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Esipube
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pääkaupunkiseudunja muidenkin kasvukeskustenkeskeisten alueiden suunnittelu-
periaatteista parhaifiaan käytävä keskustelu on osoitus paitsi kansalaisten kiinnos
tuksesta omaan elinympäristöönsä myös markkinaehtoisenmaankäytönjayhteiseen
hyvään pyrkivien perinteisten suunnitteluihanteiden päättymättömästä vuoropuhe
lusta. Markkinamekanismien huomioonottaminen kuuluu toki myös yhteiseenhy
vään pyrkivän suunnittelun tavoitteisiin. Tästä kaupunkikeskustojen elvyttäminen
on hyvä osoitus.

Maankäyttö-ja rakennuslaki pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin mm. edellyt
tämällä osallisten mukaan ottamista suunnifteluprosessinja nostamalla elinkeino
elämän toimintaedellytykset yhdeksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteista.
Yhteistä hyvää tavoittelevaa elirikeinotoiminnan ohjaustakaan ei kuitenkaankaihde
ta. Siitä keskustelluin esimerkki on mahdoifisuus ohjata vähittäiskaupan suuryksi
kön sijainfia yhdyskuntarakennetta tukevaksi.

Kaupunkitaloustiede taijoaamielenkiintoisentavan tarkastellaja arvioida maan-
käytön suunnittelua ja suunnittelujärjestelmäämme taloustieteen näkökulmasta.
Kuka lopulta määrää maankäytöstä? Miten maankäytön ohjausmekanismit toimivat
suhteessa markkinoihin? Miten kaupunldsuunnittelulla pystytään hallitsemaan eri
laisia ulkoisvaikutuksia? Mfflaisiapositiivistenulkoisvaikutustenhyötyjäkaavoituk
sella voidaan aikaansaadaja mifiaislin negaifivistenulkoisvaikutustenhaittoiliin sifiä
voidaan vaikuttaa?

Tutkija Seppo Laakson, vuorovaikutussihteeri Maija Mattilanja professori Heik
kiÄ. Loikkasen kaupunkitalouden tutkimusfraditioon perustuva analyysi maankäy
tön ohjauksen vaikutusmekanismeista on tuore näkökulma ajankohtaistenmaankäy
tön suunnittelua koskevien selvitystenjoukossa, joista useimmat tarkastelevataihet
ta joko viranomaisten tai kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Tutki
muksen valvojana ympäristöministeriössä on toiminut ylitarkastaja Sauli Soihagen.

Matti Vaifio
rakennusneuvos

Ympädstömnisteriö



Tekijöiden alkusanat
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä kaupunkitalouden näkökulmaa kau
punldalueiden maatikäytönsuunnitteluun. Tutkimus sisältää kaupunkitalouden tut
ldmusfradifioon perustuvan analyysin maankäytön ohjauksen vaikutusmekanismeis
ta sekä kuvauksen maankäytön suunnittelun käytännöstä. Raportti on osa työn alla
olevasta kaupunkitaloutta käsittelevästä kirjahankkeestamme. Olemme kiitollisia
kommenteista sekä ehdotuksista tutkimuksen kehittämiseksi.

Seppo Laakso on kirjoittanut pääosin raportin luvut 1-2, ja Maija Mattila on
vastannut luvun 3 laatimisesta. Heikki A. Loikkanen on osaifistunut tutkimuksen
suunnitteluun ja vilmeistelyyn. Tutkimusassistenifi Hanna Kuisma on avustanut
raportinlaadinnassa.

Ympäristöministeriön alueiden käytön osasto rahoitfi Seppo Laakson ja Maija
Mattilan työpanoksen tutkimusprojektissa. Heikki A. Loikkanen työskenteli hank
keessa Helsingin yliopiston kaupunkitalouden professorina.

Kiitämme ympäristöministeriön alueiden käytön osastoa tutkimusta varten
myönnetystä rahoituksesta ja raportin julkaisemisesta sekä ennakkoluulottomastaja
kannustavasta suhtautumisesta tutkimushankkeeseemme.

Kaikki tutkimuksessa esitetyt näkemykset ovat tutkijoiden omia eivätkä edusta
heidän työnantajiensa tai ympäristöministeriön kantaa käsitellyistä asioista.

Seppo Laakso Heikki A. Loikkanen Maija Mattila
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Johdanto
.OOO_OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mikä määrää maankäytönkaupunkialu
eella? Kaupunkitaloustieteen piirissä ke
hitetyissä maankäyttömalleissa kaupun
kialueen maankäyttö määräytyy markki
namekanismin puitteissa maanomistaji
en sekä yritysten ja kotitalouksien sijoit
tumista ja ifiankäyttöä koskevien luke
mattomien päätösten seurauksena. Eri
maankäyttömuodot tai toimijat kilpaile
vat keskenään eri sijainneistajajokaisen
paikan maankäyttö määräytyy sillä pe
rusteella kuka tai mikä taho on valmis
maksamaan eniten kussakin sijainnissa.
Maankäytön suunnittelulla tai yleisem
min julkisen vallan ohjauksella ja rajoi
tuksilla ei etenkään varhaisimmissa mik
rotaloudellisissa maankäyttömalleissa
ollut juurikaan sijaa.

Muulla yhteiskunnassa näkemys
maankäytön määräytymismekanismista
on usein täysin toisenlainen kuin kau
punkitaloustieteenpiirissä. Monien kau
punkien - erityisesti pääkaupunkien -

historiankirjoituksissa kaupungin kehi
tys ja sen ohella nykyinen maankäyttö
nähdään legendaaristen suunnittelijoi
den ja vahvojen johtajien aikaansaan
noksena. Talous saattaa häämöttääjossain
taustalla; sen vaikutuksesta kaupunkiin
on ehkä välittynyt ongelmia ja haasteita,
joihin kaupungin merkkihenkilöt ovat
määrätietoisesti etsineet oikeat ratkaisut.
Tämän näkemyksen mukaan kaupungin
maankäyttö määräytyy ennen kaikkea
julkisen vallan suunriittelunja ohjauksen
tuloksena. Legendaariset suunnittelijat
ja vahvat johtajat ovat käyttäneet julki
sen vallan suunnittelun välineitä ja ohja
usvaltaa yhteiseksi hyväksi.

Mikä sitten on markkinoidenja mikä
suunnittelun ja ohjauksen rooli kaupun
gin maankäytön muodostumisessa?
Ovatko edellä kuvatut näkemykset risti
riidassa keskenään vai onko kysymys
vain erilaisista näköku]mista samaan asi
aan?

Suomessa, kuten käytännöifisesti katso
en kaikissa maissa, maankäyttöä ja ra
kentamista säädelläänlaeffla, asetuksifia
ja muifia säädöksifiä. Tämä on pemstel
tua, jotta kaupungin toimivuudenjaylei
sen turvaifisuuden kannalta tarpeeffiset
perusasiat, kuten kunnaifistekniikka ja
ifikennejärjestelyt, voidaan hoitaa eri
osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tämä ei
sinänsä vielä merkitse sitä, että yhteis
kunta aktiivisesti suunnittelisi tai ohjaisi
maankäyttöä. Vastaavalla tavalla kaikkea
yritystoimintaa säädellään monfflalaeil
laja asetuksifiajokaisessamarkkinatalo
usmaassa, ilman että kysymyksessä vält
tämättä olisi yritystoiminnan julkinen
suunnittelu tai ohjaus (siitäkin tosin voi
olla kysymys).

Maankäyttöä voidaan myös akifivi
sesti suunnitella ja ohjata ja sifioin maan-
käyttöä ja rakentamista koskeva lainsää
däntö on tämän toiminnan keskeinen
väline. Tässä suhteessa teollistuneiden
maiden kesken samoin kuin maiden si
sällä alueidenja kuntien välillä on suuria
eroja. Suomessa ja yleisemminkin Poh
joismaissa lainsäädäntö antaa yhteiskun
nalle pitkälle menevät mahdollisuudet
maankäytön suunnittelulle ja ohjaami
selle sekä markkinamekanismin toimin
nan rajoittamiselle. Suunnittelun ja oh
jauksen motilvit ovat hyvin moninaiset.
Suunnittelulla voidaan luoda positiivisia
ulkoisvaikutuksia’ suunnittelemalla ja
toteuttamalla puistojaja virkistysalueita,
paikallisia palveluita, kaunista rakennet
tua ympäristöä sekä toimivia liikennejär
jestelyitä. Suunnittelulla voidaan ehkäis
tä negatiivisia ulkoisvaikutuksia mm.
saastuttavien toimintojen sijoittamisella
erffleen asutuksesta sekä ruuhkautumi
sen säätelyllä. Näiden paikallisen tason
tavoitteiden ohella suunnittelulla voi
olla koko kaupunkialueen tason taijopa
valtakunnallisia tavoitteita. Maankäytön
suunnittelulla voidaan pyrkiä rajoitta

Ympäristöministeriö

Ulkoisvaikutus aiheutuu, josyrityk
sentuotantopäätöksettai kotitaiou
den koiutuspäätökset.eikuttaatposi
tiMsestitai negatiksesti muidenyri
tystentuotantomahdduisuuksiintai
muiden kotioiouksien kuktusmah
dollisuuksiin. Esimerkiksitedilsuusyri
tyksenpäästötimaantai henkilön
tupakointi muiden ihmisten läheäai
heutnegatdsiadk&vaikutuksia.
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maan kaupunidalueen tai kaupunidalu
eiden kasvua, tai päinvastoin, sillä voi
daan yrittää edistää ja kiihdyttää kasvua.

Lainsäädännön antamat pitkälle
menevät mahdoffisuudet eivät kuiten
kaan takaa sitä, että yhteiskunta sitten
kään erityisen aktiivisesti ohjaisi maan-
käyttöä. Näkemykset ohjauksen tarpees
ta menevät niln Suomessa kuin muissa
kin maissa voimakkaasti ristiin. Yksi nä
kemys lähtee siitä, että markkinameka
nismi johtaa tarkoituksenmukaiseen
maankäyttörakenteeseenja yhteiskun
nan suunnitteluroolin tulee rajoittua
kunnallistekniikasta, liikennejärjeste
lyistäja muista välttämättömistä perus-
asioista huolehtimiseen. Toisen näke
myksen mukaan markkinamekanismin
tuottama maankäyttörakenne on epätar
koituksenmukaista, koska markkinahin
nat eivät vastaa täysin yhteiskunnallisia
hyötyjäja kustannuksia. Tällöin maan-ja
kiinteistönomistajat eivät kanna kaikkia
rakentamisesta yhteiskunnalle aiheutu
via kustannuksia. Toisaalta he voivat
hyötyä muiden, erityisesti yhteiskun
nan, tekemien päätösten seurauksista.
Tästä syystä maankäytölle tarvitaan yh
teiskunnaifista näkemystä ja julkisen
vallan suunnitteluaja ohjausta.

Maankäytön suunnittelun poifitti
sia näkemyksiä vastaavasti käytännöt
poikkeavat tuntuvasti Suomen kuntien
välillä tai esimerkiksi USA:n osavaltioi
den välillä. Suomessa voimassa oleva ra
kennus-ja maankäyttölaki antaa kunnal
le vahvan aseman, käytännössä lähes
monopolin, maankäytön suunnitteluun.
Silti monissa kunnissa maankäytön
suunnittelun roolina on lähinnä sopeu
tua maanomistajienja rakennushankkei
den kehittäjien rakentamispäätöksiin.
Toisaalla taas kunta on erittäin aktiivinen
maankäytön suunmttelijana sekä yleis
piirteisellä että yksityiskohtaisella tasol
la, samoin kuin monien rakennushank
keiden toteuttajana.

Kaupunkitaloustiedekään ei ole
kieltänyt suunnittelun merkitystä, vaik
ka sillä ei ollutkaan näkyvää roolia aina
kaan varhaisemmissa kotitalouksien ja
yritysten sijoittumista sekä maankäyttöä
kuvaavissa malleissa. Maankäytölle eri
muodossa asetettujen rajoitusten vaiku
tusta yritystenja kotitalouksien sijoittu

miseen, maankäytön rakenteeseen ja
maan hintaan on tutkittu aktiivisesti
1970-luvulta alkaen.

Kaupunkisuunnitteluun ifittyvä
teoreeffisenkaupunkitalousfleteen suu
ri haaste liittyy ulkoisvaikutusten ana
lyysin. Jos maankäyttöön tai siihen liit
tyvään liikenteeseen ei liittyisi mitään
positiivisia tai negatiivisia ulkoisvaiku
tuksia, markidnamekanismin tuottama
kaupunldrakenne olisi optimaalinen sii
nä mielessä, että jokainen yritys ja koti-
talous sijoittuisi omalta kannaltaan par
haaseen paikkaan ja maksaisi sijainnis
taan “oikean” hinnan. Jos maankäyttöön
liittyy ulkoisvaikutuksia, asetelma ei
välttämättä sellaisenaan päde. Negaffivi
set ulkoisvaikutukset (esimerkiksi teh
taan saasteet, lentokentän melu, liiken
teen ruuhkat, saasteet ja turvaffisuusris
kit, rumat rakennukset jne.) alentavat
niiden vaikutuspiirissä asuvien ihmisten
hyvinvointia, ilman että ulkoisvaikutus
ten aiheuttajat korvaisivat sitä heille.
Vastaavasti positiiviset ulkoisvaikutuk
set (esimerkiksi puistot, kauniit raken
nukset jne.) kohottavat niistä nautti
maan pääsevien ihmisten hyvinvointia,
ilman, että he välttämättä osahlistuisivat
niiden kustantamiseen2. Kaupunldtalou
den näkökulmasta maankäytön suunnit
telun mielekkyys perustuu ensinnäkin
siihen, että sen välityksellä synnytetään
sellaisia rakenteita ja palveluja, joita ei
syntyisi lainkaan tai liian vähän markld
namekanismin varassa. Tässä on kyse
paikallisista julkishyödykkeistä, kuten
kaupungin ffikenneverkosta ja puistois
ta,joiden tarjontaa eijoko voida tai ei ole
tarkoituksenmukaista hinnoitella, vaan
rahoittaa verotuloifia. Toisaalta suunnit
telu liittyy ulkoisvaikutusten hallintaan.
Jos suunnittelulla sekä siihen ifittyvillä
veroifiaja maksuifia sekäjulldsffla inves
toinneilla ja subventioffla voidaan vä
hentää negatilvisten ulkoisvaikutusten
haittoja ja lisätä kaupunkirakenteen toi
mivuutta sekä posiifivisten ulkoisvaiku
tusten hyötyjä siten, että yhteiskunnan
hyvinvointikokonaisuudessaan kohoaa,
suunnittelu on taloudeifisessa mielessä
perusteltua.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan
maankäytön suunnittelun ja ohjauksen
mekanismeja ja vaikutuksia sekä alan

2Tosin voidaan osoittaa, että sekä
negiaistenetäposiaiaistenulkoisvai
kutusten arvo kapitalisoituu maan ar
voon, joten myös markkinamekanis
mi hinnoitteleeu&oisvaikutukset. Uu
det aikoisvaikutuksettai aikaisempien
vaikutusten muutokset aiheuttavat kun
teistpienvarallisuusarvpien muutoksia
eli pääomatappioitafnegatiivisetul
koitvaikutukset)tai -voitta(positiiai
setulkoisvaikutukset).
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lainsäädäntöäja instituufioita kaupunki-
talouden näkökulmasta. Tutkimusjakau
tuu kahteen osaan. Luvussa 2 tarkastel
laan maankäytön ohjauksen motivaatio
ta ja perusteluja sekä eri tyyppisten ra
joitustenja ohjausvälineidenluonnefta.
Lähtökohtana ovat kaupunkitalouden
maankäytön perusmaifit. Niiden avulla
tarkastellaan erilaisten maankäytön ra
joitusten vaikutuksia kaupunkialueen
maankäyttöönja maan hintaan. Luvussa
3 esitellään maankäytön suunnittelun
historiaa, suunnittelunja ohjauksen ins
tituutioita sekä alan lainsäädäntöä ja
muuta välineistöä Suomessa. Tässä lu
vussa esitetään myös lyhyt katsaus mui
den maiden suunnittelukäytäntöihin.

Tutkimus on luonteeltaan tekijöiden
synteesi, joka perustuu laajasti alan kir
jallisuuteen. Tästä syystä tekstissä on
niukasti lähdeviitteitä. Lähde on yleensä
merkitty näkyviin lähinnä silloin, kun
kyseessä on suora lainaus tai faktatieto.
Raportin lopussa on kirjaifisuusluettelo,
joka on ryhmitelty luvuittain.

Ympäristöministerö 0



Maankäytön ohjauksen
vaikuusmekanismft

.O..O.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Maankäytön suunnittelullaja ohjauksel
la voidaan pyrkiä vaikuttamaan koko
kaupunkialueen kehitykseen. Tällöin ta
voitteena voi olla kaupunkialueen kas
vun hillitseminenjoko hidastamalla kas
vua tai rajaamalla sitä alueeffisesfi. Tavoi
te voi olla myös täysin vastakkainen eli
kaupunkialueenkasvua pyritään synnyt
tämään tai kiihdyttämään. Maankäytön
suunnittelulla voidaan myös ohjata yk
sittäisen alueen maankäyttöä kaupunki-
alueen sisällä ilman, että siihen välttä
mättä ifittyykaupunidalueen tasoisia ta
voitteita.

Maankäytön ohjauksella tarkoite
taan seuraavassa yhteisesti sekä maan-
käytön hallinnollisia rajoituksia että
maankäytön ohjausta taloudeifisifiakan
nustimiila ja sanktioffla, kuten maahan
ffittyvfflä veroifia, maksuifia ja subvenfi
oifia. Hallinnoffisffla rajoituksifia tarkoi
tetaan kaavoissa ja muissa maankäyttö
suunnitelmissa sekä mm. rakennusluvis
sa esitettäviä sitovia määräyksiä ja rajoi
tuksia koskien maa-alueen käyttötarkoi
tusta, rakennusoikeutta sekä rakennus
ten ominaisuuksia ja laatua.

Eri tyyppisten maankäytön rajoitus
tenja ohjaustoimenpiteidenvaikutuksia
kaupunkialueen maankäyttörakentee
seenja maanhintaan voidaan analysoida
yksikeskustaisenkaupunkialueenmaan
käyttömaifin avulla. Tämän perusmallin
analyysien useimmat tulokset pätevät
kohtuullisen hyvin myös monikeskus
taisiin kaupunkialueislin,jollaisia useim
mat nykyaikaiset metropolialueet todel
lisuudessa ovat. Kaupunkialueen ei tar
vitse myöskään olla ympyrän muotoi
nen, vaan perusmallia voi soveltaa esi
merkiksi Helsingin tapaiseen puoliym
pyräkaupunidin.

0

2.! Kaupunkialueen
maanköyttömalli

Miten maankäyttö määräytyy yksikes
kustaisessa kaupungissa, jos kotitalouk
sienja yritysten sijoittuminen sekä kau
punkialueen maankäyttö määräytyvät
täysin markkinamekanismin mukaisesti
ilman, että julldnen valta puuttuu asiaan
mfflään tavalla? Tämä asetelma toimii
lähtöpisteenäja vertailukohtana maan-
käytön rajoitusten vaikutusanalyysffle.
Oletetaan, että kaupunkialue on ympy
rän muotoinen, tasainenja erityispiirtee
tön alue,jossa on joka suuntaan saman
lainen säteittäinen liikennejärjestelmä.
Kaupunidalueella on yksi keskusta, jossa
sijaitsee suurin osa alueen työpaikoista.
Näistä oletuksista seuraa, että sijainti
voidaan kuvata pelkästään etäisyydellä
keskustasta.

2.1.1 Maanköytön perusmalli

Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi,
että kaupunkialueella on vain kaksi sisäi
sesti homogeenista maankäyttäjäryh
mää, yritykset ja kotitaloudet. Yritykset
kuljettavat tuotteensa keskustaan, joten
niiden kuljetuskustannukset riippuvat
keskustaetäisyydestä. Lisäksi yritykset
kommunikoivat keskenään ja niiden
kommunikaatiokustannukset ovat sitä
aihaisemmat mitä lähempänä keskustaa
ne sijaitsevat. Kotitalouksien työssäkäy
vät perheenjäsenet matkustavat päivit
täin työpaikalle, joka useimmilla sijaitsee
keskustassa.

Yritykset vuokraavat toimitioja ja
kotitaloudet asuntoja. Vuokrien alueeffi
sen vaihtelun oletetaan riippuvan yksin
omaan sijainnista,joten yksinkertaisuu
den vuoksi määritellään, että yritykset ja
kotitaloudet maksavat maanvuokraa.
Tarjousvuokralla tarkoitetaan korkeinta
maanvuokraa,jonka yritys tai kotitalous
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on valmis maksamaan kussakin sijainnis
sa siten, että se on jokaisessa sijainnissa
yhtä tyytyväinen.

Yritysten ja kotitalouksien tarjous
vuokrakäyrät keskustaetäisyyden suh
teen on esitetty kuviossa 2.1. Yritysten
tarjousvuokra on korkein keskustassa,
koska keskusta on markkinoiden medi
aanisijainfija siellä tuotteiden kuljetus-
kustannukset ja kommunikaatiokustan
nukset ovat aihaisimmat. Tästä syystä
yritykset ovat valmiita maksamaan eni
ten maanvuokraa keskustasijainnista.
Vastaavasti tarjousvuokra alenee, kun
etäisyys keskustasta kasvaa. Kotitalouk
sien tarjousvuokra määräytyy työmatka
liikenteen aiheuttamien kustannusten
sekä asumista koskevien mieltymysten
perusteella. Tästä syystä kotitalouksien
km tarjousvuokra on korkein keskustas
saja alenee siltä etäännyttäessä.

Yritysten ja kotitalouksien sijoittu
minen ja vastaavasti kaupunkialueen
maankäyttö (tässä tapauksessa maankäy
tön jakautuminen yritystoiminnan ja
asumisen välillä) määräytyvät seuraavil
la periaatteifia. Keskustassa yritysten tar
jousvuokra ylittää kotitalouksien tarjo
usvuokran, sillä yrityksille keskustasi
jainnin suhteeffinen hyöty on suurempi
kuin kotitalouksffle. Näin ollen keskus
tassa ja sen ympäristössä yritykset syr
jäyttävät kotitaloudet. Yritystoiminnan
vyöhyke jatkuu aina siihen asti, kunnes
kotitalouksien tarjousvuokra ylittää yri
tysten tarjousvuokran. Yritystoiminnan
vyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt asu
misvyöhyke puolestaanjatkuu aina kau
punkialueen reunalle asti. Sen jälkeen
alkaa maatalouden vyöhyke. Kaupunki-
alueen maankäyttövyöhykkeet havain
noifistuvat kuvion 2.1 alaosassa.

Edellä kuvatun prosessin tuloksena
maamarkkinat hakeutuvat tasapainoon,
jossa kaupunkialueen muodostavan
maa-alueen suuruus vastaa sen kysyntää
vallitsevifia markkinahinnoifia. Tasapai
nossa kaupunkialueen maankäyttöön
liittyy seuraavia piirteitä:

kaikki yritykset ja kaikki kotitalou
det sijoittuvat johonkin paikkaan kau
punkialueella

jokainen yritys ja kotitalous sijoit
tuu paikkaan, joka on sijainniltaan sen
kannalta paras mahdollinen sijainnin

kustannukset ja hyödyt huomioon ot
taen
o eri maankäyttömuotojen (yritystoi
minta, asuminen, maatalous) välisenkil
pailun tietystä sijainnista voittaa se, jolla
on korkein tarjoushinta siinä sijainnissa

Tasapainotilaa vastaava maan mark
kinavuokra on kaikkien eri toimijoiden
tarjousvuokrakäyrien yhteinen käyrä,
ns. verhokäyrä, joka vastaa kussakin si
jainnissa korkeinta tarjousvuokraa. Kuvi
ossa 2.1 maan markkinavuokra on sama
kuin yritysten tarjousvuokra keskustas
saja sen ympäristössä ja sama kuin koti
talouksientarjousvuokra asumisvyöhyk
keellä. Kaupunkialueen ulkopuolella
maan markkinavuokra vastaa maatalou
den tarjousvuokraa.

Kuvio 2. 1: Yritysten ja kotitalouksien tarjousvuokra ja sijoittumi
nen yksikeskustaisessa kaupungissa.

