittävästi asuinrakennusten lupien myöntämistä taajaman 
lievealueille. Lievealue = 0-5 km asemakaavan reunasta 

Suunnittelutarveratkaisujen vaikutusten arviointi 
Kaupunkiseudun kuntien tulisi ennen suunnittelutarveratkaisupäätöstä arvioida ratkaisun vaikutukset. 

Lupavalmistelun ja -ratkaisun organisointi 
Kaupunkiseudun kuntien tulisi siirtää suunnittelutarveratkaisuja koskeva lupavalmistelu viranhaltijoille. 

Hajarakentamisen seurannan kehittäminen 
Kaupunkiseudun kuntien tulisi seurata haja-rakentamisen kehitystä. 



Lausunnot kunnilta (kh:t): 

• lieverakentamisen ongelman tunnustaminen 

• termit selkeämmiksi 

• ei syytä delegoida päätöksentekoa viranhaltijoille 

• ei tarvetta yhteisiin periaatteisiin, kuntien väliset erot huomioon 

 edelleen työstettäväksi  

Samaan aikaan kuumaa keskustelua mediassa: 

• ”perustuslaki” 

• ”periaatteilla tyhjennetään maaseutu” 

• ”rakentamiskielto ei hyväksyttävissä” 

• ”asia jo päätöksentekovaiheessa” 

• ”epädemokraattisella seutu/virkamiestyöllä ohitetaan kaavoitus” 

 valmistelijoiden johtopäätös: viestinnässä epäonnistuttu pahasti; 
kansa tulkitsi asian asemakaava-alue vs. haja-alue -kahtiajakona ja 
olemassa olevan maaseutuasumisen kritiikkinä 









versio 2, kevät 2012 
http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/kokoukset-2012/kokous-24-4-2012/ 

• ”Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet” 

Tässä raportissa käytetään näitä termejä seuraavissa tarkoituksissa: 
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteena on ohjata rakentamista siten, että uusille asukkaille voidaan tarjota jo 
olevia kaupallisia ja julkisia palveluita, joukkoliikennettä ja virkistysalueita. Kunnalle aiheutuvat investoinnit voidaan tuottaa 
suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. 
Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavaa voidaan käyttää perusteena asemakaavan laatimiselle ja 
rakentamisen muulle ohjaamiselle. 
Asemakaava on yksityiskohtaisesti rakentamista ohjaava suunnitelma, jossa määritellään mm. rakentamisen laatu ja määrä 
ja joka edellyttää katujen ja vesihuollon rakentamista. 
Lievealue on asemakaava-alueen reunasta 0-5 kilometrin etäisyydelle sijoittuva alue, johon kunnan kasvualue ulottuu. 
Lievealueen rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista ja kunnalla on intressi sen laatimiseen.  
Kylä on lievealueen ulkopuolinen maaseudun palvelukylä tai maaseutukylä, jossa talot muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden ja jota maaseutuasutuksen kehitysvaiheet ovat muokanneet. Kylällä on ollut tai on edelleen palveluita. 
Hajarakentaminen on asemakaava-alueiden ulkopuolista ja erilleen kyläasutuksesta sijoittuvaa rakentamista. 
Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 16§) määritelty seuraavasti: ”Suunnittelutarvealueella 
tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten 
teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueen järjestämiseen.” Alueelle rakentaminen edellyttää 
yhdyskuntataloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten vaikutusten arviointia. 
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SISÄLLYS 

 

1. LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelukokonaisuus 2030 

1.2 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen muualla 

1.3 Lievealueiden rakentamisen hillitseminen 

1.4 Asuinrakentaminen ja palvelujen säilyminen kylissä 

1.5 Maaseutumaiset alueet 

2. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

2.1 Maankäytön vyöhykesuunnittelu 

2.2 Yleiskaavoitus 

2.3 Suunnittelutarveratkaisut 

2.4 Hajarakentamisen seurannan kehittäminen 

Karttaliite  



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

Toimenpide-ehdotukset 

Liitekartassa esitettyjä maankäytön vyöhykkeitä suunnitellaan seuraavasti: 
1. Asemakaavoitettu alue: monipuolistetaan tonttitarjontaa ja tehostetaan rakentamattomien tonttien rakentamista. 
2. Asemakaavan lievealueet: edellyttävät asemakaavan laatimista uudisrakentamista varten; varataan tuleviin 
kaavoitustarpeisiin ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. 
3. Palvelukylät (kauppa tai koulu tai päiväkoti, keskitetty vesihuolto ja julkinen liikenne): soveltuvat asumiseen ja 
elinkeinoihin liittyvään rakentamiseen, palvelutarjonta monipuolisempi kuin maaseutukylissä.  
4. Maaseutukylät (kolme seuraavista: julkinen liikenne, keskitetty vesihuolto, asutushistoria, aktiivinen kylätoiminta): 
soveltuvat asumiseen ja maaseudun elinkeinoihin liittyvään rakentamiseen, palvelutarjonta suppeampi kuin 
palvelukylissä.  
5. Maaseutumaiset alueet: soveltuvat maaseudun elinkeinoihin liittyvään rakentamiseen. 

Yleiskaavoitus  
Kaupunkiseudun kunnat pyrkivät laatimaan yleiskaavat koko kunnan alueelle. Kyläyleiskaavat kohdistetaan ensisijaisesti 
karttaliitteen mukaisille palvelukylille. 

Suunnittelutarveratkaisut 
Suunnittelutarvealueiden määrittely ja luvan käsittelyn periaatteet yhtenäistetään kuntien kesken.  

Hajarakentamisen seurannan kehittäminen 
Kaupunkiseudun kunnat seuraavat hajarakentamisen kehitystä eri vyöhykkeillä. 





• Nähtävänä kunnissa kesällä 2012 
• Palautteita n. 10 kpl / kunta, paitsi Ylöjärvellä n. 150 
• Kyliä edustavat yhdistykset ja metsänhoitoyhdistys antoivat palautetta lähes joka kunnassa 
• Palautteen pääsisältö:  

• liiallista rakentamisen rajoittamista 
• haja-asutusalueelle asuinpaikkansa rakentavat tulevat kunnalle hyvin edullisiksi, koska he rakentavat itse 

oman kunnallistekniikkansa ja käyttävät kunnan tarjoamia palveluja hyvin vähän, toisin kuin taajamaan 
rakentavat 

• Kylien jakaminen palvelukyliin, maaseutukyliin ja niihin kyliin, jotka ilmeisesti on tarkoitus pyyhkiä kartalta 
kokonaan, on täysin mahdoton ajatus, mikäli maaseudun elinvoima halutaan todella säilyttää. Suunnitelma 
myös räikeästi rikkoo Suomen perustuslain 9 §:ää. 

• Toisaalta jotkut kylät toivoivat saavansa kartalle tietyn statuksen. 
• merkittäviä vääristäviä vaikutuksia maanomistuksen arvoon ja että se lisää maanomistajien eriarvoisuutta 
• Omistusoikeuteen kuuluu oikeus päättää maansa käytöstä esimerkiksi rakentamiseen. Nyt soditaan lain 

hengen mukaista perusrakentamisoikeutta vastaan. 
• Ehdotuksen maininta vyöhykkeistä asettaa maanomistajat järjestön mielestä eriarvoiseen asemaan eri 

alueiden välillä. Vyöhykesuunnittelua ei järjestön mielestä tarvita. ”Yleiskaavoitus koko kunnan alueella on 
toimiva ratkaisu ja MRL:n 44§ on mainio väline 

• lisää resursseja kuntakaavoitukseen 
• Hajarakentamisen seurantaa ei järjestö kannata. Järjestö arvelee, että vertailuun saadaan ”polkuhinta, jota 

käytetään maanhankinnassa joka kunnassa.” Lisäksi arvellaan, että korruptio lisääntyy.  
• Muistakaa kunnissa, että maaseudulla asuminen on Aalto-yliopiston tutkimusten mukaan ilmastoystävällistä, 

vaikka muuta väitetään. Kyse on elämäntavoista, ei paikasta. 