Tarjousvuokrat
Yritykset

Kotitaloudet

Keskusta

Maankäyttö

Maatalous
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Kuvio 2.2: Maa-alueen
jakautuminen käyttö-
muotoihin keskusta-
etäisyyden mukaan
Helsingissä 1994.
(Lähde: Helsingin kau
pungin perusrekisteri)

Maan markiänahinta on kiinteässä yhte
ydessä maankäytön tehokkuuteen, jota
voidaan mitata esimerkiksi rakennetulla
kerrosalalla maapinta-alaa kohti tai yk
sirikertaisemmin asukas- tai työpaikkafi
heydellä eli asukkaiden tai työpaikkojen
määrällä maa-alaa kohti. Jos maan mark
kinavuokrakäyrä on konveksi eli nousee
kiihtyvästi keskustaa kohti mentäessä,
myös maankäytön tehokkuus kasvaa
klihtyvästi, mitä lähemmäksi keskustaa
mennään. Selityksenä on, että kun maa
on tuotantopanoksena sitä kalifimpaa
mitä lähempänä keskustaa sijaitaan,
maata korvataan muifia tuotantopanok
sifia. Maa otetaan tehokkaaseen käyttöön
rakentamalla tilviimminja useampiker
roksisia rakennuksia.

2.1.2 Maankäyttö ja
rakentamisen
intensiteetti —
esimerkkinä Helsinki

Yllä esitetynyksilceskustaisen maankäyt
tömallin perusoletuksista johdetifin
maankäytön rakenteen malli. Missä mää
rin tämän mallin kuvaama tulos vastaa
todeifista maanäyttörakennetta? Seuraa
vassa havainnollistetaan maankäytön
eräitä perustuloksia Helsinginja pääkau
punkiseudun kaupunkirakennetta ku

vaavifia tiedoifia. Vaikka Helsingin seutu
ei ole ympyräkaupunki, maifia voidaan
soveltaa olettaen käytettävissä oleva
maa-ala puoliympyrän muotoiseksi tai
sitäkin pienemmäksi kiilamaiseksi alu
eeksi,jonka kärjessä on keskusta työpaik
koineen. Tässäkin asetelmassa maan
käyttörakennetta voidaan tarkastella
keskustaetäisyyden funkiona.

Helsinginmaa-alasta noin puolet on
rakentamatonta maata (metsää, puistoa,
maatalousaluefta,joutomaatajarakenta
mattomia tontteja). Maa-alueenjakautu
minen erikäyttömuotojen välille havain
nollistuu kuviossa 2.2. Kuvio osoittaa,
että maankäytönjakaumariippuu reaali
maailmassakin oleeffisesti keskustaetäi
syydestä, jota tässä mitataan matka-ajal
la3. Rakentamattoman maan osuus kas
vaa ja rakennetun osuus supistuu, kun
keskustaetäisyys kasvaa. Liikenne-aluei
den osuus supistuu keskustaetäisyyden
kasvaessa. Helsingissä liikennealueiden
(yleiset tiet, satama-, rautatie- ja lento
kenttäalueet, kadut jne.) osuus koko
maa-alasta on noin 15 %. Kuitenkin ydin-
keskustassa, alle 5 minuutin keskusta
etäisyydellä, liikennealueiden osuus
maa-alasta on yli puolet, johtuen mm,

0

100

3Julkisen liikenteen ja henkilöautoliikenteen keskimääräinen mat
ka-äikaHelsinnrautatieasemallemuhka-äikana. liedotpews
tuvatYWnmatka-aikatut1muksiin.
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keskustan ratapiha-alueen sekä linja-au
toaseman suuresta pinta-alasta. Varsi
naisten rakennettujen tonttien osuus on
kaikilla etäisyyksifiä suunnilleen 30-40 %
maa-alueesta. Toimiifiojen ja asumisen
välinen suhde kuitenkin muuttuu kes
kustaetäisyyden kasvaessa, toimiifiojen
osuus supistuuja asumisen osuus kasvaa.
Poikkeuksen muodostaa ffikenne-etäi
syyden suhteen uloin vyöhyke (yli 35
min.), johon sisältyy useita teollisuus
alueita. Kuviota tarkasteltaessa on syytä
huomata, että vyöhykkeen pinta-ala on
sitä suurempi, mitä kauempana se on
keskustasta (lukuun ottamatta ulointa
vyöhykettä, joka on pienempi kuin edel
liset).

Edellä esitetyn teoreettisen analyy
sin yksi keskeinen tulos on, että maan-
käytön tehokkuus alenee keskustaetäi
syyden suhteen. Seuraavassa analysoi
daan pääkaupunkiseudun maankäytön
tehokkuutta käyttäen indikaattorina ra
kennustehokkuutta eli rakennetun ker
rosalan suhdetta maa-alaan. Suhdeluku
on mahdoifista laskea etäisyysvyöhyk
keittäin ainoastaan Helsingin ja Espoon
kaupunkien alueilta, ja näin ollen tulok
set kuvaavat pääkaupunkiseudunmaan-
käytön intensiteettiä erityisesti seudun
itä-länsi-suunnassa.

Kuvion 2.3 mukaan rakennustehok
kuus nousee keskustaa lähestyttäessä lä
hes eksponentiaalisesfi. Kuitenkin etäi
syysvyöhykkeiden 0-5 minuuttia ja 5-10
minuuttia välillä rakennustehokkuuden
ero on varsin pieni, vaikka teoriassa kaik
kein jyrkimmän muutoksen voisi odot
taa tapahtuvan nimenomaan tässä koh
dassa. Tämäjohtuu ensinnäkin siltä, että
ydinkeskustassa (0-5 min.) sijaitsee laa
joja rakentamattomia liikennealueita,
kuten edeifisestä kuviosta käy ilmi. Toi
seksi, rakennuskorkeus onkaavoituksel
la määritelty suunnilleen samaksilaajal
la alueella keskustassa, joten ydinkeskus
tan tonttien rakennusoikeuden ei ole
annettu nousta samassa suhteessa kuin
maan arvo kohoaa.

Kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseu
dun rakennustehokkuus muuttuu kes
kustan lilkenne-etäisyyden suhteen täs
mälleen edellä kuvatunyksikeskustaisen
kaupungin maankäyttömallin mukaises
ti ydinkeskustaa lukuun ottamatta, jossa

kaavoitus asettaa sitovan rajoitteen ra
kennustehokkuudelle.

2.2 Kaupunkialueen kasvun
rajoittaminen

Aikaisemmin esitetyn perusmallin avul
la voidaan analysoida erilaisten ulkopuo
listen eli eksogeenisten taloudellisten
tekijöiden vaikutusta maan hintaan,
maankäyttöön sekä kaupunkialueen laa
juuteen. Seuraavassa mallin avulla hae
taan vastausta kysymykseen, mitä seura
uksia kaupunkialueelle on siltä, jos kau
pungin kasvua rajoitetaan asettamalla
kaupunkialueelle raja.

Suurkaupunkialueen kasvun rajoit
taminen on ajankohtainen teema monien
teollistuneiden maiden nopeasti kasva
vifia suurkaupunkialueifia sekä erityises
ti teollistuvien ja kehitysmaiden osin
kaooffisissa miljoonakaupungeissa. Suo
messa asia on ollut vähemmän esillä,
mutta aika ajoin erityisesti Helsingin
seudun kasvun “hallitsemattomuus” ja
sen seuraukset nousevat pinnalle. Tätä
keskustelua käytiin erityisesti 1960-lu-
vullaja 1970-luvun alkupuolella ja aihe
nousi uudelleen esiin 1990-luvun jälki
puoliskolla. Maankäytön suunnittelu ja
ohjaus ovat keskeisiä keinoja pyrkimyk
sissä rajoittaa kaupunkialueiden kasvua.

Kuvio 2.3: Rakennettu kerrosala suhteessa maa-alaan keskusta
etäisyyden mukaan Helsingissä ja Espoossa 1994. (Lähde: Helsin
gin ja Espoon kaupunkien perusrekisterit)
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2.2.! Kasvun rajoittamisen
perusteluja

Kasvun rajoittamisen tarve liittyy käy
tännössä aina kaupunkialueen nopeaan
kasvuun, jonka moottorina on yleensä
kaupunkialueen vienfitoimialojen4 voi
makas kasvu ja siihen liittyvä työvoiman
kysyntä. Monissa kehitysmaissa kaupun
kien kasvun taustalla vaikuttaa maaseu
dun liikaväestö, joka virtaa kaupunkei
hin parempien — tai edes minimaalisten
—elinmahdoffisuuksien toivossa. Keskus
telu kasvun rajoittamisesta liittyy ennen
kaikkea kymmenien miljoonien asukkai
den megametropoleihin ja miljoonien
asukkaiden metropoleihin mutta esimer
kiksi USA:ssa aihe on esifiä myös melko
pienissä kaupungeissa. Lontoon kasvun
rajoittamista koskevia suunnitelmista ja
ehdotuksista on viraffisia dokumentteja
yli 400 vuoden ajalta.

Keskustelu kasvun rajoittamisesta
ifittyykaupunkitaloudessakysymykseen
kaupunkialueen optimaalisestakoosta5,
joka on kaupunldtaloustieteen yksi kes
keinen ja kiistanalainen tutkimusaffie.
Kaupunidalueen kasvu lisää yrityksffle ja
kotitalouksffle kasautumishyötyjä, mut
ta vastaavasti myös kasautumishaittoja.
Teorian mukaan kaupunkialueen opfimi
koko on se koko, jossa kasautumisen
marginaalihyödyt ovat yhtä suuret kuin
kasautumishaiftojen aikaan saamat mar
ginaalikustannukset6. Jos markkiname
kanismiin perustuvat sijaintipäätöksin
vaikuttavat hinnat eivät heijasta oikein
yhteiskunnaifisia hyötyjä ja kustannuk
sia,julkiselle ohjaukselle on perusteluja.
Joko markkinahintoja pyritään muutta
maan (taloudeifinen ohjaus) tai ohjataan
suoraan maankäyttöä (normiohjaus).
Markkinoiden epäonnistuminen voi pe
rustua esimerkiksi siihen, että kaupun
kialueen kasvusektorin yritysten kannal
ta kaupunkialueen optimikoko on huo
mattavasti suurempi kuin kotitalouksien

kannalta. Sifioin kaupunginlisäkasvu voi
hyödyttää kasvusektorin yrityksiä vielä
siinä vaiheessa, kun kaupunki on jo niin
suuri, että lisäkasvu alentaa kotitalouksi
en hyvinvointia. Seuraavassa kysymystä
kaupungin kasvun rajoittamisestakäsi
tellään huomattavasti käytännönlähei
semmästä näkökulmasta kuin kaupun
gin optimikokoteoriasta lähtien.

Kasvun rajoittamiselle esitetään
monia hyvin erilaisia perusteluja. Ne
voidaan karkeasti ryhmitellä neljään
luokkaan:

asukkaiden hyvinvoinnin turvaami
nen

luonnon säilymisen turvaaminen
paikallinenjulkistalous
aluepolitiikka.

Asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen kau
punkialueen kasvun rajoittamisen pe
rusteluna lähtee siitä, että liian nopea
kasvu alentaa kaupungissa jo asuvien
hyvinvointia. Kasvu lisää liikennettä,
ruuhkautumista, ilmansaasteita ja me
lua. Rakentamattomien alueiden supis
tuminen heikentää virkistysmahdoifi
suuksia. Kasvu voi lisätä rikollisuutta ja
turvattomuutta sekä aiheuttaa muita
negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Toisaalta
kaupunidalueen kasvu ei välttämättä
hyödytä kaupungissa jo asuvien enem
mistöä, ainakaan niin merkittävästi, että
se kompensoisi kasvun negatilvistenul
koisvaikutusten aiheuttamat haitat.

Kasvu vaikuttaa eri tavoin eri asu
kasryhmiinja sen myötä asukkaiden vä
ifilä on normaalisti suuria eroja suhtau
tumisessa kasvuun ja sen seurauksiin,
Esimerkiksi työttömien tai työttömyys-
uhan alaisten kannalta nopea kasvu
yleensä parantaa työffistymismahdolli
suuksia, jolloin heille kasvun hyödyt
voivat olla huomattavasti suuremmat
kuin vakaasti työffisille. Toisaalta kanta
asukkaidenjakaupunidinpotenfiaalises
ti muuttavien kannalta asetelma ja sen
mukaisesti suhtautuminen kasvuun on
erilaista. Kaupungissa jo asuvalle kasvu
voi merkitä hyvinvoinnin alenemista,
kun taas kaupunkiin muuttavalle kasvu
voi puolestaan merkitä työffistymistäja
hyvinvoinnin kohoamista nykyifiantees
ta, vaikka hän samalla joutuisildn osaifi
seksi myös kaupunkialueenkasautumis
haitoista. Myös eri yritysryhmien ja

Tämän ohella kasvun ohjaamisen väli
neenä käytetään erilaisia yrityksille ja
kotitalouksffle suunnattuja taloudellisia
kannustimia ja sanktioita. Seuraavassa
keskitytään ennen kaikkea maankäytön
suunnitteluun kasvun rajoittamisen kei
nona.

4Toimialatjoidentuotteetviedään pää
asiassa kaupunkiaiueen ulkopuolelle sa
maan maahantai ulkomaille,
5Ahettakäelläänlaemminkaupunki-
talouden kirjan muissa osissa.
6Kasajtumisen marginaaiihyötyjenja
kustannusten operationalisointi koko
kaupunkialueentasdlaon kritenkin erit
täin vaikeaa, monien mielestä mahdo
tonta.]ddenkintutkijdden mukaan
kokoteoriakaupunkialueenoptimi
koostaontasta hjpäin
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maanomistajaryhmien välillä on suuria
eroja siinä suhteessa, mitä hyötyjä ja
haittoja kasvu aiheuttaa. Tätä taustaa
vasten on ymmärrettävää, että suhtautu
minen kasvuunja sen rajoittamiseen on
kaikkialla poliittisesti erittäin kilstanalai
nen aihe.

Luonnon säilymisen turvaaminen kau
punkialueen kasvun rajoittamisen pe
rusteluna liittyy mm. kestävän kehityk
sen periaatteiden noudattamiseen. Kau
punkialueen kasvu supistaa rakentama
tontaja alkuperäistä luontoa kaupunki-
alueella ja sen ympäristössä. Kestävän
kehityksen periaatteena on turvata koh
tuullinen osa luonnosta ja luonnonva
roista tuleville sukupolvffle. Tällä perus
teella halutaan rajoittaa kaupunkialueen
kasvua tai suunnata sitä ekologiselta
kannalta järkeviin kasvusuuntiin. Mo
nissa kaupungeissa, erityisesti kehitys
maissa, kaupunkialueiden vesihuollon
järjestäminen on suuri ongelma. Usein
siihen liittyy merkittäviä intressiristirfl
toja kaupungin sekä kasteluvettä tarvit
sevien ympäröivien maatalousalueiden
välillä. Kaupunkialueen kasvua halutaan
rajoittaa, koska kasvavan väestön edellyt
tämää vesihuoltoa ei pystytä järjestä
mään ekologisesti tai taloudellisesti jär
kevällä tavalla. Vastaavasti jätevesien
käsittely tai yleisemmin jätehuolto voi
vat olla kasvun pullonkauloja. Kasvavan
kaupungin jätevedet voivat saastuttaa
läheiset vesialueet ja aiheuttaa ekologisia
katastrofeja. Myös kaupunkialueen II
mansaasteet voivat vaikuttaa haitaifises
Ii ympäröivien alueiden luontoon laajal
la alueella.

Paikallisen jutkistalouden vaikeudet
sopeutua nopeaan kasvuun ovat merkit
tävä perustelu rajoittaa kaupunkialuei
den kasvua. Lähes kaikissa teoffistuneis
sa maissa kunta tai vastaava alue (maa
kunta tms.) huolehtii kokonaan tai aina
kin osaffistuu huomattavalla panoksella
kunnallisteknilkan ja paikallisen infra
struktuurin toteuttamiseen sekä sosiaa
li-, terveys-ja koulutuspalvelujenjärjes
tämiseen kunnan asukkaille. Suomessa
kunnalla on kansainvälisesti verrattuna
poikkeuksellisen laajat lakisääteiset vel
vollisuudet palvelujen järjestämiselle,
sifiä maakuntahallinnolla ei ole palvelu
jen tuottajan roolia eikä verotusoikeutta.

Jos on todennäköistä, että kasvun vaati-
man infrastruktuurin ja palvelujen ra
kentamisenja tuottamisen kustannukset
ovat suuremmat kuin kasvusta seuraava
paikaffisenjulkistalouden tulojen lisäys
veroina, maksuinaja valtionapuina, niin
paikaffisella julldshallinnolla on perus
teltu infressi rajoittaa kasvua.

Kunnallistalouden vaikeus sopeutua
nopean kasvun aikaansaamaan kustan
nusten lisäykseen on ollut 1990-luvun
jälkipuolelta alkaen ajankohtainen asia
Suomen kasvavien kaupunidalueiden
kunnissa, erityisesti niiden reunakurmis
sa,joihin voimakkain kasvu suuntautuu.
Kunnan tasolla kasvua voidaan varsin
tehokkaasti jarruttaa rajoittamalla uusi
en asuntojen kaavoitusta tai rakennuslu
pien myöntämistä. Kasvun määräifisen
rajoiftamisen ohella politlikkana voi olla
kasvun valikointi eli pyrkimys eri toi
menpitein suunnata kasvu sellaisiinyri
tyksinja kotitalouksin—”hyvin veron
maksajin” — jotka maksavat tulevina
vuosina veroina ja maksuina vähintään
sen verran kuin aiheuttavatkunnallista
loudelle lisäkustannuksia.

Aluepoliittisesti kaupunkialueiden
nopeaa kasvua pidetään yleensä ongel
mallisena, koska ilmiön kääntöpuolena
on työpaikkojen vähenemisestä ja muut
totappiosta kärsivien alueiden taantumi
nen sekä alueellisten erojen lisääntymi
nen. Yhtenä keinona aluekehityksen ta
sapainottamiseksi pidetään nopeimmin
kasvavien kaupunkialueiden kasvun ra
joittamista, jolloin taantuvien alueiden
negaifivisen kehityksen uskotaanvastaa
vastikääntyvän. Tätä näkemystäkrifisoi
daan sifiä perusteella, että tuotannon ja
työffisyyden kasvu ei ole alueellinen nol
lasummapeli, toisin sanoen kasvun kei
notekoinenhidastaminenyhdellä alueel
la ei välttämättä siirrä vastaavaa kasvua
muille alueille vaan sen sijaan saattaa
hävittää koko kasvun tai siirtää sen kil
paifijamaihin. Joka tapauksessa nopeasti
kasvavien kaupunkialueiden kasvun ra
joittamista pidettiin varteenotettavana
aluepoffiffisena keinona Suomessa 1970-
luvun alussaja asia on noussutuudelleen
keskusteluun 1990-luvun jälkipuolelta
alkaen.

Kaupunkialueen kasvua voidaanra
joittaa maankäytön ohjauksella sekä ta
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loudeifisifia ohjauskeinoifia. Kaupunki-
alueen kasvulle voidaan yksinkertaisesti
määritellä raja, jonka ulkopuolella raken
taminen ei ole sallittua. Voidaan myös
rajoittaa rakentamista valituila alueilla
kaavoituksella. Yksi keino on rajoittaa
rakennuslupien myöntämistä uusffle
asuin- ja toimiifiarakennuksille. Talou
deffisen ohjauksen keinoifia kasvua voi
daan rajoittaa määräämäfiä taloudeifisia
sank%oita tai lisärasitteita kaupunkialu
eella tai joissain sen osissa tapahtuvalle
rakentamiselle.

2.2.2 Rajat kaupungin kasvulle

Kaupunkialueen kasvulle voidaan mää
ritellä rajat esimerkiksi kaavoittamalla
kaupungin ulkopuolelle vihervyöhyke,
jonka ulkopuolelle ei saa rakentaa. Tä
mäntyyppistä green belt -ajattelua sovel
letifin mm. sodanjälkeisen ajan Iso Bri
tanniassa, erityisesti Lontoossa. Pyrki
myksenä oli ohjata Lontoon kasvua pe
rustettuihin uusiin kaupunkeihin. Mo
net uusista kaupungeista menestyivät-
km hyvin, mutta silti Suur-Lontoon kas
vujatkuivihervyöhykkeen ulkopuolelle.
Nykyisin green belt -politiikan tunnettu
soveltaja on Portland Oregon USA:ssa.
Portiandissa tavoitteena ei ole niinkään
rajoittaa kasvua sinänsä vaan estää kau
punkialueenhajaantuminenja suunnata
kasvu olemassa olevaan kaupunkiraken
teeseen sitä ifivistäen. Suomessa suurten
kaupunkialueiden sisälle ja ympärffle on
varattu laajoja rakentamattomia alueita
seutukaavoissaja kuntien yleiskaavoissa
mutta tämän tarkoituksena on ensi sijas
sa varata asukkaffle riittävästi ulkoilu-ja
virkistysmahdollisuuksia eikä niinkään
rajoittaa kaupunkialueiden kasvua.

Kaupuhkialueen kasvua määrätty
jen rajojenulkopuolelle voidaan rajoittaa
myös siten, että kunta tai alue kieltäytyy
rakentamasta sinne teitä, katuja sekä
vesi-, viemäri-ja energiaverkostoja. Täl
löin rakentaminen ulkopuolisffle alueil
le aiheuttaa rakennuttajalle suuria lisä-
kustannuksia, mikä hillitsee tehokkaasti
rakentamista.

Kaupungin kasvun rajoittaminen
jonkun tietyn rajan sisäpuolelle on mo
nessa suhteessa ongelmaffista, ei vähiten
siksi, että suurifia kaupuakialueilla toi
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mii yleensä useita itsenäisiä kuntia. Yh
tenäisestä kasvun rajoittamispolitiikasta
sopiminenkeskenäänkilpailevienkunti
en kesken ei välttämättä ole mahdollista,
Jos keskuskaupunki haluaakin rajoittaa
kasvua, ympäryskunnilla tai niiden
maanomistajifia saattaa olla täysin päin-
vastaiset tavoitteet.

Seuraavassa tarkastellaan rajoitus
politiikan seurauksia kaupungin maan
käytölle. Oletetaan, että tietyllä kaupun
kialueella päätetään rajoittaa rakentami
nen määrättyjen rajojen sisäpuolelle,
vieläpä siten, että raja määrätään keskus
taetäisyydelle, jolla asumiselle on kysyn
tää. Lisäksi oletetaan, että rajoitus on te
hokasja todella estää rakentamisen rajo
jen ulkopuolelle. Vaikka esimerkki ei ole
kaan kovin ajankohtainen Suomen olois
sa, se havainnoifistaa rajoituksen vaiku
tusmekanismia. Analyysin tulokset voi
daan pääpiirteissään yleistää muunkin
tyyppisten rajoitusten vaikutusten arvi
oinifin. Analyysi perustuu jo edellä esi
tettyyn yksikeskustaisen kaupunkialu
een maankäyttömalliin.

Kaupunkialueenkasvun rajoittami
sen vaikutukset havainnoifistuvatkuvi
ossa 2.4. Siinä kuvataan rajoitusta edeltä
vää ja rajoitusten jälkeistä maankäytön
tasapainoa. Kuvion voi tulkita myös esit
tävän kahta kaupunkialuetta,jotka ovat
muuten samanlaisia, mutta poikkeavat
toisistaankasvurajoituksen suhteen.

Kuvionyläosa kuvaa kotitalouksien
ja yritysten taijousvuokria. Rajoitukset
tomassa kaupungissa kaupunkialueen
raja sijaitsee kotitalouksienja maatalou
den tarjousvuokrakäyrien leikkauspis
teessä. Uudessa kasvua rajoittavassa ase
telmassa kotitalouksien tarjousvuokra
putoaa nollaan kaupunidalueen uuden
rajan kohdalla, koska kotitaloudet eivät
tietenkään halua tarjota positiivista
maanvuokraa vyöhykkeellä, jonne he ei
vät ole oikeutettuja rakentamaan.

Kuvion alaosa kuvaa kaupunkialu
een maankäyttöä. Kaupunkialueen uusi,
kasvurajoituspäätöksen jälkeinen raja
sijaitsee sisempänä kuin vanha raja. Asu
misen vyöhyke supistuu, koska maatalo
us syrjäyttää asumisen vanhan ja uuden
rajan välisellä vyöhykkeellä. Asumisvyö
hykkeen supistuessa maan kysyntä kas
vaa ja kotitalouksien taijousvuokra ko
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hoaa uuden rajan sisäpuolella. Tämäjoh
taa siihen, että kotitaloudet syrjäyttävät
yrityksiä yritysvyöhykkeen eli keskustan
reuna-alueella. Näin ollen keskusta-alue
supistuuja myös yritystoiminnan maan
kysyntä ja yritysten taijousvuokrakasva
vat. Kuvion alaosassa supistuneen kes
kusta-alueen (esitetty harmaana) raja
määräytyy kotitalouksien ja yritysten
kohonneiden taijousvuokrakäyrienleik
kauskohdasta. Sekä kotitalouksien vyö
hykkeellä että supistuneella keskusta
vyöhykkeellä maankäytön tehokkuus ja
rakennettu kerrosala maapinta-alaa koh
ti kohoavat: Tämän lisäksi kasvavat koti
talousvyöhykkeellä asukasmääräja yri
tysvyöhykkeellä työpaikkamäärä maa-
pinta-alaa kohti.

Kuviossa esitetty ja edellä kuvattu
kasvurajoituksenjälkeinen tasapaino on
luonteeltaan osittaistasapaino, sillä se
kuvaa “suljetun” kaupunkialueen tasa
painoa. Eli muutokset eivät vaikuta oleel
lisesti yritysten ja kotitalouksien haluk
kuuteen pysyä kaupungissa tai ulkopuo
listen yritysten ja kotitalouksien haluk
kuuteen muuttaa kaupunkiin. Silloin
voidaan myös olettaa, että muutokset
eivät vaikuta oleeffisestikaupunkialueen
työmarkkinoihin eikä alueen yritysten
kilpailukykyyn.

Lopputulos muuttuu jonkin verran,
jos kaupunkialue on”avoin” eli se on yksi
kaupunkialue lukuisten samantapaisten
kaupunkialueidenjoukossa, ja yritykset
ja kotitaloudet voivat muuttaa ilman
oleeffisia kustannuksia kaupunkien välil
lä. Tällöin muutokset kaupunidalueen
maan hinnassaja maankäytössäheijastu
vat kaupunkialueen työmarkkinoihin.
Yritysten ja kotitalouksien muuttoliike
pitävät huolen siitä, että kotitalouksien
hyvinvointierot sekä yritysten voittoerot
eri kaupunkialueiden välillä tasaantuvat.
Avoimen kaupungin tapauksessa osit
taistasapaino ei kuvaa muutoksenjälkeis
tä uutta tasapainoa, vaan asetelmaa tulee
tarkastella kokonaistasapainoanalyysifiä.

Avoimessa kaupungissa asumisen
hinnan kohoaminenja asumisväljyyden
aleneminenjohtavat siihen, että kaupun
kialueen haluttavuus asuinalueena ale
nee. Tällöin osa asukkaista muuttaa mui
hin kaupunkeihin, ja kysyntä supistuu
(tai kysynnän kasvu hidastuu). Työvoi

man tarjonnan supistuminen yhdessä
kohonneiden asumiskustannustenkans
sa nostaa työvoiman palkkavaatimusta.
Näiden vaikutusten seurauksenakotita
louksien tarjousvuokra ei loppujen lo
puksi nouse niin korkealle kuin ensi vai
heen osittaistasapainossa. Toisaalta ko
honneet maanvuokra-ja palkkakustan
nukset heikentävät kaupungin yritysten
kilpailukykyä, jolloin myös osa yrityksis
tä muuttaa pois tai supistaa tuotantoaan.
Tämä saa aikaan, että yritysten tarjous-
vuokrat alenevat. Kokonaistasapainossa
kasvurajoituksen aikaansaama vaikutus
maanvuokraan ja maankäytön intensi
teettiin on siis lievempi kuin osittaistasa
painossa.

Ovatko esimerkiksi Suomen kau
punkialueet avoimia vai suljettuja edellä
esitetyssä mielessä? Lyhyellä aikavälillä
sekä yritysten että ihmisten muuttoliik

Kuvio 2.4: Kaupunkialueen kasvun rajoittamisen vaikutus yritysten
ja kotitalouksien tarjousvuokraan ja maankäyttöön.
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keeseen liittyy paljon kitkatekijöitä,jot
ka hidastavat yritystenja kotitalouksien
sopeutumista muutoksiin. Mitä pitem
mällä ajalla sopeutumista tarkastellaan,
sitä realistisempaa on analysoida muu
toksia kokonaistasapainokehikossa. Toi
saalta esimerkiksi Helsingin seutu on
tietynlaisessa monopoliasemassa Suo
men ainoana metropolialueena. Monet
yritykset ja kotitaloudet sietävät Helsin
gin seudun muita kaupunkeja korkeam
paa kustannustasoa ilman, että ne muut
tavat muualle. Osittaistasapainonja ko
konaistasapainon ero ei välttämättä ole
kaan kovin merkittävä Helsingin seudun
tapaisella kaupunkialueella.

Yhteenvetona kasvurajan säätämi
nen kaupunkialueelle vaikuttaa maan
hintaan ja maankäyttöön seuraavasti
(verrattuna siihen vaihtoehtoon, että
kasvurajaa ei säädettäisi):

kaupunkialueen maantieteellinen
alue supistuu

kaupunkialueen yritysvyöhyke su
pistuu

asutusvyöhyke laajenee lähemmäs
keskustaa mutta supistuu kaupunkialu
een reunalla

maan markkinahinta kohoaa koko
rajatulla kaupunidalueella
O maan markkinahinta alenee kau
punkialueen “vanhan” ja “uuden” rajan
välisellä vyöhykkeellä
O maankäyttö tiivistyy koko rajatulla
kaupunkialueella

yritysten työpaikat ja väestön määrä
supistuvat.
Tulokset pätevät pääpiirteissään myös
monikeskustaisille kaupunkialueffle
sekä muille kuin ympyrän muotoisille
kaupungeffle.

Kasvun rajoittamisesta hyötyvät ra
jatun alueen sisäpuolella maata omista
vat, koska tällä alueella maan hinta nou
see. Vastaavasti “vanhan” ja “uuden” ra
jan välisellä vyöhykkeellä maanomistajat
kärsivät tappiota, koska heidän omista
mansa maan hinta laskee. Vaikutuksesta
kotitalouksien hyvinvointin ei voida
vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Yh
täältä kotitalouksien asumiskustannuk
set nousevat maan markkinahinnan ko
hoamisen kautta. Toisaalta kaupunidalu
een ifivistyminen ja rakentamaton vyö
hyke kaupunkialueenulkopuolella vai
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kuttavat osaltaan kotitalouksien hyvin
vointiin tarjoten asukkaille virkistys
mahdoifisuuksia kaupungin lähialueifia.

2.2.3 Kaavoituksen ja
rakennuslupien
rajoittaminen

Kunnat tai alueet voivat rajoittaa kau
punkialueenkasvua myös kaavoittamal
la vähemmän rakentamisalueita tai
myöntämällä vähemmän rakennuslupia
kuin mffle on kysyntää.

Suomessa rakennuslupamenettelyä
ei yleensä käytetä maankäyttöpolitiikan
välineenä, vaan normaalisti rakennuslu
pa myönnetään, jos rakennushanke on
kaavoitusmääräystenja muiden raken
nukselle asetettavien vaatimusten mu
kainen. Sen sijaan monissa muissa mais
sa rakennuslupien myöntämistä rajoite
taan maapoifiifisista syistä. Esimerkiksi
useissa USA:n kaupungeissa, joissa rajoi
tetaan kaupungin kasvua kantaväestön
hyvinvoinnin turvaamiseksi, menettely
perustuu nimenomaan rakennuslupien
rajoittamiseen. Kaupunginjohto voi esi
merkiksi päättää, että kaupunkiin myön
netään vuoden aikana rakennuslupia
vain tiettyä asuntomäärää varten.

Suomessa maapolitilkan keskeinen
väline on kaavoitus. Kunta voi rajoittaa
kasvua siten, että uusia tontteja ei kaa
voiteta. Näin voidaan tulkita tapahtu
neen mm. Helsingin seudun kunnissa
1990-luvun puolivälinjälkeen, vaikka täl
laista politiikkaa ei ole välttämättä avoi
mesti lausuttu julki. Motiivit liittyvät
yhtäältä kunnallistalouden vakaudenyl
läpitämiseen ja toisaalta kantaväestön
hyvinvoinnin turvaamiseen. Politiikan
toteuttaminen ei tosin ole ollut kuntien
välillä yhtenäistä, sifiä sekä tavoitteet että
keinot ovat vaihdelleet. Monissa Helsin
gin seudun kehyskunnissa asuntotont
tien kaavoitusta on rajoitettu sifiä perus
teella, että liian nopeasta väestönkasvus
ta aiheutuu riskejä kunnaifistaloudelle,
kun väestönkasvun tuottamat lisätulot
eivät välttämättä kata palveluinvestoin
tienja palvelujen tuotannon kustannuk
sia. Toisissa kunnissa kunnan kaavoitus
koneisto ei ole pystynyt — asukkaiden
vastustuksen (kanta-asukkaiden hyvin
voinnin turvaaminen) tai tehottomuu
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den vuoksi — kaavoittamaan riittävästi
tonttimaata ilman, että kysymyksessä
olisi välttämättä ollut tietoinen pyrkimys
rajoittaa kasvua.

Sielläkin missä maata on runsaasti
kaavoitettuna se ei välttämättä mahdol
lista riittävää rakentamista, koska osaa
maasta ei eri syistä tarjota rakennuskäyt
töön. Syynä voi olla huono sijainti, mark
kinahinnan nousun odotus tai vajaasti
rakennettujen tontfien tapauksessa se,
että omistaja haluaa pitää tontin väljästi
rakennettuna.

Rakennuslupienja kaavoituksen ra
joittamisen vaikutukset kaupunkialueen
maankäyttöön ovat monissa suhteissa
samantapaiset kuin edellä kuvatussa ta
pauksessa, kun kasvua rajoitetaan asetta
malla kaupunkialueelle määrätty raja.
Kummassakin tapauksessa rajoittami
nenjohtaa kaupunkialueen työpaikkojen
ja väestön määrän supistumiseen tai kas
vun hidastumiseen verrattuna siihen
vaihtoehtoon, että rajoituksia ei olisi.
Vaikutuksissa on myös eroja. Rakennus
lupien tai kaavoituksen rajoittaminen
eivät kuitenkaan välttämättä johda kau
punkialueen ifivistymiseen tai maantie
teeffisen alueen supistumiseen kuten
kasvurajan asettaminen. Seurauksena
saattaa olla kaupunkialueen hajaantumi
nen, kun yrityksiä ja kotitalouksia ha
keutuu kaupunkialueen ja rajoitusten
ulkopuolelle.

Rakennuslupien rajoittaminenalen
taa rakennusmaan kysyntää ja laskee
maan hintaa. Asuntojen tarjonnan rajoit
taminen puolestaan kohottaa asuntojen
hintaa. Maan hinnan aleneminenja asun
tojen hinnan nousu nostavat rakennut
taja-ja rakennusyritysten voittoja. Tosin
tässä tilanteessa kunta voi leikata kasva
neet voitot itselleen maksuifia tai erilai
sifia yhteiseksi hyväksi koituvifia velvoit
teifia rakentajayrityksffle. Kaavoituksen
rajoittaminen sen sijaan kohottaa maan
hintaa kaavoitettavifia alueilla. Myös täs
sä tapauksessa asuntojen tarjonnan ra
joittaminen kohottaa asuntojen hintoja,
ja kaavoitetun rakentamattoman ja ra
kennetun maan omistajat hyötyvät ko
hoavasta maan hinnasta.

Ympänstömnisteriö

2.2.4 Kasvun rajoittaminen
— kommentteja ja
esimerkkejä

Maankäytön ohjauksen keinoin tapahtu
van kaupunkialueenkasvun rajoittami
sen lisäksi kaupunldalueen kasvua voi
daan rajoittaa myös taloudeifisen ohja
uksen välineillä, esimerkiksi yrityksffle
tai asukkaffle määrätyifiä veroifia ja mak
suilla,jotkakohdistuvatkaupunkialueel
la asuville tai toimivffle tai sinne sijoittu
ville talousyksiköffle.

Lisäksi on syytä todeta, että kaupun
gin suuruuteenja nopeaan kasvuun ifit
tyvät negatiiviset ulkoisvaikutukset —

ruuhkautuminen, saastuminen, rikolli
suus, turvattomuus, korkea asumis- ja
toimitilakustannukset — toimivat itses
säänluonnoffisena kasvunjarruttajana.
Näin ollen kaupungin kasvua olisi mah
doifista hillitä yksinkertaisesti antamalla
ongelmien kärjistyä. Tämä politiikka oli
si kuitenkin kohtalokasta, koska sejoh
taisi ihmisten hyvinvoinnin alenemi
seen, vaikka kaikki kasvun rajoittamisen
perustelut lähtevät viime kädessä liik
keelle hyvinvoinnin kohottamisen ta
voitteesta.

Kaupunkialueenkasvua on mahdol
lista rajoittaa maankäytön ohjauksella,
edellyttäen että maankäytölle asetettavat
rajoitukset ovat sitovia. Käytännössä
tämä voi olla vaikeaa siitä syystä, että
suurilla kaupunkialueifia toimii normaa
listi useita itsenäisiä kuntia, joiden kes
ken yhtenäisen maankäyttöpoliifikan
harjoittaminen voi olla vaikeaa tai mah
dotonta. Jos vain yksi kunta tai osa kun
nista pyrkii kaupunkialueen kasvun ra
joittamiseen, kasvu normaalisti suuntau
tuu niihin kunifin, jotka eivät rajoita
kasvua. Näin ollen kasvun rajoittamis
politiikka voi johtaa kaupunkialueen
entistä suurempaan hajaantumiseen.

Rakentamisen rajoittaminenjohtaa
teorian mukaan kaupunkialueen työ
paikkojenja asukkaiden määrän supistu
miseen tai kasvun hidastumiseen siihen
vaihtoehtoon verrattuna, että kasvua ei
rajoileta. Jos rakentamista rajoitetaan
asettamalla kasvulle vyöhykemäinen
alueellinen raja, se johtaa normaalisti
kaupunkialueen tilvistymiseen. Sen si
jaan yleinen kaavoituksen tai rakennus-
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lupien rajoittaminen ilman alueellista
rajausta voi johtaa jopa kaupunkialueen
hajaantumisen lisääntymiseen. Rakenta
misen rajoittaminen saa aikaan asumis
kustannusten nousun (verrattuna rajoi
tuksettomaan vaihtoehtoon). Sen sijaan
rajoittamisen seurauksista asukkaiden
hyvinvoinnin kannalta on mahdotonta
vetää yksiselitteisiäjohtopäätöksiä, sifiä
hyvinvointlin vaikuttavatmyös rajoitus
ten efektit esimerkiksi ruuhkautumi
seen, saastumiseen ja muihin negaifivi
slin ulkoisvaikutuksiin.

Portland Oregon on USA:n tunne
tuin esimerkki kaupungista, jossa sovel
letaan valtakunnan yleiseen käytäntöön
verrattuna tiukkaa maankäytön ohjaus-
politiikkaa. Politiikan keskeisenä osana
on kaupunkialueenkasvulle asetettu ui
koraja (green belt). Tämän ohella kau
pungissa on investoitu poikkeukseifisen
paljon mm. julkisen liikenteen kehittä
miseen. Politiikan tavoitteena ei ole niin
kään hidastaa kaupungin taloudeifistaja
väestöllistä kasvua vaan ohjata sitä talo
udeifisestija ekologisesti järkeviin suun
tiin. Portlandin mallin toimivuudesta on
käyty vilkasta keskustelua sekä kansa
laistenja poliitikkojen että kaupunkita
louden tutkijoiden keskuudessa. Mitään
yksiselitteisiä johtopäätöksiä keskuste
lusta ja tutkimuksista ei voida vetää7,
Kaupungin johdon ja monien tutkijoi
den näkemyksen mukaan kaupungin
politiikka onjohtanut asukkaiden hyvin
voinnin kohoamiseenja ekologisestikes
tävämpään kaupunkirakenteeseen. Krii
tikoiden mukaan Portiandin kaupunki-
alueen maankäyttö on yhtä hajaantunut
ta ja henkilöauton käyttö yhtä yleistä
kuin muissakin USA:n suurkaupungeis
sa.

Helsingin seutu on 1990-luvun puo
livälistä alkaen ollut tilanteessa, jossa
puute rakennuskelpoisesta kaavoitetusta
maasta on jatkuvasti rajoittanut alueen
asuntotuotantoa. Kysymyksessä ei ole
tietoinen politiikka, jolla olisi pyritty lii
dastamaan seudun taloudellista kasvua
tai edes alueellista laajenemista, vaan
pikemminkin ifianne johon on ajaudut
tu siitä syystä, että maankäytön suunnit
telunja palveluiden tuotannonkoneistot
itsenäisissä keskenään kilpailevissa kun
nissa eivät ole pystyneet sopeutumaan

nopean työpaikka- ja väestökasvun ai
kaansaamaan kysynnän kasvuun. Sa
mantapainen asetelma jossainmäärin eri
muodossa on ajankohtainen monilla
muillakin Länsi-Euroopan nopeimmin
kasvavifia metropolialueilla. Suomalai
nen erityispiirre on, että täällä tilanne ei
johdu ensi sijassa maan puutteesta tai
raakamaan kalliista hinnasta seudunkes
kuskunta Helsinkiä lukuun ottamatta.
Ongelman taustalla on pikemminkin
poikkeukseffisen tiukat lakisääteiset vei
voitteet asukkaille tarjottavista kunnalli
sista palveluista. Lisäksi lainsäädäntö
käytännössä estää väestönkasvun edel
lyttämien palveluinvestointien kustan
nusten vierittämisen rakennettavienuu
sien alueiden maanomistajffle, rakennut
tajifieja asukkaille. Tästä syystä kunnat—
turvatakseen kunnallistaloudenvakau
den — hidastavat kasvua rajoittamalla
uusien alueiden kaavoitusta. Yksittäisen
kunnan tasolla kaavoituksen rajoittami
nen on tehokas keino rajoittaa väestön-
kasvua ja ehkäistä kasvun kunnaifista
loudelle aiheuttamia riskejä. Koko seu
dun tasolla se johtaa korkeampin asun
tojen hintoihin sekä seudun työpaikka-
ja väestökasvun hidastumiseen.

23 Kaupunkialueen kasvun
edistäminen

Monet suurkaupungitja vielä useammat
keskisuuret ja pienet kaupungit eivät
suinkaan kärsi edellä kuvatuista nopean
kasvun ongelmista vaan pikemminkin
kasvun hitaudesta ja kaupunkialueen
taantumisesta. Tämä on tyypillinen on
gelma vanhoissa teoffisuuskaupungeissa,
joissa teoffisuuslaitosten sulkemiset, no
pea työn tuottavuudenkohoaminen sekä
muut teollisuuden rakennemuutokset
ovat johtaneet kaupungin avainalojen
työffisyyden supistumiseenja korkeaan
työttömyyteen sekä akifiviväestön pois
muuttoon alueelta. Myös monet vanhat
haffinto-ja varuskuntakaupungit kärsi
vät kasvun puutteesta, kunjulldsen sek
torin säästötoimet ja toimintojenuudel
leen organisoinnit supistavat niiden
avainalan — julkisen hallinnon, maan
puolustuksen, rajavartioinnin jne. —

työffisyyftä.
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Näissä kaupungeissa pyritään yleensä
kaikin käytettävissä olevin keinoin edis
tämään kaupunidalueen taloudeifista
kasvua. Taantuvien kaupunkialueiden
kehittäminen on keskeinen teema myös
valtakunnaffisessa aluepolitilkassa. Esi
merkiksi Suomen 40 merkittävästä kau
punkialueesta 22 kärsi muuttotappiota
kymmenvuotiskaudella 1989-98. Niiden
lisäksi myös suurimmassa osassa muut
tovoittoa saaneista kaupunkialueista on
etenkin 1990-luvun alun laman jälkeen
pyritty monin eri keinoin edistämään
kasvua.

Kasvun edistämisen keinot voidaan
jakaa karkeasti kahteen ryhmään:
O taloudelliset kannustimet alueelle
sijoittuvffle yrityksffle tai asukkaille
O investoinnit ja kehittämistoimet
alueen houkuttelevuudenja kilpailuky
vyn parantamiseksi.

Taloudeffisia kannustimia ovat mm.
määräaikaiset tai pysyvätverohelpotuk
set, investointi-ja koulutustuetyrityksil
le sekä erityistuet asukkaille. Taloudelli
sena kannustimena toimii myös subven
toitujen tontuen, toimiifiojen tai asunto
jen tarjoaminen markkinahintaa hal
vemmalla taijopa vastikkeetta. Kannus
timia voidaan rahoittaa valtakunnaifisis
tavaroista osana aluepolifiikkaa tai kun
tien omista varoista.

Alueen houkuttelevuutta ja kilpai
lukykyä voidaan pyrkiä lisäämään inves
toimalla ifrastruktuuniln (mm. liikenne
verkosto, satamat, lentokentät, tietoli
kenneverkot, kunnallistekniikka), panos
tuksilla työvoiman koulutukseen sekä
mm. kehittämällä kaupunkirakennettaja
asuinympäristöjä. Nämä toimet vaikut
tavat ainakinjoidenkin yritysten tuotta
vuuteenkohottavasti sekä kustannukslin
alentavasti. Näitäkin kehittämistoimia
voidaan rahoittaa sekä valtakunnaffisffla
ja EU:n tukirahoila että paikaifisila va
roifia.

Seuraavassa tarkastellaan ennen
kaikkea maankäytön suunnitteluun ja
ohjaukseen liittyviä keinoja taloudeffi
sen kasvun edistäjinä. Keinot liittyvät
taloudellisiin kannustimänja houkutte
levuuden parantamiseen.

2.3.1 Kasvun edistäminen
rakennusmaata
kaavoittamalla

Edellisessä kohdassa todettiin, että
maankäytön ohjauksella — rakentamista
rajoittamalla — voidaan melko tehok
kaasti rajoittaa kaupunkialueen kasvua,
edellyttäen että rajoitukset ovat sitovia
sekä yhdenmukaisia kaupunkialueen
kaikissa kunnissa. Vaikutusmekanismit
eivät kuitenkaan ole samanlaisia toisin
päin eli kaupunidalueenkasvua ei voida
merkittävästi edistää pelkästään kaavoit
tamalla lisää tontteja rakentamista var
ten. Tarkastellaan esimerkiksi kuvion 2.1
esittämää yksikeskustaista kaupunki
aluetta,jossa kaupunkialueen raja mää
räytyy kotitalouksien tarjousmaanvuok
ran ja maatalouden maanvuokran leik
kauskohdan perusteella. Mitä tapahtuu,
jos kaupunki haluaa houkutella alueelle
lisää asukkaita ja kaavoittaa sitä varten
maatalousmaata asumiskäyttöön kau
punkialueen rajan ulkopuolelta, mutta ei
samalla kuitenkaan tarjoa mitään muuta
kannustinta rakentaa asuntoja maatalo
usvyöhykkeelle kuin haifinnollisen ra
kentamisoikeuden? Seurauksena on, että
kotitalouksien tarjousvuokra jää kau
punkialueen rajan ulkopuolella edelleen
alle maatalouden taijousvuokran, joten
maatalous syrjäyttää entiseen tapaan
asumisen. Maatalousmaankaavoittami
sella asumiskäyttöön ei siis sellaisenaan
ole mitään vaikutusta kaupunidalueen
kokoon ja kasvuun. Kaavoittaminen ra
kennuskäyttöön “väärässä sijainnissa” ei
houkuttele rakentamaan eikä näin ollen
edistä kaupunkialueen kasvua.

Asetelma on toinen, jos kaupunki-
alueen kasvua on alunperin rajoitettu.
Kaavoittamafia lisää maata rakentamista
varten alueella, jossa kaupunkimaisen
maankäytön taijousmaanvuokra ylittää
maatalouden maanvuokran, kaavoitta
minen saa aikaan kasvusysäyksen. Näin
tapahtuu tyypifiisesti nopeasti kasvavil
la kaupunkialueifia. Sen sijaan taantuvil
la kaupunidalueila lisäkaavoittaminen
johtaa yleensä vain rakennusmaanylitar
jontaan.
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2.3.2 Maankäytön
kehittömisprojektit

Tonttimaan kaavoituksenja siihen usein
liittyvän maanhinnan subventoinnin si
jasta monissa kaupungeissa on pyritty
aktiivisesti lisäämään kaupunkialueen
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta erilai
sifia maankäytönkehittämisprojekteffla.
Tyypifiisiä projekteja ovat mm.

kaupunldkeskustojenkehittäminen
O vanhojen teoffisuusalueiden sanee
rausja muuntaminen uuteen käyttöön
O vanhojen satama- ja rautatiealuei
den rakentaminen
O yritys-ja fiedepuistojen toteuttami
nen
o julkisenkaupunkiliikenteen kehittä
mishankkeet.

Tyypillistä näille projekteile on,
että niissä kunta tai alue ei toimi ainoas
taankaavoittajan, kunnallistekniikan to
teuttajan ja rakennusluvan myöntäjän
roolissa, vaan myös aktiivisena investoi
jana ja rakennuttajana. Toinen tyypilli
nen piirre on, että projektit toteutetaan
usein kunnan tai alueen, maanomistaji
en, yksityisten yritysten ja usein myös
valtion yhteistyönä. EU:n rakennerahas
toista on myönnetty runsaasti rahoitus
ta tämäntyyppisffle hankkeffle erityises
ti ns. koheesiomaissa (Irlanti, Espanja,
Portugali ja Kreikka) sekä vuodesta 1994
alkaen myös Suomessa.