Lausunnot: YM, Pirkanmaan ELY ja Pirkanmaan liitto 
• vahva tuki periaatteille 
• esitetään SYKEn lieverajauksen soveltamista 



 johtopäätös: viestintään edelleen panostettava 



versio 3, PÄÄTÖSKÄSITTELYT, kevät 2013 
http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/kokoukset-2013/kokous-30-1-2013/ 

• ”Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet” 

• seutuhallitus hyväksyi 30.1.2013 

• kunnat käsittelevät omissa elimissään 
– päätökset tehty: Pirkkala, Tampere 

 
Taustalla edelleen samat perusteet kuin työn käynnistyessä: 

• MAL-aiesopimus ja Rakennesuunnitelma 2030 

• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

• Tonttitarjonnan varmistaminen asemakaava-alueilla 

• Lievealueiden rakentamisen hillitseminen 

• Asuinrakentaminen ja palvelujen säilyttäminen kylissä 

• Maaseutumaiset alueet 

• Tulevan kasvun suuntaaminen 

• Viesti ja tuki kaavoittajille ja päätöksentekijöille 
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toimenpide-ehdotukset 

Asemakaava-alueen lievealue 
Keskeinen toimenpide yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä on suunnittelemattoman 
rakentamisen hillitseminen asemakaava-alueen läheisyydessä olevilla lievealueilla, mihin 
rakentamispaine erityisesti kohdistuu. Rakentaminen alueella edellyttää asemakaavaa, 
eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen 
rakentamiseen. 

Yleiskaavoitus 
Rakentamisen ohjauksen parantamiseksi kunnat laativat maaseutu- ja kyläalueille 
oikeusvaikutteiset osayleiskaavat. Niiden avulla asemakaava-alueiden ulkopuolelle 
hakeutuva rakentaminen pyritään ohjaamaan kyläalueille. 

Hajarakentamisen seurannan kehittäminen 
Kunnat seuraavat hajarakentamisen kehitystä. 



KÄYTETYT TERMIT 
Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavaa voidaan käyttää perusteena 
asemakaavan laatimiselle ja rakentamisen muulle ohjaamiselle. 
Kyläyleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44§:ssä mainittu osayleiskaava, joka 
mahdollistaa kaavan käyttämisen rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueilla, 
joihin ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. 
Asemakaava on yksityiskohtaisesti rakentamista ohjaava suunnitelma, jossa määritellään 
mm. rakentamisen laatu ja määrä ja joka edellyttää katujen ja vesihuollon rakentamista. 
Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus 
perustuu 250 x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten 
lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. 
Lievealue on asemakaavan ulkopuolinen alue, jolle kohdistuu rakentamispainetta. 
Kylä on lievealueen ulkopuolinen maaseudulla oleva kylä, jolla on ollut tai on edelleen 
palveluita, ja jota maaseutuasutuksen kehitysvaiheet ovat muokanneet. 
Hajarakentaminen on asemakaava-alueiden ulkopuolista ja erilleen kyläasutuksesta 
sijoittuvaa harvaa rakentamista. 
Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 16§) määritelty seuraavasti: 
”Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai 
viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueen järjestämiseen.” Alueelle rakentaminen 
edellyttää yhdyskuntataloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten 
vaikutusten arviointia. 



Seudulliset periaatteet, karttaliite 



• Lievealue 0-5 km, tarkempi rajaus kuntakohtaisesti kaavoittajan piirtämänä 
 ongelmia? 

• Lievealue muuttuu, kartan (ja tekstin?) tarkistaminen esim. vaalikausittain? 