Maankäytön kehittämisprojektien
mahdolliset kasvua edistävät vaikutuk
set perustuvat moneen eri tekijään.
Hankkeifia pyritään luomaan positiivisia
ulkoisvaikutuksia ja parantamaan kau
pungin toimivuutta (esimerkiksi kes
kustojen kehittäminenja julkisen ifiken
teen hankkeet), ehkäisemäännegatiivisia
ulkoisvaikutuksia (rappeutuneidenalu
eiden saneeraus) sekä synnyttämään po
siifivisia kasautumisetuja (mm. yritys-ja
tiedepuistot). Hyvin toteutetuissa maan-
käytön kehittämisprojekteissa ei ole ky
symys ainoastaan maan hinnan tai infra
struktuurikustannusten subventoimi
sesta, vaan siitä, että julldsffla panostuk
sula saadaan aikaan positiivisia ulkois
vaikutuksia, joiden arvo on suurempi
kuin panostusten kustannukset.

Kehittämisprojekfien vaikutusme
kanismit perustuvat mm. siihen, että

kaupunkiympäristö vaikuttaa sekä asuk
kaiden hyvinvoinifin että yritystoimin
nanmenestymiseen. Kaupunkiympäris
tön laatu, palvelutaso, kulttuuri- ja vir
kistyspalvelut, turvallisuus javiihtyisyys
ovat keskeisiä osatekijöitä asuinkaupun
gin valinnassa. Toisaalta monet yritykset
ovat sijainnin valinnassaan riippuvaisia
erityisesti työvoiman saatavuudesta.
Tästä syystä tekijät, jotka parantavat
kaupunkialueenhoukuttelevuutta asuk
kaiden kannalta, vaikuttavat suotuisasti
myös alueenvetovoimaan yritystenkan
nalta, Lisäksi laadukas infrastruktuuri
sekä kasautumisedut vaikuttavat itses
sään yritysten toimintaedellytyksiin.

2.3.3 Kasvun edistäminen
— kommentteja ja
esimerkkejä

Monissa Suomen kunnissa eli erityisesti
1970-ja 1980-luvulla vahva usko kaavoi
tuksenja tonttipolitiikan tehoon kasvun
edistäjänä. Tyypifiisesti kaupunki tai
kaupungin ympäryskunta hankki raaka-
maatakaupunkialueen reunalta, kaavoit
ti alueen sekä rakensi alueelle kunnallis
tekniikan. Sen jälkeen kunta houkutteli
asukkaita kuntaan tarjoamalla tontteja
jopa maanhankinnan ja kaavoituksen
perusteella määräytyvääomakustannus
hintaa halvemmalla,joskus käytännössä
ilmaiseksi(ns. markan tontit). Vastaaval
la tavalla kaavoitetifin teoffisuustontteja
ja usein niihin rakennettiin kunnan toi
mesta myös teollisuushaffit. Suomen
kunnissa on edelleen tuhansia rakenta
mattomia kaavoitettuja ja kunnaffistek
nlikalla varustettuja tontteja. Kysymyk
sessä on ollut osittain liian optimistiseen
kasvunäkemykseen perustuva tulevan
rakentamiskysynnän ylimitoitus mutta
osittain myös yliarvioitu käsitys kaavoi
tuksenja tonttipolitiikan mahdoffisuuk
sista toimia kasvun edistäjänä.

Onnistuneilla maankäyttöprojek
teifia on monissa kaupungeissa saatu ai
kaan positiivisia kasvusysäyksiä. Maan
käyttöprojektit parantavat kaupungin
vetovoimaaja houkuttelevuutta suhtees
sa muihin kaupunkeihin. Suomessa mo
net suuret ja keskisuuret kaupungit ovat
joutuneet sopeutumaan teoffisuuden ra
kennemuutoksin 1970-luvulta alkaen.
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Eräät kaupungit ovat toteuttaneet mer
kittäviä maankäyttöprojekteja, jotka
ovat osaltaan vahvistaneet kaupunkien
houkuttelevuuttaja kilpailukykyä uusia
asukkaita ja uutta yritystoimintaa var
ten. Tampereella on muunnettu keskus
tan teollisuuskortteleita uusiksi yritys
toiminta-ja asuinalueiksi. Jyväskylässä,
Porissaja Oulussa on uudistettukaupun
kikeskustoja mm. toteuttamalla kävely
alueita ja pysäköintiratkaisuja sekä vah
vistamalla muilla keinoin keskustojen
kaupallista vetovoimaa. Turussa on
muunnettu Aurajoen rannan varasto-,
teoffisuus-ja satama-alueita asuinalueik
si sekä kulttuuri- ja yritystoiminnan
käyttöön. Lahdessa Vesijärven rannan
vanha rautatie-, satama ja teoffisuusalue
on muunnettu vapaa-ajan ja kulttuurin
(mm. Sibelius-talo) sekä asumisen alu
eeksi. Useimmissakorkeakoulukaupun
geissa on korkeakoulunyhteyteen toteu
tettu yrityspuistoja, -hautomoita ja mui
ta vastaavia keskittymiä, joiden tavoit
teena on hyödyntää korkeakoulunja kas
vaville aloffle erikoistuneiden yritysten
keskittymisen mukanaan tuomia kasau
tumisetuja.

2.4 Maankäytön ohjaaminen
kaavoituksella

Suomessaja käytännöffisesfi katsoen kai
kissa kehittyneissä maissa kaupunkialu
eiden maankäyttöä ohjataan ja rajoite
taan kaavoituksella tai vastaavalla me
nettelyllä. Edellä käsitellyissä tapauksis
sa tarkastelifin ennen kaikkea maankäy
tön ohjauksen yhteyttä koko kaupunki-
alueen kasvuun. Seuraavassa käsitellään
maankäytön ohjausta kaavoituksella pai
kallisesti, ilman koko kaupunkialueen
tasoista näkökulmaa. Tosin paikaifisenja
kaupunkialueen tasojen erottaminen toi
sistaan on usein käytännössä vaikeaa,
koska kaupunkialueen tasoisia maan
käyttötavoitteitakin toteutetaan normaa
listi yksittäisten hankkeidenja alueiden
kautta.

2.4.1 Miten ja miksi
maankäyttöä ohjataan
ja kontrolloidaan?

Kaupunkialueella rakentaminen edellyt
tää Suomessa normaalisti voimassa ole
vaa asemakaavaa. Siinä määritellään
mm. kaava-alueen, alueiden käyttötar
koitus, rakennusten talotyyppi sekä
kuinka paljon alueelle saa rakentaa. Li
säksi kaavassa on yleensä yksityiskohtai
sia määräyksiä esimerkiksi rakennusten
korkeudesta, kerrosluvusta, asuntojen
määrästä ja ulkonäöstä. Lisäksi kaavassa
määritellään rakennusten sijoittaminen
sekä pysäköinnin järjestäminen.

Miksi yhteiskunta haluaa kontrol
loida rakentamista? Miksi maanomistaja
ei saa vapaasti päättää maa-alueensa
käyttötarkoituksesta sekä rakentamisen
määrästä ja ominaisuuksista? Kaupunki-
talouden näkökulmasta kaavoituksen
maankäytön rajoittamisen perustelut
voidaan tiivistää neljään argumentifin:
O negaifivisten ulkoisvaikutusten
kontrollointi
O posiifivisten ulkoisvaikutusten
edistäminen
O taloudellinen ohjaus
O yhdyskunnan perusrakenteiden to
teuttaminen.

2.4.2 Negatiivisten
ulkoisvaikutusten
kontrollointi

Yksi perussyy sille, että yhteiskunta
määrittelee kaavoissa kunkin maa-alu
een saifitun maankäytön, on keskenään
yhteen sopimattomienmaarkäyttömuo
tojen erottaminen toisistaan omffle alu
eilleen. Perusteena on se, että tietyt
maankäyttömuodot aiheuttavatnegaifi
visia ulkoisvaikutuksialähiympäristöön
sä. Sijoittamalla ulkoisvaikutuksia aihe
uttavat ja niistä kärsivät toimijat riittä
vän kauas toisistaan, saadaan vähennet
tyä negaifivisten ulkoisvaikutusten aihe
uttamaa haittaa.

Tehdasteotiisuus on selkein esimerkki
lähiympäristölleen negatiivisia ulkois
vaikutuksia aiheuttavasta toiminnosta.
Tehtaiden ulkoisvaikutuksia ovat mm.
päästöt ilmaan, vesistöihinja maaperään,
hajuhaitat, melu, tehdasrakennusten
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maisemavaikutukset sekä liikenne. Pääs
töjen ja muiden vaikutusten määrä ja
haitallisuus muiden toimintojen kannal
ta vaihtelevat luonnollisesti teollisuus
alan, tuotantoteknologian ja ympäristö-
normien mukaan. Tehtaiden negaifiviset
ulkoisvaikutukset vaikuttavat asukkai
den lisäksi myös yrityksiin. Esimerkiksi
palvelualan yritykselle sijainti saastutta
van tehtaan vieressä ei välttämättä ole
otoifista yrityksen imagon tai työnteki
jöiden rekrytoinnin kannalta.

Teollistumisen alkuaikoina työläis
ten asunnot sijoitettiin nimenomaan lä
helle tehdasta, jotta työmatkat olisivat
lyhyet. Kaupunkien kasvaessa ja tuotan
non sekä siihen liittyvien ulkoisvaiku
tusten lisääntyessä tehtaat siirtyivätkes
kustojenuikopuolelle sekä omasta aloit
teestaan että yhteiskunnan harjoittaman
maankäytön ohjauksen seurauksena. Ui
koisvaikutusten lisäksi kehitykseen on
vaikuttanut teollisuuden sijaintitekijöi
den muutokset. Keskustan ruuhkaisuus,
ahtaatja epäkäytännöffisetkilnteistötja
korkea maan hinta ovat ajaneet teoffi
suutta esikaupunkeihin. Kaavoittamalla
teollisuusalueita esikaupunkialueille
riittävän etäälle muista toiminnoista voi
daanvähentää teoffisuuslaitostenaiheut
tamaa haittaa asukkaffle sekä muffle yri
tyksffle. Samalla voidaan ottaa huomioon
teoffisuuden tuotanto-, ja ifiankäyttötar
peet sekä kuljetukslin ffittyvätvaatimuk
set. Kuorma-autoilla tapahtuvan maan
tiekuljetusten lisääntyminen ja rautatie
kuljetusten supistuminen ovat vahvista
neetkehäteidenja ulosmenoväylien var
sia teollisuusyritysten sijoittumisaluei
na.

Ympäristönsuojelun näkökulmasta
voidaan todeta, että sijoittamalla negaifi
visia ulkoisvaikutuksia aiheuttavat ja
niistä kärsivät toiminnot erffleen, voi
daan vähentää päästöjenja muiden hait
tojen vaikutuksia kaupunidalueen asuk
kaifieja yrityksffle. Sen sijaan tällä taval
la ei saada vähennettyä päästöjen koko
naismäärää. Näin ollen maankäytön oh
jaus ei ole laajemman kokonaisuuden
kannalta tehokas päästöjen rajoittamisen
keino. Tässä suhteessa suorat päästöra
joitukset, melurajat ja muut hallinnoffi
sen rajoitukset sekä ympäristövaikutus
ten taloudeffiset sanktiot ja kannustimet

oijat tehokkaampia keinoja vaikuttaa
teoffisuudenympäristövaikutuksiln.

Myös suuriin toimistokeskittymiin
liittyy asukkaiden kannalta negatiivisia
ulkoisvaikutuksia. Toimistoyritysten
työntekijätja asiakkaat aikaansaavat lii
kennettä, jonka melu, saasteetja turval
lisuusongelmat vaikuttavat asukkaisiin.
Korkeat toimistorakennukset vaikutta
vat lähellä sijaitsevien asuntojen maise
maanja ne voivat esimerkiksivaijostaaja
estää auringonvaloa. Ilmastoinifiaitteet
voivat aiheuttaa meluongelmia. Lisäksi
suuret toimistokeskittymät saattavat ve
tää puoleensa mm. omaisuusrikoffisuut
ta. Negatiiviset ulkoisvaikutukset ovat
yksi syy ohjata kaavoituksen avulla suu
ret toimistokeskittymät kohtuulliselle
etäisyydelle asumisesta. Toisaalta toimis
torakennuksiln voi liittyä myös posiifivi
sia ulkoisvaikutuksia asuinalueidenkan
nalta, sifiä ne voivat toimia suojamuuri
na liikenneväylien melu-ja saastevaiku
tuksilta. Toinen syy toimistoyritysten
luontaiselle taipumukselle hakeutualä
hekkäin samoin kuin kaavoituksenavul
la tapahtuvalle keskittämiselle liittyy
kasautumisetuihinja yritysten keskinäi
sin posiifivisin ulkoisvaikutuksiin, joi
ta käsitellään seuraavassa kohdassa.

Kauppakeskukset generoivat ifiken
nettä, joka aiheuttaa negatiivisia ulkois
vaikutuksia asukkaisiinvastaavallataval
la kuin toimistokeskittymien tapaukses
sa. Kauppakeskusten asiakasliikenne ai
heuttaa aika ajoin liikennemuhkia, jotka
vaikuttavat muihin hikenneväylienkäyt
täjiin. Suuret kauppakeskukset edellyttä
vät valtavia pysäköintialueita, joiden si
joittaminen asuinalueiden tuntumaan
on ongelmallista. Kauppakeskuksiinliit
tyy myös vilkas tavaraliikenne,joka pait
si lisää hikennesuoritetta, myös edellyt
tää suuria lastausalueita.

Kauppakeskusten sijoittumiseenja
kaavoitukseen liittyy huomattavasti
enemmän ristiriitaisia tekijöitä kuin
muuhun yritystoimintaan. Kauppojen
kasautuminen keskuksin ja sijoittumi
nen kauas asuinalueista vähentää niihin
liittyviä negatiivisia ulkoisvaikutuksia
mutta samalla pidentää kotitalouksien
ostosmatkojaja lisää heidän tavarankul
jetustaan. Lisäksi se heikentää autotto
mien asukkaiden mahdoifisuuksia saada
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kauppapalveluja. Tätä ristiriitaa käsitel
lään seuraavassa kohdassa posiifivisten
ulkoisvaikutusten edistämisen yhtey
dessä.

Erilaiset talotyypit ja asumismuodot
asuinalueifia voivat saada aikaan negaifi
visia ulkoisvaikutuksia toisilleen. Yleen
sä pientaloalueetjakerrostaloalueetkaa
voitetaan toisistaan erilleen. Pientalo
asukkaiden näkökulmasta massiiviset
kerrostalot aiheuttavat maisema-ja var
jostushaittoja sekä generoivat liikennet
tä ja pysäköintitarvetta kaikkine niihin
ffittyvine haittoineen. Rakennustenfyy
sisiin ominaisuuksiin ja liikenteeseen
liittyvät haitat eivät välttämättä kuiten
kaan ole keskeisimpiä syitä sffle, että eri
talotyyppienja asumismuotojen sijoitta
misesta erffleen tai yhteen käydään vil
kasta keskustelua sekä Euroopan että
USA:n kaupungeissa. Taustalla on se, että
kerrostaloihinja pientaloihin valikoituu
sosiaaliselta taustaltaan erilaisia asukkai
ta. USA:ssaja monissa Euroopan maissa
valtaosakerrostaloasunnoistaon vuokra-
asuntoja ja pientaloasunnot enimmäk
seen omistusasuntoja. Suomen kaupun
geissa lähes kaikki pientaloasunnot ovat
omistusasuntoja, mutta sen sijaan ker
rostaloasunnot jakautuvat suunnffleen
puoliksi omistusasuntojen ja vuokra-
asuntojen välillä. Talotyypin lisäksi kaa
voituksella säädellään yleensä myös
asuntojen kokoaja talon laaduifisia omi
naisuuksia. Monien tutkimusten mu
kaan asunnon hallintasuhde, talotyyppi,
koko ja laatu ovat tiiviisti sidoksissa tu
lotasoon, koulutukseen ja perhetyyp
piin. Näin ollen on selvää, että asuinalu
eiden kaavoituksella ohjataan voimak
kaasti, paitsi talotyyppiä ja rakennusten
ominaisuuksia, myös asuinalueen sosiaa
lista rakennetta.

Tietyn tyyppisissä asunnoissa asu
vien kotitalouksienkannalta muun tyyp
pisten asuntojen negatiiviset u]koisvai
kutuksethilttyvätkinusein nimenomaan
asukkaiden sosiaaliseenkoostumukseen.
Pienituloiset, kouluttamattomat sekä
toisiin etnisiin ryhmiin kuuluvat asuk
kaat edustavatjofflekin asukkaffle nega
ifivisia ulkoisvaikutuksia. Siitä, tulisiko
kaavoituksen keinoin nimenomaan pyr
kiä sijoittamaan eri sosiaaliryhmät toisis
taan erilleen vai sekoittaa niitä keske

nään, ei vaifitse yksimielisyyttä. Käytän
nössäkaavoituksella on taipumus edistää
eri sosiaaliryhmien eriytymistä talotyyp
pienja asumismuotojen keskittämisellä.
Kuitenkaan ei yleensä avoimesti tuoda
julki, että tämä olisi tarkoituksena.

O’Suffivanin (2000) mukaan USA:n
ensimmäisissä detaljikaavoiksi tulldtta
vissa maankäyttösuunnitelmissa tavoit
teena oli nimenomaan pitää köyhien
asuinpaikat erillään varakkaiden asuin
alueista. Esimerkiksi San Franciscossa
hyväksyttiin vuonna 1880 maankäyttö
säädöksiä,joiden avoimena tarkoitukse
na oli estää kiinalaisia asettumasta asu
maan valkoihoisten asuinalueille. Kun
nämä säädökset todettiin perustuslain
vastaisiksi, kaupunki hyväksyi säädök
siä, joissa rajoiteifiin pesuloiden —jotka
olivat kiinalaisten haifitsemaa ffiketoi
mintaa — sijoittumista tietyillä asuinalu
eilla. Uudet säädökset olivat perustus
lain mukaisia mutta johtivat käytännös
sä lähes samaan lopputulokseen.

2.4.3 Positiwisten
ulkoisvaikutusten
edistäminen

Toinen perussyy maankäytön ohjaami
selle ja kontrolloimiselle kaavoituksen
avulla perustuu edeifiseen verrattuna
käänteiseen tavoitteeseen eli posiifivis
tenulkoisvaikutusten edistämiseen. Kaa
voituksen avulla voidaan ohjata samoffle
alueille sellaisia toimintoja, jotka hyöty
vät toistensa läheisyydestä. Kaavoituk
sen avulla alueille tuotetaan paikallisia
julkishyödykkeitä, kuten liikenneväyliä,
puistojaja virkistysalueita, jotka hyödyt
tävät asukkaita ja yrityksiä. Samoin kaa
voituksellavaikutetaankaupunläkuvaan
ja lähiympäristön laatuun, mikä myös
vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin.

Teollisuusja varastointi ovat normaa
listi paljon tilaa vaativia, kuljetusinten
siivisiä toimintoja. Niiden on edullista
sij aita lähellä terminaaleja tai kaupunki-
alueenkeskeisiä ulosmenoväyliä. Ne voi
vat hyötyä raaka-ainetoimittajienja ali
hankkijoidenläheisyydestä kuljetus-ja
kommunikaatioetäisyyksien vuoksi.
Nämä tekijät vaikuttavat oleeffisesfi teol
lisuusyritysten sijainnin valintaan kau
punkialueella. Järkevä kaavoituspolitiik
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ka ottaa yritysten hyödyt huomioon teol
lisuuslaitoksiin liittyvien negaifivisten
ulkoisvaikutusten ohella. Teoffisuusalu
eiden kaavoituksessa voidaan pyrkiä
edistämään yritysten toimintaa ottamal
la huomioon yritysten kuljetuksin ja
toisten yritysten läheisyyteen liittyvät
tarpeet sen ohella, että niiden aiheutta
mien negatiivisten ulkoisvaikutusten
haittoja pyritään ehkäisemään.

Toimistoyrityksiä ovat mm. pääkont
torit sekä rahoitusalan ja liike-elämän
palveluiden yritykset. Monille tämän
tyyppisffle yrityksffle informaatiotekno
logian tarjoamien mahdollisuuksien li
säksi henkilökohtaisenkommunikaation
heippous on yksi keskeisimmistä sijain
titekijöistä. Niiden sijainninvalinnassa
merkittäviä tekijöitä ovat mm. asiakkai
den ja alihankkijoiden läheisyys, erilais
ten palveluiden saatavuus, tietohikenne
yhteyksien tehokkuus sekä työntekijöi
den saavutettavuus. Toimistoyritykset
saavat kasautumisetuja useiden yritys
ten keskittymisestä samoille alueille,
Tästä syystä toimistoyritykset ovat vah
vasti edustettuina kaupunkien keskus
toissa. Esikaupungistumisen myötä toi
mistoyrityksetkin ovat hajaantuneet
kaupunkialueilla. Kuitenkin ne esikau
pungeissakin näyttävät keskittyvän ala
keskuksinja muodostavanyrityskeskit
tymiä.

Edeifisessä kohdassa todettiin, että
toimistokeskittymlln liittyy negatiivisia
ulkoisvaikutuksia asuinalueidenkannal
ta. Sen vastapainona toimistokeskitty
min liittyy yllä esitetyn perusteella vah
voja positiivisia ulkoisvaikutuksia yritys
ten itsensä kannalta. Järkevä kaavoitus
politiikka ottaa tämän huomioon ja pyr
kii edistämään toimistokeskittymien ja
niihin liittyvien posiifivisten ulkoisvai
kutusten syntymistä samalla ottaen nii
den sijoittumisessa huomioon negatii
visten ulkoisvaikutusten ehkäisemisen.

Kaupan sijoittumiseenja kauppakes
kusten kaavoitukseenifittyy ristiriitaisia
piirteitä, minkä vuoksi monissa Suomen
ja Euroopan kaupungeissa aiheesta käy
dään vilkasta keskustelua. Perinteisesti
kauppa on paikallisten markkinoiden
varassa toimiva ala, jossa yritykset ovat
kaupunkialueifia seuranneet asukkaita,
Asiakkaat pyrkivät minimoimaan kaup

pamatkakustannuksiaanja tästä syystä
kaupatvaltaavat marlddna-alueensa pää
asiassa lähellä sijaitsevista kotitalouksis
ta. Tyypillisesti päivittäistavarakaupoifia
on maantieteeffisestimelko pienet mark
kina-alueet, vastaavasti mitä erikoistu
neempaa kauppa on, sitä laajempia ovat
markldna-alueet.

Kotitalouksien kannalta kauppojen
sijoittumiseenja alueeffiseen kasautumi
seen vaikuttaa yhtäältä tarve saadakaup
papalvelut läheltä, jotta kauppamatka
kustannukset minimoituvat. Tämä on
pemssyysffle, että kauppa on alueeffises
Ii hajaantunut toimiala. Toisaalta nykyai
kaisetkuluttajat haluavatverrata tuottei
ta keskenäänja suorittaa useita ostoksia
samalla kauppamatkalla. Nämä ominai
suudet puolestaan johtavat siihen, että
kauppakeskuksifiejakauppojen alueeffi
sffle keskittymille on kysyntää. Kulutuk
sen lisääntyminen ja monipuolistumi
nen tulotason nousun myötä yhdessä
henkilöauton yleistymisenjajulldsenffi
kenteen kehittymisenkanssa vahvistavat
kauppakeskukslin suuntautuvaakysyn
tää hajallaan sijaitsevien kauppojen kus
tannuksella. Kotitalouksista lähtevien
kysyntätekijöiden ohella kauppayritys
ten kannattavuustekijät vaikuttavat
kauppojen keskittymiseen. Suuret yksi
köt mahdoifistavat mittakaavaetujen
hyödyntämisen tavaroiden hankinnassa,
kuljetuksessaja varastoinnissa. Useiden
kauppojen keskittyminen samaan kes
kukseen mahdoifistaa kauppayrityksffle
kasautumisetujen saavuttamisen mm.
yhteisen markkinoinnin, asiakaspysä
köinnin, klinteistönhuollon, investointi
en yms. tekijöiden kautta. Lisäksi jokai
nen yhteen kauppaan tuleva asiakas on
potenfiaalinen asiakas myös muille kau
poffle, joten yritykset voivat hyötyä jopa
samalla alalla toimivien kilpailijayritys
ten läsnäolosta samassa keskuksessa.
Näiden tekijöiden kautta kauppakeskit
tymiin liittyy positiivisia ulkoisvaiku
tuksia sekä kuluttajien että kauppayri
tysten näkökulmasta.

Asian tekee ongelmalliseksi ja risti
riitaiseksi se, että kuluttajien mieltymyk
setja arvostukset kauppojen läheisyys-
vaatimuksen ja monipuolisuusvaati
muksen suhteen vaihtelevat. Osa asuk
kaista ei halua eikä voi, mm. auton puut-
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teen tai ffikkumisrajoitusten vuoksi,
matkustaa ostoksffle kauppakeskuksiin
vaan haluaa tehdä ostokset nimenomaan
lähellä. Samoin kauppayritykset ovat
erikoistuneet eri tavoin. Osa kauppayri
tyksistä on erikoistunut nimenomaan
lähialueen asukkaiden palvelemiseen
eikä pysty hyödyntämään kauppakes
kusten kasautumisetuja. Jos suuri osuus
asuinalueiden ostovoimasta suuntautuu
keskuksän, asuinalueiden kaupat eivät
saa houkuteltua riittävän suurta ostovoi
maa. Ne putoavat kannattavuusrajan alle
ja joutuvat lopettamaan toimintansa.
Tällöin myös kauppojen läheisyyttä pre
feroivat asukkaat joutuvat pakotetuiksi
kauppakeskusten asiakkaiksi.

Miten maankäytön suunnittelu toi
mii ja miten sen pitäisi toimia tässä tilan
teessa? Yhden näkemyksen mukaan
markkinamekanismin eli kauppayritys
tenja kuluttajien on ratkaistavakauppa-
yritysten sijoittuminen, kokojakaumaja
keskittyminenkauppakeskuksiin. Maan-
käytön suunnittelun roolin tulee rajoit
tua negatiivisten u&oisvaikutusten eh
käisemiseen. Toisen näkemyksen mu
kaan yhteiskunnan tulee maankäytön
suunnittelulla nimenomaan edistää
kauppakeskusten syntymistä, koska nii
hin liittyy positiivisia ulkoisvaikukiksia.
Kolmannen näkemyksen mukaan yhteis
kunnan tulee turvata kaikille asukkaille
myös kauppapalvelut ja tästä syystä oh
jata kauppojen sijoittumista ja kauppa
keskusten muodostumista siten, että
kohtuulliset kauppapalvelut säilyvät
myös asuinalueifia. Toinen ohjaustavoite
liittyy kauppakeskusten sijoittumiseen,
siinä suhteessa keskeinen kysymys on
julkisen liikenteen yhteydet kauppakes
kuksin. Monissa USA:n kaupungeissa
suunnittelua ohjaa lähinnä kaksi ensin
mainittua tavoitetta. Sen sijaan Suomes
sa jopa maankäyttö- ja rakennuslakiin
sisältyy vaatimus, että kaava onlaaditta
va siten, että luodaan edellytykset palve
lujen alueelliselle saatavuudelle, mikä
vastaa edellä esitettyä kolmatta näkemys
tä. Markkinaratkaisu minimoi yritysten
tuotanto-ja kuljetuskustannukset, mut
tajättää tulonjakovaikutukset sekä pal
velujen saatavuuserothuomiotta.

Asuinatueitta posiifivisten ulkoisval
kutusten edistäminen tarkoittaa mm.

alueiden varaamista puistoja ja paikaifi
sia palveluita varten, liikenneväylien ra
kentamista ja likennejärjestelyjen to
teuttamista, kaupunkikuvan vaalimista
sekä turvaifisuutta ja terveeffisyyttä kos
kevien vaatimusten säätämistä rakenta
miselle.

Asuinalueiden puistot ja liikenne
väylät ovat paikaifisiajulkishyödykkeitä,
joiden eduista asukkaat voivat nauttia II-
man, että he maksaisivat erikseen niiden
käytöstä. Paikalliset julldshyödykkeet
kohottavat normaalisti asukkaiden hy
vinvointia. Kaupunkitaloudennäkökul
masta paikallisiin julkishyödykkeisin
investoiminen ja niiden ylläpito on yh
teiskunnan kannalta kannattavaa niin
pitkälle kuin hyödyt asukkaiden hyvin
voinnin kannalta ovat suuremmat kuin
kyseisten investointien ja niiden ylläpi
don kustannukset. Yhteiskunnalle kus
tannukset puistojen, katujen yms. maata
vaativienjulkishyödykkeidentapaukses
sa koostuvat maa-alueiden hankinnanja
rakentamisen pääomakustannuksista8
sekä ylläpitokustannuksista. Hyötyjen
määritteleminenja etenkin mittaaminen
onluonnoifisesti ongelmallisempaa. Yksi
näkemys on, että niitä ei ylipäätään voi
mitata. Toinen näkemys on, että hyötyjen
arvo kapitalisoituu läheisten kiinteistö
jen maan arvoihin, jakotitaloudet paljas
tavat omat preferenssinsä paikaifisten
julkishyödykkeiden arvon suhteen sifiä,
että ovat valmiita maksamaan korkeam
pia hintoja maasta ja asunnoista, jotka si
jaitsevat paikallisten julldshyödykkei
den vaikutuspiirissä. Tämän näkemyk
sen pohjalta on tehty lukuisia ns. hedo
nisia hintatutkimuksia erilaisten ympä
ristötekijöiden vaikutuksesta maan tai
asuntojen hintoihin tai vuokniin. Niiden
mukaan (mm. Laakso, 1997) asuinalueen
väljyys tai puistojenja metsien määräko
hottavat asuntojen hintoja, minkä voi
tulkita siten, että kotitaloudet ovat val
miita maksamaan lisähintaa tällaisten
paikallisenjulldshyödykkeiden olemas
saolosta, määrästä ja laadusta asuinalu
eifia.

Samalla kun puistot ja muut paikal
lisetjulldshyödykkeet lisäävät asukkai
den hyvinvointia, asumiseen liittyy
myös kasautumisetuja sitä kautta, että
asuinalueen ifiviys ja koko vaikuttavat

8M1. vhtoehtoskusnnus(mene
tettytuotto muussakäytössä, esimer
kiksiasuinrakennusmaana)
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asuinalueella sijaitsevien palveluiden
tarjontaan. Suurella ja ifivilhiä asuinalu
eella on riittävästi ostovoimaa paikaifis
ten palveluiden kysyntäpohjaksi. Tutki
musten mukaan myös asuinalueen pal
velujen taso vaikuttaa asuntojen hintoi
hin. Näin ollen asuinalueen ffiviyteen/
väljyyteen sekä paikaifisiin julkis
hyödykkeisin liittyy vastakkaissuuntai
sia tekijöitä kotitalouksien hyvinvoinnin
kannalta. Puistojen suuri määrä ja alhai
nen rakennustehokkuus lisäävätväljyyt
tä,joka kohottaa asukkaiden hyvinvoin
tia ja jota kotitaloudet arvostavat. Toi
saalta tehokas rakentaminen luo kysyn
täpohjaa paikallisffle palveluffle, jotka
myös vaikuttavat hyvinvointiinja joita
kotitaloudet myös arvostavat. Kotitalo
uksien arvostukset ja mieltymykset
luonnollisesti vaihtelevat suhtautumi
sessa mm. asuinalueen väljyyteen sekä
paikaffisilnjulldshyödykkeisinjapalve
luihin. Kaavoituksessa yhteiskunta ottaa
kantaa siihen, mikä on kullakin asuinalu
eella paikallistenjulkishyödykkeiden oi
kea mitoitus ja kuinka ifiviiksi alue ra
kennetaan.

Suhtautumisessa edellä kuvaftuihin
julkishyödykkeislin tai yleisemminjulki
seen tilaan on merkittävä ero eurooppa
laisenja USA:laisen kaupunkisuunnitte
lun välillä. Kärjistetysti sanottuna
USA:laisessa suurkaupungissa yleiset
alueet ovat usein ei-kenenkään maita,
jotka toteutetaan ja hoidetaan minimaa
lisilla resursseifia. Kaupunkikuvaffiset
toimenpiteet keskitetään rakennettuihin
kiinteistöihin. Sen sijaan eurooppalaises
sa kaupunkisuunnitteluttaditiossayleis
ten alueiden (kadut, torit, aukiot ja puis
tot) suunnitteluun ja toteutukseen pa
nostetaan paljonja niitä pidetään merkit
tävänä elementtinä kaupunkikuvan,
kaupungin toimivuudenja asukkaiden
hyvinvoinnin kannalta.

Kaavoissa säädellään myös yksityis
ten tonttien talotyyppiä, rakennusten
sijoittelua, korkeutta, ulkonäköä, raken
nusmateriaaleja ja rakennusoikeutta.
Myös kaupunldkuvaa, turvallisuutta ja
terveyttä koskevaa säätelyä voidaan pe
rustella sifiä, että niihin liittyy ulkoisvai
kutuksia muiden tonffien omistajien ja
muiden asukkaiden kannalta. Kaunis ra
kennus tai hyvin hoidettu piha-alue vai-

kuttavat positiivisesti paitsi kyseisen ta
lon asukkaiden myös muiden talojen
asukkaiden hyvinvoinifin eli niihin ffit
tyy positiivisia ulkoisvaikutuksia. Toi
saalta ruma rakennus tai törkyinen piha-
alue vaikuttavat negatiivisesti myös naa
puritalojen asukkaiden hyvinvointiin.
Vastaavasti yhdellä tontilla esiintyvät
turvallisuus-ja terveysriskit—esimerkik
si palovaara — aiheuttavat riskejä myös
naapureffle. Näin ollen yksityisten tont
tien rakentamista koskeva säätely kaa
voituksen keinoin on yhteiskunnankan
nalta perusteltua, jos sifiä saadaan aikaan
positiivisia ulkoisvaikutuksia, joiden
arvo on suurempi kuin aiheutetut kus
tannukset.

Yksi keskeisimmistäkaavamääräyk
sistä koskee rakennusoikeutta. Miksi sitä
säädellään? Yksi argumentti on, että ra
kennusten koko vaikuttaa oleellisesti
kaupunkikuvaan. Jos rakennuskannan
yhdenmukaisuus on myönteinen asia
kaupunkikuvan kannalta, silloin on pe
rusteltua määritellä tonifien rakennusoi
keudet siten, että alueelle tulee suunnil
leen samankokoisia ja samantyyppisiä
rakennuksia. Yleensä kaavoituksessa on
periaatteena soveltaa saman alueen kai
killa tonteifia suunnilleen samaa raken
nustehokkuutta. Kaupunläkuvan lisäksi
tätä voidaan perustella tasavertaisuudel
la, tällöin kaikille tontinomistajffle anne
taan periaatteessa suunnilleen samanlai
nen mahdoifisuus maa-alueen taloudel
liseen hyödyntämiseen. Rakennusoikeu
den säätelyn ongelmat nousevat esiin
silloin, jos alueelle kaavoissa määritelty
rakennustehokkuus poikkeaa selvästi
kyseisen sijainnin markkinoiden perus
teellamääräytyvästärakennustehokkuu
desta. Tätä ongelmaa käsitellään myö
hemmin maankäytön ohjauksen vaiku
tuksia käsittelevässä kohdassa.

2.4.4 Kunnallistaloudellinen
valikointi

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
antavat mahdoffisuudenkunnallistalou
delliseen valikointiin. Tätä käsiteltiin
edellä koko kaupunkialueen näkökul
masta kaupunkialueen kasvun rajoitta
misenja edistämisen yhteydessä. Seuraa
vassa esitetään joitakin näkökohtia siitä,
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miten kaavoitusta voidaankäyttääyksit
täisen kunnan asukkaiden ja yritysten
valikoinifin.

Suurilla kaupunidalueilla toimiin
normaalisti useita itsenäisiä kuntia. Täl
löin yhdellä kunnalla on mahdoifisuus
“erikoistua” tietyn tyyppisten asuinalu
eiden ja työpaikka-alueiden tarjoami
seen kaupunkialueen kofitalouksile ja
yrityksille. Kotitalouksilla on erilaisia
arvostuksiaja mieltymyksiä asuinalueita
ja kuntien tarjoamia palveluita kohtaan.
Ideaalifflanteessa erikoistuminenjohtaa
siihen, että kunnat tarjoavat valittavaksi
erilaisia sijainti-asuinympäristö-palvelu
verotus-paketteja, joista kukin kotita
lous voi valita itselleen mieluisimman.
Tällöin lopputulos on kotitalouksien
kannalta optimaalinen verrattuna esi
merkiksi siihen vaihtoehtoon, että kukin
kunta lainsäädännöllä pakotettaisin tar
joamaan sijaintia lukuun ottamatta täs
mälleen samanlaista pakettia (sijainti
poikkeaajoka tapauksessa kuntienväifi
lä). Tämä vastaa Tieboufin (1956) mallin
ideaa paikallisten julkisten menojen al
lokoinnista.

Kuntien välinen kilpailuasetelma
muuttuu ongelmalliseksi, jos osa kunriis
ta erikoistuu pelkästään hyvätuloisten
kotitalouksien—hyvien veronmaksajien
— houkuttelemiseen ja pyrkii diskrimi
noimaan pienituloisia sekä esimerkiksi
etnisiä vähemmistöjä. Kaavoituksen kei
noin tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
kaavoittamafia tontteja pelkästään suur
ten pientaloasuntojen rakentamista var
ten. Tällöin pienituloiset saadaan suljet
tua kunnan ulkopuolelle ainakinuusista
taloista. Monilla kaupunkialueifia on
yksi suuri keskuskunta ja suuri määrä
pieniä esikaupunkikunfia. On mahdol
lista, että kaikki esikaupunkikunnathar
joittavat systemaattisesti suuri- ja keski
tuloisia suosivaa ja pienituloisia diskri
minoivaa kaavoituspolitiikkaa. Tällöin
kaupunkialueen pienituloiset keskitty
vätkeskuskuntaan,jonka asuntokannas
ta suuri osa on vanhaa ja kerrostaloval
taista. Tällaisessa asetelmassa itsenäisten
kuntien harjoittama kaavoituspolitilkka
johtaa asukkaiden alueeffiseen eriytymi
seenja ongelmien alueelliseen kesldtty
miseen.

Vastaavalla tavalla kaavoituspolitiik

kaa voidaan käyttää yritysten valikoimi
seen. Ympäristöhaittojaja muita negaifi
visia ulkoisvaikutuksia aikaansaavatyri
tykset ovat tyypillisesti vähiten toivottu-
ja ja niiden sijoittuminen kuntaan voi
daanyleensä estää kieltäytymälläkaavoit
tamasta maata tällaiseen tarkoitukseen.

Suomessa lainsäädäntö rajoittaa
huomattavasti kuntien mahdoffisuutta
kilpaifia palvelujen saatavuudella, hin
noifia tai kiinteistö-ja yritysverotuksella.
Ero esimerkiksi USA:aan verrattuna on
merkittävä, siellä kunnilta on huomatta
vastiliikkumavaraa palvelujen tarjonnan
suhteen ja verokilpailu on yleistä. Toisaal
ta Suomessa kaavoitusta koskeva lainsää
däntö ei juurikaan rajoita kaavoituksen
käyttämistä asukkaidenja yritysten kun
naifistaloudeifisenvalikoinninvälineenä.

2.4.5 Yhdyskunnan
perusrakenteiden
toteuttaminen

Katujen ja muiden liikenneväylien, sata
mien, lentokenffien, kunnaifistekniikan
sekä muiden yhdyskuntien pemsraken
teiden toteuttaminen on keskeinen osa
maankäytön suunnittelua ja ohjausta.
Kadut ja liikenneväylät voidaan tulkita
yhdyskunnan toiminnalle välttämättö
miksi julkishyödykkeiksi. Myös muihin
perusrakenteisiin liittyy samoja piirteitä,
vaikka niitä ei voikaan pitää puhtaina
julkishyödykkeinä. Kunnallistekniikka
toteutetaanyleensä yhteiskunnan toimes
ta, vaikka siihen liittyvät investoinnit ja
sen ylläpito rahoitetaanldn kokonaan tai
osittain käyttäjämaksujen kautta. Suo
messa asemakaavan laatiminen velvoit
taa kunnan toteuttamaan kaava-alueelle
kunnallistekniikan. Satamien ja lento
kenifien kohdalla toteutus- ja rahoitus-
mallit vaihtelevat mutta normaalisti nii
denkin toteuttamisessa yhteiskunnan
rooli on keskeinen. Myös kunnallisten
peruspalveluiden —lähinnä sosiaali-, ter
veys-ja koulutuspalveluiden — toteutta
minenja tuottaminen voidaan rinnastaa
yhdyskuntien perusrakenteisin. Suo
messa ja muissa pohjoismaissa kunnilla
on kansainvälisesti verrattuna poil&euk
sellisen laajat lakisääteiset velvoitteet
palvelujen järjestämiselle kunnan asuk
kaille.
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Mittakaavaedut liittyvät oleeffisesti lii
kenneverkostojen, kunnaifistekniikanja
muiden yhdyskunfien perusrakenteiden
sekä paikallisten palveluiden toteuttami
seen. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdol
listaa mittakaavaetujen hyödyntämisen,
jolloin perusrakenteidenja palveluiden
toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset
suhteessa niitä käyttävien asukkaidenja
yritysten määrään tulevat edullisiksL
Vastaavasti hajaantunut yhdyskuntara
kenne kohottaa kustannuksia. Tästä
syystä yhteiskunnan intressinä on ohjata
maankäyttöä sellaiseksi, että pemsra
kenteet ja -palvelut voidaan toteuttaa
taloudeifisesti.

Katuja ja liikenneväyliä rakenne
taan, jotta asukkaidenja yritysten liikku
minenja tavarankuljetus alueiden väifi
lä olisi mahdollista. Uusien asuin-ja työ
paikka-alueiden rakentaminen edellyt
tää aina, että uusffle alueffle toteutetaan
liikenneväylätja mahdollisia aikaisem
pia väyliä parannetaan tarpeen mukaan.
Kuitenkin ifikenneväyliin, julkisen lii
kenteen ratkaisuihin — esimerkiksi met
ro — sekä lentokenttiinja satamiin liittyy
oleeffisena piirteenä se, että ne vaikutta
vat tulevaan maankäyttöön. Liikenne
väylät ja terminaalit vaikuttavat eri si
jaintien saavutettavuuteen ja sitä kautta
edelleen niiden houkuttelevuuteen koti
talouksien asuinpaikkana tai yritysten
sijoituspaikkana. Uudet liikenneväylätja
terminaalitlisäävätrakentamismaanky
syntää niiden vaikutusalueifia, kohotta
vat maan hintaa ja aikaansaavat tarvetta
tiivistää ja muuttaa maankäyttöä.Järke
vä kaavoituspolitiikka ottaa tämän huo
mioonja suunnittelee liikenneratkaisuja
ja maankäyttöä yhdessä.

2.4.6 Ohjauksen
vaikutukset

Edellä on käsitelty eri näkökulmista sitä,
miksi ja miten yhteiskunta ohjaaja kont
rolloi maankäyttöä. Seuraavassa arvioi
daan, miten tämä ohjaus ja konfroffi vai
kuttaa toteutuvaan maankäyttöön ja
maan hintaan. Tarkastelun lähtökohtana
on kohdassa 2.1 esitetty maankäytön pe
rusmaffi,joka osoittaa miten maankäyt
tö määräytyy yksikeskustaisessa ympy
räkaupungissa.

Ensiksi tarkastellaan tapausta, jossa yh
teiskunnan maankäyttöpolitiikkana on
sopeutuminen markkinoiden toimin
taan. Tällöin kaavoituksen ja muun
maankäytön ohjauksen roolina on suun
nitellaja toteuttaa kullekin alueelle yh
dyskunnan perusrakenteet ja palvelut
sekä ehkäistä negatiivisia ulkoisvaiku
tuksiaja edistää positiivisia ulkoisvaiku
tuksia. Sen sijaan kaavoituksella ei puu
tuta siihen, mihin käyttötarkoitukseen
kukinkaupunkialueenvyöhykerakenne
taan tai siihen, missä vyöhykkeiden rajat
kulkevat. Kaavoituksella ei myöskään
puututa maan hintaan eikä maankäytön
tehokkuuteen. Näissä oloissa kaupunki-
alueen maankäyttö ja maan hinta muo
toutuvat yritysten ja kotitalouksien toi
minnan tuloksena maamarkkinoifia mi-
den periaatteiden mukaan kuin maan-
käytön perusmaifissa esitetään.

Tämän tapauksen lähtötilanne ha
vainnollistuu seuraavan kolmiosaisen
kuvion ylimmässä (a) osassa. Kaupunki-
alueella oletetaan olevan kolmen tyyppi
siä toimijoita, toimistoyrityksiä, teolli
suusyrityksiäja kotitalouksia. Korkeim
man tarjousmaanvuokran periaatteen
mukaisesti kaupunidalueen maankäyttö
jakautuu vyöhykkeisiin. Sisimpänä lä
hellä keskustaa on toimistovyöhyke, sen
ulkopuolella teoffisuusvyöhykejauloim
pana asumisvyöhyke, joka jatkuu kau
punkialueen rajalle maatalousvyöhyk
keelle asti. Markkinoiden tasapainoa
vastaava maanvuokrataso määräytyy
kullakin vyöhykkeellä korkeimman tar
jousvuokran mukaisesti.

Kuvitellaan, että kaupunkialueen
teollisuusyritykset kokevat rakenne
muutoksen, jonka seurauksena niiden
maankäyttötarve samoinkuin mahdoifi
suus maksaa maanvuokraa supistuvat
merkittävästi. Sen seurauksena teolli
suuden tarjousvuokra alenee kaikilla
keskustaetäisyyksillä. Kuvion keskiosa
(b) havainnollistaa, miten muutos vai
kuttaa maankäyttöön siinä tapauksessa,
että maankäyttö sopeutuu muutokseen
markkinamekanismin mukaisesti.

Kuvion osasta (b) käy ilmi, että muu
toksenjälkeen teoffisuuden taijousvuok
rakäyrä leikkaa toimistojen tarjousvuok
rakäyrän kauempana keskustasta kuin
alun perin ja vastaavasti asumisen tarjo
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usvuokrakäyrän lähempänä keskustaa
kuin aikaisemmin. Tämän mukaisesti
maankäyttö muuttuu siten, että toimis
toyritykset valtaavat alaa teollisuusyri
tyksiltäja toimistovyöhykelaajenee kes
kustasta ulospäin. Teoffisuusvyöhykkeen
ulommassa reunassa taas asuminen val
taa alaa teollisuudelta. Teoffisuusvyöhy
ke supistuu kummaltaldn suunnalta toi
mistojenja asumisenkustannuksella9.

Kuvio 2.5 kuvaa pitkän ajan tasapai
noifioja ennen muutosta ja muutoksen
jälkeen. Muutokset eivät kuitenkaan to
teudu välittömästi, vaan pitkän muutos-
prosessin kuluessa, joka tyypiilisestikes
tää useita vuosia.

Mitä tapahtuu, jos kaupunkialueen
kaavoitus ei sopeudukaan markkinoiden
muutokseen? Oletetaan, että kaupunki-
alueen maankäyttö on kaavoissa määri
telty alkuperäisen markkinoiden tuotta
man ratkaisun mukaisesti. Toisin sanoen
keskustaan on kaavoissa osoitettu toi
mistovyöhyke, sen ulkopuolelle teolli
suusvyöhykeja uloimmaksi asumisvyö
hyke kuvion osan (a) mukaisesti. Teoffi
suuden rakennemuutoksen jälkeenkin
aikaisemmat maankäyttövyöhykkeetpi
detään voimassa. Tämä tilanne havain
nollistuu kuvion osassa (c). Kullakin
maankäyttötyypifiä on positiivinen tar
jousmaanvuokra ainoastaan sffle kaavoi
tetulla vyöhykkeellä, sifiä muffle vyöhyk
keille sijoittuminen on kaavoituksella
estetty. Teollisuuden supistumisen jäl
keen kaupunkialueen keskustaetäisyy
den suhteen määritellyssä maanvuokra
käyrässä on hyppäys alaspäin toimisto-
ja teollisuusvyöhykkeiden rajalla. Vas
taavasti maanvuokrakäyrä hyppää ylös
päin teoffisuus-ja asumisvyöhykkeiden
rajalla. Politiikan seurauksena teoffisuu
den maankäytön intensiteetti laskee, ti
loja on tyhjfflään ja maa on vajaakäytös
sä. Tässä tapauksessa jäykkä kaavoitus
politIIkka, joka ei ota huomioon kaupun
kialueen toimijoiden maankäyttötar
peessa ja maanvuokran maksukyvyssä

9Tämäon osittaistasapainotulos, joka pätee sellaisenaan, jos
tedlisuuwyöhyke kattaavän pienen osan kaupunkiaiueen maa
alueesta. Josteollisuusyöhyke on riittävän suuri, teollisuuden
supistuminen alentaa myös toimisto-ja asumiskäytöntarjous
vuokria, Tosin tässäkin tapauksessa lopputuloksena on teolli
suus’vyöhykkeen supkauminen muiden maankäyttömuoten
kustannuksella, mutta kokonaismuutos ei välttämättä ole yhtä
suuri kuin osittaistasapainossa.

Kuvio 2.5: Toimisto- ja teollisuusyritysten sekä asumisen tarjous
maanvuokra ja maankäyttö.
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mk

(a) Toimintojen tarjousvuokrat ja markkinoiden tuottama
maankäyttö ennen teollisuuden supistumista

(b) Toimintojen tarjousvuokrat ja markkinoiden tuottama maan-
käyttö teollisuuden supistumisen jälkeen
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(c) Toimintojen tarjousvuokrat sekä maankäyttö teollisuuden
supistumisen jälkeen, kun maankäytön muutosta rajoitetaan
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°Tärnäon kaikkiallamaailmassatyy
pillinenasetelmakorruptiotapausten
taustalla. Sijoittahankkiiedullisesti

tarkotukseenkaavaitettua
maataja sen jälkeen “ostaa” päättäjiltä
kaavamuutoksen, jolla kaava muute
taantuottavinta käyttöävastaavan
maankäytönmukalseksi. Soittan
voitto muodostuu maan anion nou
sustavähennettynä kaavamuutoksen
“ostamisen” kustannuksilla,

0

tapahtuvia muutoksia, johtaa vääristy
neeseen maanvuokrarakenteeseenja te
hottomaan maankäyttöön. Teollisuus-
vyöhykkeen maanomistajat kärsivät täs
sä tapauksessa tappiota, sen sijaan ku
kaan ei varsinaisesti hyödy.

Tietyissä oloissa edellä kuvatun kal
tainen jäykkä maankäyttöpoliifikka luo
edellytyksiä keinottelulle. Kaavoitus
määräyksillä liian laajana pidettävän
teoffisuusvyöhykkeen keskustan puolei
sella reunalla maanvuokra olisi korkeam
pi toimistokäytössäjaulommalla reunal
la taas asumiskäytössä. Jos sijoittaja pys
tyy ennakoimaan oikein kaavamääräys
ten tulevia muutoksia tai vaikuttamaan
kaavoituksesta päättävlin siten, että kaa
voituksen mukaista maankäyttöä muu
tetaan markkinaratkaisunmukaisesti, si
joittajan kannattaa ostaa maata teoffi
suusvyöhykkeen reunoilta teollisuus-
käytön hinnalla ja muuttaa se aikanaan
kyseisen sijainnin korkeinta taijous
vuokraa vastaavaan käyttöön’°.

Maankäytön tyypin ohella taloudel
lisesti merkittävin kaavoissa määriteltä
vä asia onrakennustehokkuus. Se määrää
kuinka paljon kullekin kaavayksikölle
saa rakentaa. Markkinaoloissa rakennus-
tehokkuus määräytyy sillä perusteella,
että opfimissa llsärakentamisen margi
naalituotto on yhtä suuri kuin marginaa
likustannus. Tämän seurauksena raken
nustehokkuus on sitä korkeampi, mitä
lähemmäs keskustaa mennään, edellyt
täen että markkinamaanvuokra nousee
klihtyvästi keskustaetäisyyden supistu
essa. Jos kaavoituksessa rakennustehok
kuus määritelläänjoka sijainnissa korke
ammaksi kuin miksi markkinamekanis
mi sen määrittäisi, kaavoitus ei tältä osin
vaikuttaisi maankäytön intensiivisyy
teen. Tämä on tyypillinen tilanne monis
sa supistuvissa pikkukaupungeissa. Sen
sijaan suurifia kaupunkialueifianormaa
li asetelma on se, että kaavoituksella ra
joitetaan rakennustehokkuutta keskus
tassaja sen ympäristössä markkinoiden
tehokkuuskysyntään verrattuna, mutta
sen sijaan kaupunkialueenreunoifia kaa
vojen rakennusoikeudet vastaavat tai
voivat jopa ylittää markkinoiden mukai
sen tehokkuuden.

Kaupunkitalouden näkökulmasta
rakennusoikeuden rajoittaminen alle

markkinoiden määrittämän tehokkuu
den voi olla perusteltua edellä esitettyjen
ulkoisvaikutusargumenffien nojalla. Ra
kennusoikeuden rajoittaminen voi pe
rustua kaupunkikuvallisin syihin, esi
merkiksi vanhan rakennuskannan säilyt
tämiseen. Aihaisemmifia rakennuste
hokkuuksifia mahdoifistetaanpuistojen,
pihojenja aukioiden olemassaolo. Raken
nusten korkeutta rajoittamalla voidaan
edistää luonnonvalon tuloa kaduffle ja
rakennukslln. Tarkoituksena voi olla
myös keskustan liikenteen ja liikenne
ruuhkien rajoittaminen. Jos rajoitusten
hyödytyhteiskunnan hyvinvoinnin kan
nalta ovat suuremmat kuin menetetyn
rakennusoikeuden arvo, rajoittaminen
on myös taloudeifisesti perusteltua.

Rakennusoikeuden rajoittaminen
voi perustua myös siihen, että kaavojen
rakennustehokkuudet ovat jääneet jäl
keen kaupungin kasvusta. Onmahdoffis
ta, että rakennustehokkuudet ovat aika
naan vastanneet markkinoiden tehok
kuuskysyntää. Kaupunkialueenkasvaes
saja maan hinnan noustessa markkinoi
den tehokkuuskysyntä on kaikkialla
noussut, mutta kaavoissa tehokkuudet
ovat jääneet aikaisemmalle, pienemmän
kaupunkialueen markkinatasapainoa
vastanneelle tasolle. Kaupunkitalouden
näkökulmasta tälle politiikalle on vaikea
löytää perusteluja ellei aihaiseen tehok
kuuteen liity sellaisia erityispiirteitä ul
koisvaikutuksineen,jotka puoltavat enti
sen tehokkuuden säilyttämistä.

Mitä seurauksia rakennusoikeuden
rajoittamisella on kaupunkialueen maan
käytölle ja maan hinnalle? Oletetaan,
että kaavoituksella keskusta-alueen tont
tien rakennusoikeudet on määritelty sel
västi kaupunidalueen markkinoiden
mukaista tehokkuuskysyntää alemmalle
tasolle. Tämän seurauksena keskustan
toimiifiojenja asuntojen hinnat ja vuok
rat ovat korkeammat kuin ilman rajoi
tusta, koska niiden taijontaa rajoitetaan.
Sen sijaan maan hintaan rakennusoikeu
den rajoittamisella on kahdensuuntaisia
vaikutuksia. Yhtäältä rakennettujen ifio
jen hintojen nousu johtaa myös maan-
hinnan nousuun. Toisaalta rakennusoi
keuden rajoittaminen merkitsee, että
myytävää tai vuokrattavaa tilaa on vä
hemmän, mikä vaikuttaa maan hintaa
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alentavasti. Kaupunkialueen reunalla
maan hinta nousee, kun kysyntää kes
kustasta siirtyy reuna-alueffle. Tämäjoh
taa kaupunkialueen laajenemiseen kau
punkialueen reunalla. Toisin sanoenkau
punkialue valtaa alaa maataloudelta ja
kaupungin raja siirtyy ulommaksi. Kau
punkialue haj aantuu ja koko kaupunki-
alueen keskimääräinen maankäytön in
tensiteetfi alenee.

2.4.7 Jos maankäyttöä ei
ohjattaisi?

Mitä kaupunkialueella tapahtuisi, jos
maankäyttöä ei ohjattaisi ja kontrolloi
taisi millään tavalla yhteiskunnan toi
mesta? Olisiko seurauksena kaooffinen
ja ruma kaupunki, jossa eri maankäyttö
muodot sijoittuisivat sikin sokin minne
sattuu ja kukaan toimija ei välittäisi yh
teisestä ympäristöstä? Rakennettaislinko
saastuttavia tehtaita ja valtavia toimisto
kompiekseja keskelle viihtyisiä pientalo
alueita?

On mahdollista, että kontrollin
puuttuessa näinkin kävisi joissain tapa
uksissa, etenkin kun näin näyttää sifioin
tällöin tapahtuvan tiukasti suunnitel
luissakinkaupungeissa. Todennäköisem
pää kuitenkin on, että täysin vaifia ohja
usta ja kontrollia kehittyvä kaupunki
muotoutuisi melko samanlaiseksi kuin
ohjattu ja konfrolloitu kaupunki. Tälle
väitteelle löytyy sekä teoreettisia että
empiirisiä perusteluja.

Teoreettisesti maankäytön ohjauk
sen puuttumisen analyysissä voidaan
nojautua Coasen teoreemaan (nimetty
kehittäjänsä Ronald H. Coasen mukaan;
Coase 1960). Lähtökohtana on se, että
kaupunkialueen toimijat ovat tietoisia
paitsi vaihtoehtoisten sijaintien eduista
ja kustannuksista, myös toimintojen si
joittumisen aiheuttamista negatilvisista
ja positiivisista ulkoisvaikutuksista. Toi
mistoyritykset tietävät, että ne hyötyvät
toistensa läheisyydestä. Asukkaat tietä
vät, että ne hyötyvät asuinympäristön
viihtyvyydestä ja asuinalueiden palve
luista ja toisaalta kärsivät tehtaiden tai
liikenteen saasteista. Saastuttavat teoffi
suusyritykset tietävät, että ne saavatkor
vausvaatimuksiaja valituksia, jos sijoit
tavat tehtaansa keskelle asutusta. Kaikki

toimijat tietävät, että alueella tarvitaan
toimiva liikennejäiestelmä,jotta ihmiset
voivat liikkua ja tavarat kuljettaa paikas
ta toiseen.

Tällä perusteella maanomistajien
etuna onneuvotellakeskenään sopimuk
sia maankäyttöä koskevista rajoituksista
ja yhteisten investointien toteuttamises
ta. Näin ollen, jos yhteiskunta ei organi
soi maankäytön ohjausta ja konfroffia,
maanomistajien kannattaa tehdä se itse.
Coasen teoreeman mukaan niiden osa
puolien,joihin maankäytönulkoisvaiku
tukset vaikuttavat, on optimaalista neu
votella keskenään sopimus, jossa ratkais
taan ulkoisvaikutusten aiheuttamien
hyötyjenja haittojen kysymykset. Tämä
tarkoittaa sitä, että menettelyllä tehdään
kollektiivinen ratkaisu, joka ei kuiten
kaan ole julkisen sektorin organisoima.

Vapaaehtoisuuteen perustuvaan
maankäytön ohjaukseen liittyy ns. va
paamatkustamisen ongelma. On mah
dollista, että osa toimijoista ei sitoudu
yhteisin sopimuksiin. Tällöin ne voivat
hyötyä muiden osapuolten sopimusten
tuloksena syntyvistä positiivisista ul
koisvaikutuksista, vaikka eivät osallistu
niiden kustannuksin. On ilmeistä, että
lainsäädäntöön perustuvassa yhteiskun
nan maankäytön ohjauksessa vapaamat
kustajat saadaan tehokkaasti eliminoi
tua, mutta vapaaehtoiseen sopimiseen
perustuvassajärjestelyssä se on voi olla
vaikeampaa.

Toinen ongelma on osapuolten sitä
suurempi määrä mitä suuremmasta alu
eesta tai hankkeesta on kysymys. Tämä
nostaa menettelyn neuvottelu-ja organi
sointikustannuksia. Tämä on merkittävä
tekijä erityisesti, kun sovitaan koko kau
punkialuetta koskevista hankkeista, ku
ten liikennejäijestelmästä.

USA:ssa liittovaltion lainsäädäntö
antaa erittäin väljät puitteet maankäytön
suunnittelulle. Osavaltioiden välillä sa
moin kuin samassakin osavaltiossa kun
tien ja kaupunkien välillä on valtavan
suuria eroja maankäytön suunnittelussa
ja ohjauksessa. Aäritapaus on Houston,
jossa ei ole käytännöffisesti katsoen min
käänlaista kaupungin taholta tapahtuvaa
maankäytön suunnittelua ja kontrollia.
Toisena ääripäänä pidetään usein Port
land Oregonia,jossa maankäytön suun-
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nittelu muistuttaa monessa suhteessa
pohjoismaista käytäntöä. Houstonin
maankäyttöä on verrattu muihin USA:n
kaupunkeihin mm. Sieganin (1972) tutki
muksessa, joka antaa edelleen varsin
hyvän kuvan suunnittelun puuttumisen
seurauksista, vaikka onkin suhteeffisen
vanha tutkimus.

Houstonissa kunkin alueen maan-
omistajat ovat tehneet vapaaehtoisia so
pimuksia, joissa sovitaan maankäyftöäja
rakentamista koskevista rajoituksista.
Normaalisti sopimus koskee yhtä asuin
aluetta tai työpaikka-aluetta ja siinä sopi
joina ovatkaildd kyseisen alueenkiinteis
tönomistajat. Sieganin mukaan tyypilli
nen asuinalueen maankäyttösopimus
Houstonissa on rakennusten suunnitte
lua, ulkonäköä ja klinteistön hoitoa kos
kevien määräysten osalta huomattavasti
Uukempikuin tavanomainenUSA:nkau
pungin asuinalueen asemakaava. Työ
paikka-alueiden maankäyttösopimuksis
sa puolestaan rajoitetaan niitä toiminto
ja, joita kyseisifiä alueifia voi sijaita.

O’Suffivan (2000) on tehnyt, pääasi
assa Sieganin tutkimuksen perusteella,
seuraavan yhteenvedon Houstonin
maankäytön eroista USA:n suunniteltui
hin kaupunkeihin verrattuna. On syytä
todeta, että kaupunläakenteenerot eivät
missään selity yksinomaan maankäytön
suunnittelun ja ohjauksen instituufioil
la, vaan siihen vaikuttavat aina myös
maantieteeffiset, taloudeffiset ja histori
aifiset tekijät.

Yritysten sijoittuminen: Yritysten si
joittuminen ei Houstonissa poikkea
oleeffisesfi muista USA:n kaupungeista.
Teollisuus- ja toimistoyritykset sijaitse
vat lähellä pääliikenneverkostoa—rauta
teitä ja moottoriteitä — kommunikaatio
ja kuljetusyhteyksien vuoksi ja ne ovat
muodostaneettoimisto-ja teoffisuuskes
kittymiä hyötyäkseen kasautumiseduis
ta.

Vähittäiskauppa: Suurin osa vähit
täiskaupoista sijaitsee ostoskeskuksissa
sekä nauhamaisesti keskeisten liikenne
väylien varsilla. Asuinalueilla sijaitsee
hyvin vähän kauppoja. Tässäkään suh
teessa ei ole oleeffista eroa Houstoninja
USA:n “suunniteltujen” kaupunkienvä
hhlä. Kuitenkin on todettava, että USA:n
ja Euroopan kaupunkien välillä on huo

mattava ero nimenomaankauppojen si
joittumisessa. Useimmissa Euroopan
kaupungeissa merkittävä osa kaupoista
sijaitsee edelleen asuinalueifia sekä kau
pungin keskustoissa, joissa myös on
asuntoja yleisemmin kuin USA:n suur-
kaupungeissa. Ero johtuu osittain kau
punkisuunnittelusta, mutta sen ohella
myös eroista kuluttajien käyttäytymi
sessä sekä kaupunkien liikennejärjestel
missä.

Asuinalueet: Asuinalueiden välillä
on Houstonissa suuria eroj aja väestö on
sosiaalisesti melko voimakkaasti eriyty
nyt vastaavalla tavalla kuin muissakin
USA:n suurissa kaupungeissa. Kaupun
gissa on sekä kerrostaloasuinalueita että
pientaloalueita. Asuntojen hinnat ja
vuokrat ovat suhteeffisen alhaiset. Suu
rituloisten asuinalueet ovat yleensä väl
jempiä kuin “suunnitelluissa” kaupun
geissa.

Kaupunkirakenne: Houstonin kau
punkirakenne on hajaantuneempi kuin
“suunnitelluissa” kaupungeissa. Erityi
sesti toimisto- ja teofflsuusyritykset
ovat levittäytyneet paikallisiin keskitty
min sekä erffleen hyvin laajalle alueelle
moottoriteidenvarteen.

2.4.8 Kommentteja ja
esimerkkejä

Aikaisemmin todettiin, että kaupunki-
alueidenkasvun rajoittaminen on poffit
tinen kysymys, johon suhtautuminen on
erittäin ristiriitaista. Tämä koskee mitä
suurimmassa määrin myös kaupunki-
alueiden sisäistä maankäytön ohjausta
ja ylipäätään maankäytön muutoksia.
Merkittäviin maankäyttösuunnitelmiin
ja rakennushankkeisiinffittyy usein voi
makkaita ristiriitoja ja konflikteja. Tä
män taustalla on monia tekijöitä, tär
keimpinä asuinympäristöä koskevien ar
vostusten ja mieltymysten suuret erot
sekä maankäytön muutoksiin liittyvät
merkittävät taloudeifiset arvot.

Ihmisillä on hyvin erilaisia arvos
tuksiaja mieltymyksiä asuinympäristö
ään kohtaan ja myöskin erilaiset mah
dollisuudet maksaa asuinympäristön
laadullisista ominaisuuksista, joiden
arvo käytännössä kapitalisoituu kiin
teistöjen arvoihin. Kotitalouksien prefe
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renssien ja resurssien erilaisuus johtaa
osaltaan valikoitumiseen asuinalueffle,
jotka normaaleilla kaupunkialueilla
myös eroavat toisistaan. Tyypillisesti ko
ifialoudet jotka arvostavat väljää ympä
ristöä ja suuria asuntoja, mutta sietävät
pitkiä työmatkojaja vaatimattomia pal
veluja, hakeutuvatkaupunidalueenreu
nojen väljile pientaloalueffle. Vastaavas
tikotitaloudetjotka arvostavat urbaania
elämänmenoa, hyviä palveluja ja lyhyitä
työmatkoja, mutta sietävät keskustan
ruuhkautumishaittojaja asumisen suh
teellista ahtautta, hakeutuvat keskusta
alueille. Valitessaan jonkin asuinalueen
ja muuttaessaan sinne ihmiset yleensä
ottavat asuinympäristön ominaisuudet
annettuina. Konfiikteja syntyy, kun ym
päristöä muutetaan esimerkiksi ra
kentamalla.

Jos asuinalueen vaikutuspiiriin ra
kennetaan jotain, johon liittyy asukkai
den kannalta negatiivisia ulkoisvaiku
tuksia (esimerkiksi saastuttava tehdas),
se alentaa asukkaiden hyvinvointia, jol
loin heidän itsestään selvänä intressi
nään on vastustaa sitä. Toisaalta samaan
maankäytön muutokseen voi liittyä sekä
positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.
Uuden liikenneväylän rakentaminen voi
lisätä liikennettä ja sen negatiivisia ul
koisvaikutuksia mulla samalla parantaa
alueen saavutettavuutta. Asuinalueen
tiivistäminen lisärakentamisella vähen
tää alueen väljyyttä, mutta voi saada ai
kaan palvelujen paranemista lisääntyvän
ostovoiman myötä. Näiden muutosten
suhteen alueenkotitalouksien preferens
sit voivat olla erilaisia, mikä saa yleensä
aikaan asukkaiden välisiä ristiriitoja.
Kanta-asukkaidenja potenfiaalistenuu
sien asukkaiden väifilä on yleensä suuria
eroja suhtautumisessa uudisrakentami
seen olemassa olevalla asuinalueella.
Kanta-asukkaille uudisrakentaminen
merkitsee vanhaan tilanteeseen muutok
sia, joihin voi ifittyä edellä mainittuja
positiivisia ja negatiivisia tekijöitä. Po
tentiaalisten uusien asukkaiden näkökul
masta alueen menneisyydellä ei välttä
mättä ole oleellista merkitystä.

Maa on pääomaa, josta omistaja ta
voittelee mahdollisimman hyvää tuot
toa. Kaupunkialueella maanomistajan
intressinä on ottaa maa siihen käyttöön

Ympäristömnisteriö

joka kyseisessä sijainnissa tuottaa parhai
ten. Kaupunkialueen kasvaessa ja eri
maankäyttömuotojen kysynnän muuttu
essa maanomistajien on kannattavaa ra
kentaa maa-alueita aikaisempaa tehok
kaammin tai muuttaa niiden käyttötar
koitusta aikaisempaa paremmin tuotta
vaksi. Vastaavasti yritykset tarvitsevat
uusia toimitilojajalaajennuksia vanhoi
hin tiloihin. Näiden mekanismien kautta
tulee tarpeita muuttaa maa-alueiden
maankäyttöä sekä rakentaa uutta. Asuk
kaiden kannalta nämä hankkeet voivat
aiheuttaa ympäristöön muutoksia,jotka
heikentävät heidän hyvinvointiaan. Täl
laiset prosessit aiheuttavat lukemattomia
ristiriitatilanteita asukkaiden ja maan
omistajien tai rakennuttajien välillä.

Keskustojen uudelleenrakentami
nen, kehittäminen ja säilyttäminen ovat
teemoja, joihin on vuosikymmenien ajan
liittynyt suuria ristiriitoja monissa Suo
men ja muun Euroopan kaupungeissa.
Taustalla on tyypillisesti se, että kaupun
kialueen kasvaessa ja palveluelinkeinojen
laajentuessa vanhan kaupunkikeskustan
liike-ja toimistoifiojen kysyntä kasvaa ja
liikennetarve lisääntyy. Tämä synnyttää
kysyntää asuintonifien muuttamiselle lii
ke-ja toimistokäyttöön, tehokkaammalle
rakentamiselle sekä uusille liikenne
väyliule ja pysäköintimahdollisuuksille.
Toisaalta keskustojen vanhoihin asema
kaavoihinja rakennuskantaan liittyy his
toriaifisia, kulttuuriffisia ja kaupunkiku
vaifisia arvoja, joifia on merkitystä asuk
kaiden hyvinvoinnin kannalta ja mm.
matkailun vetovoimatekijänä. Näiden
tekijöiden arvon määrittäminen on suun
nattoman vaikeaa. Toinen ongelma ifittyy
siihen, miten maanomistajffle korvataan
se, että he eivät voi hyödyntää omistus
taan taloudeifisesti tuottavimmalia taval
la, jos vanha rakennuskanta säilytetään
tai uudisrakentamista rajoitetaan. Näitä
ristiriitoja on vuosikymmenien kuluessa
ratkaistu lukemattomifia eri tavoifia Suo
menja Euroopan eri kaupungeissa. Mo
nissa Suomen keskisuurissa kaupungeis
sa kaupunläkeskustat rakennettiin koko
naan tai osittain uudelleen erityisesti
1960- ja 1970-luvuilla, esimerkiksi Hä
meenlinnassa. Joissain kaupungeissa
vanha keskusta on säilytetty ja uusi te
hokkaammin rakennettu liike-ja toimis
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tokeskusta on rakennettu uuteen paik
kaan, esimerkiksi Porvoossa ja Raumalla.
Muiden Pohjoismaiden sekä Keski- ja
Etelä-Euroopan kaupungeissa onlukui
sia esimerkkejä säilytetyistä ja enti
söidyistä vanhoista keskustoista sekä
uusista keskustoista, jotka joissain tapa
uksissa sijaitsevat limittäin vanhojen
keskustojen yhteydessä jajoissain tapa
uksissa maantieteeffisesti täysin erillään,
Monissa Keski-Euroopan kaupungeissa
(sekä Suomessa Rovaniemellä) kaupun
kikeskustat tuhoutuivat toisessa maail
mansodassa enemmän tai vähemmän
täydellisesti ja ne on sen vuoksi raken
nettu kokonaan uudelleen.

Teoffisuuden rakenteiden, tuotanto-
teknologian ja logistilkan muutokset
ovat vapauttaneet monissa vanhoissa
teollisuuskaupungeissa keskustan lie
peiltä suuria teollisuus-, satama- ja va
rastoalueita muuhunkäyttöön. Tähän on
liittynyt usein myös voimakkaita ristirII
toja. Maanomistajat, jotka tässä tapauk
sessa usein ovat alueella tuotantoa har
joittaneita teollisuusyrityksiä, pyrkivät
saamaan mahdoifisimman suuren talou
dellisen hyödyn maankäytön muutok
sesta. Vanhojen keskustassa sijaitsevien
teoffisuusklinteistöjen jalostaminen on
monelle yritykselle tärkeä osa uusien
investointien rahoitusta. Teollisuuskiin
teistöjen kaupunkikuvalliset ja raken
nustaiteeffiset arvot saavat aikaan risti
riltojaja aiheuttavat rajoitteita alueiden
muuntamiselle uuteen käyttöön. Kau
punldrakenteen muutokset, johtuivatpa
ne koko alueen kasvusta, uusista liiken
neratkaisuista tai tässä esifiä olevasta ra
kennuskannan käyttötarkoituksenmuu
toksesta, vaikuttavat maan arvoon. Muu
tokset synnyttävät pääomavoittoja (ja
osin tappioita), jotka johtuvat julkisen
sektorin maankäyttöratkaisuista. Tällai
sissa tapauksissa yhden näkemyksen
mukaan kiinteistöjen muutosprosesslin
liittyvä maan arvon nousu kuuluu yhteis
kunnalle,joten sitä pitäisi vähintäänkin
verottaa.

Nämäkin prosessit ovat johtaneet
lukemattomlln erilaisIIn lopputulokslln
Suomenja Euroopan teoffisuuskaupun
geissa. Monissa Euroopanvanhoissa teol
lisuuskaupungeissa on edelleen suuria
rappeutuneita teoffisuusalueita odotta

massa uutta maankäyttöä. Suomessa
Tampereella on muunnettu valtava mää
rä vanhoja teollisuuskortteleita uusIIn
keskustatoimintojenkäyttötarkoitukslin.
Ne ovat muuttuneet rasitteesta vahvaksi
vetovoimatekij äksi kaupungille. Helsin
gissä kantakaupungin ja vanhojen esi
kaupunkien teoffisuusalueita onuudisra
kennettu toimistoalueiksi. Pyrkimys sIIr
tää Helsingin satamatoiminnot pääosin
pois kantakaupungista on hyvä esimerk
ki mittavasta hankkeesta, jolla on vaiku
tuksia koko kaupunidalueenmaankäyt
töön. Se on myös hyvä esimerkki ristirII
doista ja keskusteluista, joita tällainen
hanke synnyttää.
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.........3
Tämän osan aluksi esitellään maankäy
tön suunnittelun käytäntöä. Katsauksen
aluksi esitellään suomalaisen kaupunki-
suunnittelun historiaaja suunnittelunä
kemysten kehitystä nykypäivään asti.
Nykyisen maankäytön suunnittelun esit
telyssä keskitytään vuoden 2000 maan-
käyttö-ja rakennuslakilnja sen sovelta
miseen. Kaavoituksen ohella kunnan
maankäytön ohjauksen välineistöön
kuuluu maapolitiikka, jota esitelläänly
hyesti. Osan lopussa on tiivis katsaus
muiden Pohjoismaiden ja eräiden Eu
roopan maiden maankäytön suurtnitte
luun.

3.! Katsaus kaupunkien
suunnittelun historiaan

3.1.! Suomalainen
puukaupunki

Suomessa kaupungin rakenteeseen yri
teffiin etukäteenvaikuttaa ensimmäisen
kerran Helsinkiä pemstettaessa vuonna
1550. Keskiaikaiset kaupungit rakentui
vat perinteisesti vapaasti ilman ohjausta
tiiviiksi ja katuverkoltaan hajanaisiksi
yhdyskunniksi. Helsingissäkinohjaus jäi
vain yritykseksi, sillä mittaustaidon
puuttuessa katuverkkojen paalutus jäi
tekemättä. Aivan vapaasti eikaupungeis
sa saanut rakentaa, sillä kaupunkien ta
loudellista toimintaa ohjattiin erilaisilla
asetuksifia, määräyksifiä ja kaupunkien
perustamisen yhteydessä kullekin kau
pungille annetuila kaupunkilaeilla.
Säännöksifiä ohjattiin siis kaupankäynfiä
mutta niillä oli vaikutuksia myös kau
punkien rakenteeseen. Esimerkiksi kau
punkienympärffle rakennettavaksi mää
rättyjen muurien tarkoituksena oli saada
tullimaksutkerätyksikaupunkilnmyytä
väksi tuoduista tuotteista mutta tulli
muureilla oli merkittävä vaikutus myös

siihen, että kaupungit rakentuivat hyvin
ifiviiksi, kun väkiluku kasvoi ja kaupun
gin alueen kasvua oli rajoitettu.

1500-luvulla kaupunkia koskevien
säännösten tavoitteeksi tuli taloudeffis
ten päämäärien lisäksi paloturvallisuus,
joka pysyi kaupunkirakentamisen kes
keisenä tavoitteena aina seuraavan kol
men sadan vuoden ajan. Tiheään raken
netuissa kaupungeissa, joissa oli usein
tulipaloja, tulen sammuttaminen oli lä
hes mahdotonta, joten ainoa vaihtoehto
oli tulipalojen ennaltaehkäisy. Tulipalo
jen syttymistä yritettiin estää käyttämäl
lä vähemmän tulenarkoja rakennusma
teriaalejaja säännöstelemällä tulen käyt
töä kaupunkialueella sekä siirtämällä
palovaaralliset toiminnot kaupungin
muurien ulkopuolelle. Tulen leviämistä
yritettiin puolestaan estää rakentamalla
väljemmin.

Kaupunkien rakennetta suunnitellaan
ruutukaavoilla

1500-luvunjälkipuoliskollaja 1600-luvun
alussa paloturvallisuuden lisäksi tär
keäksi tavoitteeksi tuli kaupunkienedus
tavuus. Edustavuustavoitteet olivat si
doksissa taloudeifisin tavoitteisiin, sifiä
kaupunkikuvankohentamisenuskottuli-i
houkuttelevan kaupunkiin uusia kaup
piaitaja vilkastuttavan kaupankäyntiä.
Edustavuusihanteenmukainen säännöl
linen, suorakulmainenja yhdenmukai
nen kaupunki sekä paloturvallisuus edel
lyttivät väljempää rakennustapaa, le
veämpiä katuja ja suurempia tontteja.
Tähän päästiin vain suunnittelemalla
rakentamista etukäteen — ruutukaavan
mukaisesti. Suunnitelmia ei piirretty
etukäteen, vaan katuverkko ja korttelit
paalutettiin maastoonja siitä tehtyä mit
tausta pidettiin jatkossa viraifisena ase
makaavana. Hallitsija vahvisti suunnitel
mat etukäteen, sillä näin voitiin varmis

Maankäytön suunnittelun
käytäntö
...................,.... OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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taa, että paloturvaffisuus oli todella kau
pungeissa huomioitu. Tähänkin olivat
syynä taloudeffiset seikat, sillä tulipalos
sa tuhoutuneiden kaupunkien jälleenra
kentaminen oli kruunulle merkittävä
rahallinen uhraus.

Ruutukaavoitus pysyi kaupunkira
kentamisen mallina aina seuraavan kah
den sadan vuoden ajan. Eri tyyfflajit toi
vat siihen vain omia pieniä lisäyksiään.
Uusien kaavoitusihanteiden leviämistä
edistivät uusien kaupunkien perustami
nen sekäjatkuvat tulipalot, jotka tuhosi
vat kaupunkeja maan tasalle. 1700-luvul
la klassismin aikana edustavuuden ja
yhdenmukaisuuden lisäksi korostettiin
vaihtelevuutta. Yhtenäisen katuverkon si
jasta tuli käyttöön erilaisia katutyyppejä,
kuten pääkadut, sädekadut sekä puiden
reunustamat puistokadut. Lisäksi uutta
oli se, että julkisten rakennusten paikat
suunniteltiin etukäteenja merkittiin ase
makaavaan.

Kaupunkien yleinen rakennusjärjestys
1856

1800-luvulla keskeisimpiä ohjausvälinei
tä kaupunkien rakentamisessa olivat
kaupunkien omat palo-ja rakennusjär
jestykset sekä hallitsijan vahvistamat
asemakaavat. Rakentamista valvoivat
paikalliset viranomaiset. Ensimmäinen
kaikkia kaupunkeja koskeva säännöstö
oli yleinen rakennusjärjestys (otettiin
käyttöön vuonna 1856). Useimmat ra
kennusjärjestyksen säännöksistä liittyi
vät paloturvaffisuuteen. Siinä määritel
tiin katujen leveydet, puistojen laajuu
det, käytettävät rakennusaineet sekä
kaupungissa olevien kaivojenlukumää
rät. Lisäksi määrättiin, että korttelit oli
jaettava osiin kaupunkipaloja hidastavil
la puisto-ja rännikaduila,

Yleisessä rakennusjärjestyksessä
kaikki kaupungit jaettiin neljään luok
kaan. Ensimmäisenja toisen luokan kau
punkien keskustoihin sai rakentaa vain
kaksi- tai kolmikerroksisia kivitaloja,
kun taas kolmannenja neljännen luokan
kaupungeissa saffittiin myös yksikerrok
siset puutalot. Jako klihdyifikaupunkien
erilaista kehitystä. KM-ja puukaupunki
en välillä alkoi syntyä selvä ero.

Kaupunkeihin suunniteltiin eriko

0

koisia tontteja. Keskustan tontit tehtiin
väljemmiksi niitä varten, joilla oli varaa
rakentaa “kaupungin kaunistukseksi”
suurempia kivitaloja. Kaupungin laidoil
le paistoitetifin pienempiä tontteja työ
läisille. Maan hinta nousi keskustoissa
mutta myös niiden ulkopuolella, ja maa-
kaupan kiihtyessä maasta tuli keinotte
lun kohde. Satamatja rautatiet valtasivat
alueitaja muufflvatkaupurildrakennetta.
Vuonna 1875 kaavoitus siirtyi valtiolta
kunnffle, ja vähitellen ilman erityisiä
säännöksiä käytännöksi muodostui, että
rakentaminen vastoin asemakaavaa oli
kielletty.

3.1.2 Kaupunkisuunnittelu
1900-luvulla

1900-luvun alkupuolella suurempien
kaupunkien ulkopuolelle syntyneet laa
jat esikaupunkialueet saivat aikaan sen,
että asemakaavoja alettiin tehdä yhä laa
jemmille alueille ja suunnitelmissa hah
motelifin koko kaupunkialueen toimin
tojen sijoittumista. Ensimmäisinä yleis
kaavallisina suunnitelminavoidaan pitää
Bertil Jungin tarkastelua Helsingistä
vuodelta 1911 ja vuonna 1918 valmistu
nutta Eliel Saarisen kuuluisaa Suur-Hel
singin -suunnitelmaa. 1920-luvulla yleis
asemakaavoja laadittiin jo useisiin kau
punkeihin. Suunnitelmienkeskeinenky
symys oli kaupunkien ulkopuolelle syn
tyneiden esikaupunidalueidenjärjestä
minen. Työväen asuinalueita sijoitettiin
myös kaupunkien keskustoihin. Kuului
simpia 1920-luvulla rakennettuja työvä
enasuinalueita Helsingissä ovat Puu-Vai
ifiaja Puu-Käpylä.

Suunnitteluorganisaation kehittyminen

1900-luvulla kaupunkisuunnittelu siirtyi
yhä enemmän insinääreiltä arkkitehdeille.
Maan ensimmäiseen asemakaava-arkkiteh
din virkaan Helsinkiin valittiin Bertel Jung
(vuonna 1907). Seuraava virka perustettiin
Viipuriin vuonna 1918 ja virkaa hoiti Otto
livari Meurman. Asemakaavoittajien koulu
tus Suomessa aloitettiin vasta sotien jälkeen.
Teknilliseen korkeakoulun asemakaavaopin
ensimmäisenä professorina toimi Otto-livari
Meurman. Ennen kotimaista koulutusta
suunnittelijat omaksuivat uusia kaupunki-
ihanteita ja käytäntäjä käydessään ulkomail
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Funktionalismi ja vuoden 1932
asemakaavalaki

Kansainvälisen funktionalistisen kau
punkimaifin ihanteet tulivat Ruotsista
Suomeen 1920-luvun lopulla. Kaupunki-
rakenteen kannalta keskeistä oli eri toi
mintojen kuten työn, asumisen, virkis
tyksenja liikenteen erottaminen erillisil
le, selvästi rajatuffle alueille. Asuinaluei
den ja asuntojen suunnittelussa tavoit
teena olivat ennen kaikkea terveys ja asu
mishygienia. Asuinrakennukset sijoitet
ifin vapaasti istutusten keskelle, jotta
jokainen asunto saisi riittävästi valoa ja
puhdasta ilmaa. Rakennusten korkeutta
nostettiin, koska niiden väliin haluttiin
jättää suuria puistoja. 1930-luvulla laa
dittiin useita funktionalismin ihanteita
noudattavia asemakaavoja mutta niistä
toteutui vain kaksi laajempaa asuinaluet
ta: Sunilan alue Karhulassa sekä Helsin
gin Olympiakylä. Laajamittaisemmin
funktionalismin henkeen suunniteltuja
asuinalueita rakennettiin vasta 1950-lu
vulla; näitä ovat esimerkiksi Helsingin
Meilahfi ja Hermanni sekä Tampereen
Kalevan kaupunginosa.

Funktionalismin ihanteet vaikutti
vat myös vuonna 1932 voimaan tullee
seen asemakaavalakiin. Lain mukaan ase
makaavassa oli huomioitava tulenvar
muudenja kauneusaistin lisäksi terveel
lisyys. Myös liikenteen tarpeet oli kaa
vassa huomioitava, sifiä autojen lisäänty
essä liikenteen merkitys kaupunkiraken
teessa oli koko ajan kasvanut.

Ympärstöministeriö

Asemakaavalaki oli ensimmäinen kau
punkien suunnittelua koskeva laki Suo
messa, joten siihen kirjattiin paljon sel
laisia menettelytapoja, jotka olivat jo
vakiintuneet käytännöiksi tai joista oli
aikaisemmin määrätty esimerkiksi kau
punkien rakennusjärjestyksissä. Ensin
näkin asemakaavoitus määrättiin pakol
liseksi kaupungeffle ja kauppaloffle ja
kaavoitus ulotetifin koskemaan kaupun
gin omistamien maiden lisäksi myös val
tionja yksityisten maita. Sen sijaan ase
makaavalakiin ei vielä otettu mukaan
yleiskaavaa, vaikka laajoja kaavoja oli
käytännössä laadittu jo useisiin kaupun
keihin.

Asemakaavalain mukaan kaavoissa
tuli myös antaa tontin omistajaa sitovia
asemakaavamääräyksiä mm. rakennus-
oikeudesta, rakennusten lukumäärästä,
julkisivumateriaaleista tai tontin aitauk
sestaja istutuksista. Sen sijaan koko kau
pungissa sallittu rakennuskorkeus mää
riteltiin edelleen rakennusjäijestyksessä.
Helsingissä rakennusten enimmäiskor
keus olikin yksi keskeinen klistanalainen
kysymys aina rakennusjäijestyksiä muu
tettaessa, sifiä kaupungin kasvun, maan
hinnan nousun ja rakennustekniikanke
hittymisen myötä paineet rakentaa kor
keampia rakennuksia kasvoivat koko
ajan. Esimerkiksi vuonna 1895 rakennus-
järjestyksessä sallittiin korkeintaan 23
metriä korkea rakentaminen, kun taas
vuonna 1929 sallittu enimmäiskorkeus
oli 31 metriä.

Lähiörakentaminen

Vielä 1930-luvulla asuinalueet sijoitettiin
vanhaan kaupunkirakenteeseen. Suu
rempienkaupunkienrakenteen hajoami
nen alkoi 1950-luvulla, kun lähiörakenta
misen myötä uudet asuinalueet raken
nettiin kauaksi kaupunkien keskustoista.
Lähiöiden sijoittuminen määräytyi lähes
täysin maanomistusolojen perusteella,
suunnittelun pyrkimyksifiä taloudelli
seenja toimivaankaupunkirakenteeseen
ei ollut asiaan juuri mitään vaikutusta.

Kaupunkien keskustojen liikeifiojen
kysynnän kasvaessa keskustoja raken
nettiin lähes täydellisesti uudelleen ja
asutusta siirrettiin kaupungin laitamille
vasta valmistuneisinlähiöihin. Esimer
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ta kongresseissa, näyttelyissä ja opintomat
koilla.

Aluksi suunnittelijoita oli vähän ja
suunnitelmat olivat kuuluisien arkkitehtien
maestrosuunnitelmia. Vähitellen etenkin
yteiskaavoja alettiin tehdä yhä enemmän työ-
ryhmissä, kun suunnitteluun tuli mukaan
yhteiskuntatieteilijöitäja liikennesuunnitteli
joita. Samalla kaavat alkoivat yhä enemmän
perustua tutkimuksiin ja selvityksiin. Useis
sa kunnissa kaavat teetettiin edelleen konsul
teilla, sillä vain harvalla kunnalla oli riittä
västi ammattitaitoista henkilökuntaa. Suo
mea kaavoitettiinkin Helsingistä käsin, sillä
suurin osa arkkitehdeistä ja suunnittelutoi
mistoista sijaitsi pääkaupungissa. Kunnalli
nen suu nnitteluorganisaatio kasvoi voimak
kaasti vasta 1960-70 -luvuilla.

Lähde: Salokorpi 1984.
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kiksi Hämeenlinnassa keskikaupungin
klinteistön omistajat alkoivat myydä
klinteistöjä rakennusliikkeile jo 1950-
luvulla. Keskusta säilyi aina 1960-luvulle
asti pääosinmatalana puutaloasutuksena
mutta purettiin lähes täysin sen jälkeen,
kun vuonna 1958 hyväksytyssä asema
kaavassakatujalevennettiinja rakennus-
oikeutta lisättiin huomattavasti. Saman
laisia saneerauskaavoja tehtiin useisiin
suomalaisiin kaupunkeihin. Suomessa
lähiöt rakenneffiin yleensä keskelle met
sää, ja rakennukset ja kadut sijoitettiin
maaston muotoja noudattaen mahdoifi
simman paljon luontoa säilyttäen. Suo
malaisenmetsäkaupunginedustavimpia
esimerkkejä on Tapiola.

Liikenteen merkitys kaupunkien
suunnittelussa korostui. Tunnettu esi
merkki on Alvar Aallon Rovaniemen so
dassa tuhoutuneen keskusta-alueen ns.
Poronsarvi -asemakaava vuodelta 1945.
Kaavassa liikenne oli tärkeimpiä tekijöi
tä, sillä kaupunki jaettiin viiteen osaan
kaupungin keskustan halkaisevifia suu
rilla pääväylifiä (jotka näyttivät porons
arvilta). Ajan liikennettä kunnioittava
asenne tulee esffle asemakaavan selos
tuksessa,jossa mainitaan mm. “katulin
ja, joka on asutuksen häfritsemä”.

Rakennuslaki 1952

Vuoden 1958 rakennuslaissa vahvistet
tiin kunnan oikeutta ja velvollisuutta
määrätä rakentamisesta kunnan alueella.
Rakennuslaissa otettiin käyttöön taaja
asutuskielto eli taaja-asutusta ai saanut
rakennuslain mukaan muodostua muu
alle kuin asema- tai rakennuskaavoite
tulle alueelle.

Rakennuslaissa tunnettiin viisi kaa
vamuotoa: seutukaava, yleiskaava, ase
makaava, rakennuskaava (laadittiin maa
laiskuntin) sekä rantakaava (vuodesta
1969 lähtien). Eri kaavamuodot poikkesi
vat toisistaan alueen laajuuden, yleistä
misasteen ja sisällön suhteen. Kaava-
muodot olivat hierarkldsessa suhteessa
toisiinsa niin, että ylemmän asteen kaa
va on ohjeena laadittaessa alemman as
teista kaavaa. Esimerkiksi seutukaava
ohjaa yleiskaavoitustaja yleiskaava puo
lestaan ohjaa yksityiskohtaisia kaavoja.
Oikeusvaikutukset kulkivat puolestaan

päinvastoin eli seutukaava ei ollut voi
massa vahvistetun yleiskaavan alueella
eikä yleiskaava vahvistetun asemakaa
van alueella. Käytännössä rakennuslain
mukainen kaavahierarkia alkoi toimia
vasta 1980-luvulla, kun yleiskaavoitus
kunnissa yleistyi ja vaiheseutukaavoja
oli jo vahvistettu. Yleiskaavoja oli laadit
tujo ennen rakennuslaida mutta sen tul
lessalakisääteiseksi fyysinen suunnitte
lu kytkeytyi entistä idinteämminkunnan
muuhun suunnitteluun.

Rakennuslain kokonaisuudistus oli
pitkään vireifiä. Ensimmäisen kerran se
oli esillä jo kymmenen vuotta rakennus-
lain voimaantulon jälkeen. Kokonaisuu
distus saatiin aikaan vasta vuonna 2000,
kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
astui voimaan. Kokonaisuudistusta odo
tellessa rakennuslakiin tehtiin kolmisen
kymmentä osauudistusta. Esimerkiksi
vuonna 1968 seutu-ja yleiskaavojenlaa
timinen tuli pakolliseksi.

Aluerakentaminen

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne
muutos ja väestön muutto taajamiin
kiihtyi 1960-luvulla. Kaupunkialueetlaa
jenivat vanhojen keskuskaupunkien ul
kopuolelle maalaiskuntiin,joissa kunnal
lishaffinnonja maankäytön suunnittelun
oli vaikea sopeutua uuden kaupunkira
kentamisen paineisin. Aluerakentami
nen tarjosi yhden ratkaisumallin, jota
sovelletifin erityisesti Espoossa ja Van
taalla 1960- ja 1970-luvulla. Asuinaluei
den suunnitteluvastuun ottivat raken
nusyhtiöt, jotka tekivät kunnan kanssa
sopimuksen omistamansa alueenkaavoi
tuksesta ja kunnallistekniikan rakenta
misesta. Elementtirakentamisen myötä
rakennustuotanto muuttui teoffiseksi,
Ensimmäisen kerran elementtirakenta
mista käytettiin suuremmassa mittakaa
vassa 1960-luvun alussa valmistuneessa
Helsingin Pihlajanmäessä. Rakennukset
sijoitettiin suonlin riveihinja ne muodos
tivat suorakulmaisia kortteleita, koska
elemenifien siirtämiseen käytettyjen
nostureiden radat edellyttivät yhä suu
rempaa säännönmukaisuutta. Aluera
kentaminen oli kaupunkfrakenteenkan
nalta ongelmallista sifioin, kun rakennus-
yhtiön maa sijaitsi kunnan kehityksen
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kannalta sopimattomassa paikassa. Li
säksi monia alueita kritisoitlln siitä, että
niihin oli huonot liikenneyhteydet ja
niistä puuttuivat palvelut.

Kompaktikaupunki

1960-luvulla henkilöautoilusta tuli todel
la merkittävä tekijä kaupunkirakentami
sessa, sillä kunnallinen joukkohilkenne
oli kehittynyt vain suuremmissa kau
pungeissa. Liikenteen järj estelystä tuli
kin uusi lähtökohta kaupunkisuunnffle
lulle. Ihanteeksi tuli tiivis ns. kompakti
kaupunki, josta tyypillisiä esimerkkejä
ovat Helsingin Itä-Pasila ja Meri-Haka
sekä Tampereen Hervanta. Tiiviiden ker
rostaloalueiden rakentaminen jatkui
koko 1970-luvun ajan.

Kaupungistumisen hidastuessa uu
sien suurien alueiden rakentaminen kau
punkirakenteen ulkopuolelle laantui, ja
suurien kaupunkien suunnittelun ta
voitteeksi tuli kaupunkirakenteen eheyt
täminen ja olemassa olevien alueiden
täydennysrakentaminen. 1980-luvulla
keskustoihin ja niiden läheisyyteen on
jälleen kaavoitettu uusia asuinalueita.
Toteutettuja alueita ovat mm. Katajano
kan kärki ja Länsi-Pasila Helsingissä.
Keskusta-asumisen lisääntymiseen ovat
vaikuttaneet myös satamiltaja teoffisuu
delta vapautuvien laajojen alueiden otta
minen uuteen käyttöön.

3.2 Alueiden käytön
suunnittelu nykyisin

3.2.! Maankäyttö- ja
rakennuslaki 2000

Nykyisin maankäyttöäkaupungeissa oh
jataanlainsäädännönja kaavoituksen li
säksi kaupunkien rakennusjäijestyksifiä
ja eri alueille annetuilla rakennuskiel
loifia. Keskeinen asema maankäytön oh
jauksessa on uudella maankäyttö-ja ra
kennuslaifia, joka astui voimaan vuonna
2000. Maankäyttö-jarakennuslakimuut
ti merkittävästi valtion ja kuntien tehtä
vänjakoa maankäytön suunnittelussa.
Kuntien valta ja vastuu kaavoituksessa
lisääntyi ja valtion valvonta väheni. Ym
päristömhuisteriöja ympäristökeskukset

eivät enää vahvista kunnan kaavoja vaan
ne ovat lainvoimaisiajo kunnanvaltuus
ton hyväksymisenjälkeen. Nykyisin val
tio ohjaa kuntien kaavoitusta rakennus-
lain aikaisen valvonnan sijasta.

Maankäyttö-ja rakennuslaissa kaa
voitus nähdään aikaisempaa kokonais
valtaisempana prosessina. Tavoitteena
on, että kaavaratkaisu syntyisi eri osa
puolten — esimerkiksi asiantuntijoiden,
asukkaidenja niiden muodostamienjär
jestöjen sekä elinkeinoelämän — vuoro
vaikutuksen tuloksena. Valtion valvon
nan vähentyessä kuntalaisten osallistu
mismahdollisuuksia on parannettu.
Kunnan on esimerkiksi tiedotettava kaa
voituksesta aikaisempaa enemmän ja
suunniteltava osaffistumista etukäteen.

Rakennuslaki oli laadittu aikana, jol
loin rakennettiin paljon. Siksi laissa kes
kityttiinkin lähinnä ohjaamaan uusien
alueiden rakentamista, ja kaavoituksen
tehtävänä oli lähinnä varata alueita eri
tarkoituksia varten. Kuitenkin viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana suurin
osa kaavoista on laadittu valmiiksi raken
netulle alueelle, jolloin kaavoituksessa
korostuu yhä enemmän olemassa olevan
yhdyskuntarakenteenjajo rakennetun
ympäristön huomioiminen. Maankäyt
tö-ja rakennuslaissa korostetaankin fyy
sisen suunnittelun lisäksi sosiaalisia ja
toiminnaffisia kysymyksiä. Lain mukaan
kaavoituksessa on muun muassa huomi
oitava palvelujen saatavuus ja liiken
neyhteyksien toimivuus sekä turvattava
kuntalaisffle hyvä elinympäristö. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa myös koroste
taan aikaisempaa enemmän ympäristö-
näkökulmia.

Alueiden käytön
suunnittelujärjestelmä

Maankäyttö-ja rakennuslain mukaiseen
kaavajäijestelmäänkuuluvat maakunta-
ja kuntatason kaavat aivan samalla taval
la kuin rakennuslakiinkin. Sen lisäksila
km on otettu mukaan valtakunnaffiset
alueiden käyttötavoitteet. Ne valmistel
laan ympäristöministeriössä ja hyväksy
täänvaltioneuvostossa.

Yleispiirteisinja laaja-alaisin kaava
on maakuntakaava, joka on laadittava jo
kaiseen maakuntaan. Maakuntakaavan
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laatimisesta vastaa maakunnan ifittoja se
hyväksytään liiton ifittovaltuustossa,
jossa kaikilla alueen kunnifia on edusta
ja. Maakuntakaavat vahvistetaanympä
ristörninisteriössä. Maakuntakaavatkor
vaavat rakennuslain aikaiset seutukaa
vat.

Kunnissa laaditaan yleiskaavoja ja
asemakaavoja. Yleiskaava onyleispiirtei
nen suunnitelma kunnan alueiden käy
tön suunnittelusta ja asemakaavassa
määritellään maankäyttö yksityiskohtai
semmin. Yleiskaavanja asemakaavanlaa
timisesta vastaa kuntaja ne hyväksytään
kunnanvaltuustossa.

Kunnat voivat laatia myös yhteisen
yleiskaavan. Sen laatimisestaja hyväksy
misestä vastaa maakunnan liitto, muu
kuntayhtymä tai kuntien yhteinen toimi
elin. Kuntienyhteinenyleiskaavavahvis
tetaan ympäristöministeriössä.

Kaavat ovat hierarkldsessa suhtees
sa toisiinsa. Yleispiirteinen kaava ohjaa
yksityiskohtaisemmankaavan laatiniista
eli maakuntakaava onhuomioitavayleis
kaavaalaadittaessaja yleiskaava asema
kaavaalaadittaessa. Oikeusvaikutukset
kulkevat kaavahierarkiassa puolestaan
päinvastoin eli yleispärteisempikaava ei
ole voimassa alueella, jonne onhyväksyt
ty yksityiskohtaisempi kaava.

maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseu
tujenja maaseudun keskusten muodos
tamaa verkkoa. Helsingin seudulle on
annettu omat eriifistavoitteensa. Tämä
on nähty tarpeeffiseksi, koska seudun
työssäkäyntialueen laajenemisella on
vaikutuksia useiden maakuntien alueel
leja seudun ratkaisut vaikuttavat valta
kunnalliseenaluerakentamiseen. Helsin
kiä koskevien tavoitteiden mukaan esi
merläksi seudun kasvusuuntia valitessa
tulee valtakunnallisten alueiden käytön
tavoitteiden mukaan hyödyntää joukko-
liikennettä, erityisesti raideliikennettä,

Valtakunnaifiset alueiden käyttöta
voitteet ovat uusi osa alueiden käytön
suunnittelujäijestelmää. Valtakunnanta
soinen suunnittelu ei ole sinänsä Suo
messa uutta sifiä Suomessa oli jopa eril
linen valtakunnan suunnittelutoimisto
lähes parinkymmenenvuoden ajan (1956
-1973). Valtakunnansuunnittelutoimisto
ei laatinut suunnitelmia, vaan se teetti
runsaasti erilaisia ennusteita ja selvityk
siä esimerkiksi väestöstä, työvoimasta,
teollisuudesta ja palveluista maan eri
osissa. Valtakunnansuunnittelutoimis
ton lakkauttamisen jälkeen sen tehtävät
siirtyivät eri ministeriöihin sekä perus
tettuun Taloudelliseen suunnittelukes
kukseen(TASKU).

Kuvio 3. 1: Kaavajärjes
te/mä.

Valtakunnalliset alueiden
käyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoit
teet ovat sanallisia ja ne konkretisoituvat
suunnitteluperiaatteinaja aluevarauksi
na maakuntakaavoissa. Kuntien kaavoi
tukseen tavoitteet välittyvät maakunta
kaavojen kautta. Valtakunnalliset tavoit
teet voivat ifittyä esimerkiksi alueraken
teeseen, liikenne- ja energiaverkkoon,
ekologiseen kestävyyteen, ympäristö
haittoihin tai kulttuuri- ja luonnonpe
rintöön, sifioin kun niillä on kansaifista
tai maakuntaa laajempaa merkitystä. Ta
voitteet voivat olla luonteeltaan yleisiä
tai ne voivat olla ns. reunaehtoja, jotka
tulee huomioida kaavoissa.

Ensimmäisetvaltakunnaffiset aluei
den käyttötavoitteet annettiin vuoden
2000 lopussa. Valtakunnallisina tavoittei
na on esimerkiksi kehittää toimivan alue-
rakenteen runkona pääkaupunkiseutua,

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden
käytönjayhdyskuntarakenteenperiaat
teet maakunnassa sekä osoitetaan maa
kunnan kehittämisen kannalta tarpeeffi
sia alueita. Maakuntakaavoissa voidaan
tarkastella vain jotain tiettyä aluetta tai
tiettyjä asiakokonaisuuksia. Siinä voi
daan varata alueita esimerkiksi kaupan
suuryksiköffle, seuduffisffleja valtakun
nallisffle liikenneratkaisuffle tai teknisen
huollon järjestelyffle. Lisäksi maakunta
kaavassa voidaan tarkastella esimerkiksi
uusien taajamien sijoittumista tai seu
duifisia viheralueita.

Maakuntakaava onohjeenalaaditta
essa tai muutettaessa yleiskaavaa ja ase
makaavaa. Maakuntakaava sitoo viran
omaisten toimintaa sifiä ne eivät saa toi
menpitefflään vaikeuttaa kaavan toteut
tamista. Sen lisäksi maakuntakaavalla on
vaikutuksia myös yksityiselle maan-

Valtakunnalliset
alueiden

käyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava
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Seutusuunnittelun vaiheita

Ensimmäinen useita kuntia käsittelevä alue-
suunnitelma laadittiin Kokemäenjoen laak
soon vuonna 1942. Suunnittelu sai alkunsa
Porin kauppakamarin aloitteesta ja suunni
telman taatimisesta vastasi Alvar Aalto. Seu
raava suunnitelma tehtiin pari vuotta myö
hemmin Kymenlaaksoon. Näiden jälkeen
seutusuunnitelmia laadittiin useille muille
alueille, ja perustettiin seu tusuunnitelmia
taativia elimiä,joissa jäseninä oli yleensä elin
keinoetämänja kuntien edustajia. Ensi;nmäi
nen seutukaavaliitto perustettiin Helsinkiin
vuonna 1946. Lakisääteistä seu tusu unnitte
lusta tuli rakennuslain myötä vuonna 7958.
Ensimmäinen sen tukaava vahvistettiin vas
ta vuonna 1973.

Seutukaavoja on laadittu vaiheittain eri
laisia tarkoituksia varten. Ensimmäiset sen
tukaavat olivat ns. runkokaavoja, joissa ku
vattiin seutujen kehitystä varsin karkealla
tasolla. Seuraavaksi laadittiin suojelu-ja vir
kistysseutukaavoja, joiden aluevaraukset he
rättivät maanomistajissa suurta vastustusta.
Kolmannella seu tukaavakierroksella kau
pungeissa taajamaseutukaavoihin lähinnä
kirjattiin maankäyttö olemassa olevien yleis
kaavojen mukaan, kun taas maaseudulla taa
jamaseutukaavoilla korvattiin puu ttuvaa
yleiskaavoitusta. 1980-luvulla suunnitelmat
kehittyivät strategisempaan suuntaan, ja
niissä keskityttiin vain maakunnan kehittä
misen kannalta keskeisempiin asioihin. 1990-
luvulla seutukaavaliitot ja maakuntaliitot
yhdistettiin kuntayhtymiksi, joiden tehtävä
nä on maakuntien suunnittelu.

Tällä hetkellä vahvistetut seutukaavat
kattavat lähes puolet maan pinta-alasta. Vain
pieni osa seu tukaavoista on rakennuslaissa
ajateltuja kokonaisseu tukaavoja, joissa käsi
tellään koko seudun kehitystä. Suurimmassa
osassa käsitellään vain jotain tiettyä osa-
aluetta tai toimintoa esimerkiksi harju- taiky
läalueita tai energiahuoltoa.

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteisin ja laaja-ala
isin kunnassa laadittavista kaavoista.
Yleiskaavassa tehdään merkittävimmät
kunnan maankäyttöä ja rakentamista
koskevat ratkaisut. Yleiskaavoituksen
tarkoituksena on ohjata kunnan maan-
käyttöä ja sovittaa yhteen eri toimintoja.

Kaavassa esitetään kunnan tavoiteltu
kehitys pääpiirteissäänja osoitetaan alu
eita eri toimintoja, esimerkiksi asumista,
työpaikkoja, teollisuutta tai liikenne
väyliä, varten. Yleiskaavassa voidaan kä
sitellä koko kunnan aluetta tai vainjotain
osaa siltä, jolloin sitä kutsutaan osayleis
kaavaksi. Yleiskaava on ohjeenalaaditta
essa asemakaavoja.

Maankäyftö-ja rakennuslaissa yleis
kaavalle on asetettu lukuisia tavoitteita.
Yleiskaavassa tulisi päästä optimaaliseen
ratkaisuun näiden erilaisten, joskus
myös keskenään ristiriitaisten, vähim
mäisvaafimusten suhteen. Esimerkiksi
yleiskaavaalaadittaessa kaupunkiraken
neja liikenne on järjestettävä kestävällä
tavalla, ja kaavan tavoitteena tulee olla
eri väestöryhmien kannalta tasapainoi
nen elinympäristö, jossa asumisen tar
peet, palvelujen saatavuus, turvallisuus,
terveeffisyysja virkistysalueet on huomi
oitu. Lisäksi yleiskaavassa on vaalittava
rakennettua ympäristöä, maisemaa ja
luonnonvaroja. Myös kunnan elinkeino
elämä, yhdyskuntarakenteen toimivuus
ja taloudeffisuus on huomioitava, eikä
kaava saa olla maanomistajalle kohtuu
ton.

Kunnat voivat laatia myös yhteisen
yleiskaavan. Sen laatiminen voi olla tar
peellista erityisesti kaupunldseutujen
kehittämisessä.

omistajalle. Esimerkiksi kunnan raken
nuslupapäätöksiä arvioidaan maakunta-
kaavan pohjalta silloin, kun alueella ei
ole oikeusvaikutteista yleis- tai asema
kaavaa.

Yleiskaavoituksen historiaa

Ensimmäisiä yleiskaavallisia asemakaavat
olivat luonteeltaan kuuluisien arkkitehtien
maestrosuunnitel;nia. Helsinkiin su unnitel
mia laativat mm. Bertil Jung ja Eliel Saari
nen. 1920-luvulla useisiin kaupunkeihin
laadittujen yleisasemakaavojen keskeisenä
ratkaistavana kysymyksenä oli kaupunkien
ulkopuolelle syntyneiden esikaupunkialuei
den järjestäminen. Yleiskaavat tulivat mu
kaan vuoden 1958 rakennustakiin, mutta jo
sitä ennen yteiskaavoja oli taadittu jo useisiin
kaupunkeihin. Esimerkiksi Alvar Aallon
vuoden 1952 Imatran yleiskaava oli teolli
suuden kustantama. Yleiskaavoituksen
muuttuessa lakisääteiseksi se kytkeytyi tii
viimmin kunnan muuhun suunnitteluun ja
kaavoitukseen tuli mukaan mm. yhteiskun
tatieteihjöitä.

Rakennuslaki tunsi oikeusvaiku tuksil
taan kolmenlaisia yleiskaavoja. Valtuustossa
hyväksytty yleiskaava sitoi ohjeellisena vain
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Asemakaava

Kunnan yksityiskohtaista rakentamista
ja kehittämistä varten laaditaan asema
kaavoja. Asemakaavassa osoitetaan alu
eet eri tarkoituksia, kuten asumista,jul
kisia palveluja, liike- ja teollisuusifioja,
liikennettä, puistoja, toreja, virkistysalu
eita, suojelukohteita tai erityisalueita
varten. Yleensä käyttötarkoitus merki
tään hyvin tarkasti. Esimerkiksi asuin
alueet voivat olla kerros-, rivi- tai asuin
pientaloalueita. Rakentamiselle voidaan
antaa myös hyvin yksityiskohtaisia mää
räyksiä esimerkiksi siltä, kuinka paljon
tontilla saa olla kerrosalaa tai mikä on
sallittu kerroskorkeus. Juridisesti asema
kaavaan kuuluvat vain kartta, kaavamer
kinnät ja asemakaavamääräykset. Ase
makaavaselostus on kaavan lite, joka
esittää perustelut tehdyffle valinnoilleja
kaavassa osoitetuille ratkaisuffle.

Maankäyttö-ja rakennuslaissa ase
makaavalle on esitetty monia sisältövaa
timuksia. Esimerkiksi asemakaavassa on
huomioitava paikalliset olosuhteet— ku

ten maaperän laatu ja maasto —kaupun
ki-ja maisemakuva, hyvä rakentamista
pa sekä olemassa oleva rakennuskanta.
Asemakaavalla ei saa myöskään perus
teettomasfi heikentää kenenkään elin-
ympäristön laatua eikä siltä saa aiheutua
maanomistajalle kohtuutonta haittaa.
Lisäksi asemakaava on laadittava siten,
että luodaan edellytykset terveeffiselle,
turvaifiselle ja viihtyisälle ympäristölle
sekä palvelujen alueelliselle saatavuu
delleja liikenteenjäijestämiselle. Vaikka
kaavan sisältövaatimuksetovat luonteel
taan hyvin tulkinnanvaraisia ja yleisiä
tavoitteita, ne voivat olla muutoksen
haun perusteena. Esimerkiksi kauppaa
koskevan kaavamääräyksen puuttumi
nen asemakaavasta voi olla asia, jonka
perusteella kaava ei täytä lain asettamia
tavoitteita.

Kunnan tulee seurata asemakaavo
jen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa uu
distaa vanhentuneita asemakaavoja. Jos
asemakaava on ollut voimassa 13 vuotta
ja se on merkiftäviltä osin toteuttamatta,
ei sen perusteella saa myöntää rakennus-
lupaa ennen asemakaavan ajanmukai
suuden arviointia.

3.2.2 Eri toimijoiden vuoro
vaikutus ja vaikutus-
mahdollisuudet alueiden
käytön suunnittelussa

Kaavoitus toimii ifianteessa, jossa maan-
käyttöön liittyy kaupunkien eri toimi-
joilla monenlaisiajoskus keskenään risti
ritaisiakin intressejä. Kaavoitukseen
osallistuvatkaavan laatimisesta vastaavat
viranomaiset, kunnan muut haifinto
kunnat, luottamuselimet sekä valtion
viranomaiset. Lisäksi kaavoituksen osa
puolia ovat mm. maanomistajat, ellnkei

kunnan viranomaisia ja haltintokuntia. Sen
sijaan vahvistetulla yleiskaavalla oli oikeus-
vaikutuksia viranomaisten lisäksi myös
maanomistajille. Kolmannen asteen yleiskaa
va oli ministeriössä vahvistettu yleiskaava,
joka sisälsi erityismääräyksiä esimerkiksi
luonnonsuojelusta tai rakentamisesta.

1970-luvulta lähtien kuntien oli myös
mahdollista laatia osayleiskaavoja,jossa käsi
tettiin vain osaa kunnan alueesta tai vain
jotain tiettyä aihetta esimerkiksi virkistysalu
eita. Osayteiskaavoista tuli kunnissa hyvin
suosittuja, ja näin rakennuslain tavoite siitä,
että yleiskaava ohjaisi koko kunnan kehitystä
jäi osittain toteutumatta. Kuntien vastuuta
rakennuslain uudistuksilla asteittain lisättiin
alistusvelvollisuutta supistamalla. Vuoden
1990 jälkeen oli mahdollista laatia ns. dele
gointiyleiskaavoja,jotka vahvistettiin, mutta
niiden alueella taadittuja asemakaavoja ei
tarvinnut vahvistaa. Myös delegoivista yleis
kaavoista tuli kunnissa hyvin suosittuja.

Vuonna 199$ lähes jokaisessa Suomen
452 kunnassa oli yleiskaava, joista valtaosa
oli osayleiskaavoja. Koko kunnan kattava
yleiskaava oli vain sadassa kunnassa. 1990-
luvulla kunnat laativat yleiskaavoja ahkeras
ti, nimittäin vuonna 1992 yleiskaavojen kat
tama maa-ala oli vain 350 000 hehtaaria, kun
taas 1998 pinta-ala oliperäti2 miljoonaa heh
taaria. Vuonna 1998 yleiskaavat kattoivat
noin 7 prosenttia maamme pinta-alasta.

Asemakaavatilanne vuonna 199$

Suomessa hyväksytään vuosittain keskimää
rin 1 500 yksityiskohtaista kaavaa. Vuonna
1998 yli puolet maamme kaikista rakennuk
sista sijaitsi asema- tai rakennuskaavoitetul
la alueella. Silti asemakaavoitetut tontit kat
toivat vuonna 1996 vain 2 prosenttia koko
maan pinta-alasta.

Asemakaava-alueesta on osoitettu asumi
seen 28 %, liike- ja teollisuustonteiksi 13 %
ja yleisten rakennusten tonteiksi 5 %.
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noelämä, kaupungin asukkaat sekä hei
dän muodostamansa erilaiset yhdistyk
set. Maankäyttö-jarakennuslaissakoros
tetaan entistä neuvottelevampaa suun
nittelukulttuuria, jossa kaavojenlaatijoi
den tulee entistä enemmän toimia vuo
rovaikutuksessa muiden osapuolien
kanssa.

Viranomaiset

Maankäyttö-ja rakennuslaki toi merkit
täviä muutoksia kunnan ja valtion väli
siin suhteisiin. Kuntien itsenäinen pää
tösvalta kaavoituksessa lisääntyy, kun
valtion viranomainen ei enää vahvista
kaavoja. Valtion rooli painottuu yhteis
työhön ja neuvotteluun aikaisemman
valvonnan sijasta. Kunnanja alueeffisen
ympäristökeskuksen on vähintään ker
ran vuodessa järjestettävä kehittämis
keskustelu, jossa käsitellään kunnan kaa
voitusta ja merkittävimpiä kaavahank
keita. Sen lisäksi neuvotteluja on tarpeen
mukaan järjestettävä vireillä olevista
yksittäisistä kaavahankkeista. Mueelli
nen ympäristökeskus voi edelleen puut
tua myös suoraan kuntienkaavoitukseen
valittamalla tai tekemällä kaavan hyväk
symispäätöksestä oikaisukehotuksen,
etenkin silloin kun kaavassa ei ole riittä
västi huomioitu valtakunnaifisia aluei
den käyttötavoitteita tai maakuntakaa
vaa.

Laissa korostetaan asiantuntemuk
sen monipuolisuutta kaavoja laadittaes
sa. Kaavan laatijoiden on tehtävä yhteis
työtä myös kunnan muiden haifintokun
tien kanssa. Hallintokuntien yhteistyö
on aina kuulunut hyvään kaavoituskäy
täntöön mutta maankäyttö-ja rakennus-
lain myötä se ei enää ole harkinnanva
raista. Kunnan viranomaisifia (ne, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään) on
myös samanlainen oikeus osaifistua kaa
van laadintaan kuin muilla osaifisifia.

Kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä
siitä on pyydettävä lausunnot eri viran
omaisilta. Yleiskaavasta ne pyydetään
maakunnan liitolta ja kunnilta, joiden
maankäyttöön kaavalla on vaikutusta
sekä tarpeen mukaan alueeffiseltaympä
ristökeskukselta. Asemakaavaehdotuk
sesta lausunnonantajina voivat olla esi
merkiksi maakunnan liitto, alueellinen

ympäristökeskus tai naapurikunnat. Li
säksi lausunto voidaan pyytää muilta
viranomaisilta tai yhteisöiltä, joiden toi
mialaa kaava koskee, tällaisia voivat olla
esimerkiksi tielaitos, museovirasto, rata
hallintokeskus sekä työvoima-ja elinkei
nokeskus. Lausunnot käsitellään kau
pungin valtuustossa, ja mikäli kaavaeh
dotukseen tehdäänlausuntojen tai muis
tutusten perusteella merkittäviä muu
toksia, kaava asetetaan uudelleen nähtä
ville.

Kaupunkilaiset ja asukkaat

Kaupunkilaisilla on maankäyttö- ja ra
kennuslain mukaan monia tapoja osallis
tua kaavoitukseen. Heifiä on esimerkiksi
oikeus saada tietoa kaavoituksesta, he
voivat tehdä aloitteita kaavan laatimi
seksi, arvioida osallistumisjärjestelyjen
riittävyyttä tai valittaa valmiista kaavas
ta. Maankäyttö-ja rakennuslainmukaan
kaupunkilaisifia tulee olla mahdoffisuus
saada tietoa kaavoituksesta sekä arvioida
ja esittää mielipiteensä kaavahankkeista
ja niiden vaikutuksista.

Maankäyttö- ja rakennuslain mu
kaan kunnan on esiteltävä kaikki ajan
kohtaisetkaavahankkeetkerranvuodes
sajulkaistavassa kaavoituskatsauksessa
ja tiedotettava valmisteilla olevista kaa
voista esimerkiksi sanomalehdessä tai
henkilökohtaisella kiijeellä tai molem
milla. Osallistumista on suunniteltava
etukäteen. Kaavoitusprosessin alussa
laadittavassa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa tulee esitellä kaavoituk
sen lähtökohtia ja se, mitä vaikutuksia on
tarkoitus arvioida. Lisäksi siinä on ker
rottava, miten osallistuminen on tarkoi
tusjärjestääja keitä ovat hankkeen osal
liset11. Kaavan laadinnan aikana osallisil
la on oikeus esittää mielipiteensä joko
kirjaifisesti tai suuffisesti. Kun kaavaeh
dotus on valmis, se asetetaan virallisesti
nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.
Tänä aikana osaifisifia on mahdollisuus
kertoa siitä mielipiteensä. Tämä muistu
tuksenteko-oikeus on osaifisten lisäksi
kaildllakuntalaisffla. Yleensä kaavat ovat
esillä ainakin kunnanviraston ilmoitus
taululia. Kaupunginvaltuuston hyväksy
misenjälkeen kaavapäätöksestä on mah
doifista valittaa ensin hallinto-oikeuteen

Maankäyttö-jarakennuslain(62
§:n) mukaan osaDisiaovatmaan
omistienllsäki enkilöt,joiden asu
miseen, työntekoon, tai muihin doi
hinkaavahankesaattaahuomattavasti
aikuttaasekäviranomaisetjayhtei
söt,joidentdmialaakaavassakäsite[
lään. Sekä lisäksi julkisyhteisöt(esim.
kunnat, kuntaliitot, seurakunnat) jayk
sityisetyhteisöt(yhtiöt, osuuskunnat,
yhdet).
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ja sen päätöksestä korkeimpaan hallin
to-oikeuteen.

Miksi sitten kuntalaisten osallistu
mismahdoifisuuksia on parannettu? En
sinnäkin valtion valvonnan vähentyessä
on nähty tärkeäksi, että kuntalaiset vai
vovat kaavojen laatua. Kaupunkilaisten
mielipiteiden kuuleminen on nähty tär
keäksi myös siksi, että erilaiset arvot ja
näkemykset tulevat näin monipuolisesti
esiin. Osallistumisen tarkoituksena voi
olla myös kansalaisten aktivointi ja tie
don lisääminen tai ennakkoluulojen ja
epäluottamuksenvähentäminen. Usein
kaavan laatijoiden toiveena on, että risti
riidat pystyttäisiin ratkaisemaanjo kaa
voituksen aikana ja näin kaavoituspro
sessia pitkittävät valitukset vähenisivät,
Myös kansalaisten vaatimukset saada
osallistua asioihin, jotka vaikuttavat
konkreeffisesti heidän elinympäristöön
sä ja jokapäiväiseen elämäänsä, ovat
koko ajan lisääntyneet.

Maanomistajat

Suomessa maanomistajila on perintei
sesti ollut vahva omistusoikeudeifinen
asema ja ajan myötä rajoituksia on koko
ajan lisätty. Maanomistajien oikeutta
käyttää maataan haluamallaan tavalla
rajoitetaan erityisesti kaavoila. Erityi
sesti asemakaavan rajoitukset ovat huo
mattavia, sifiä kaavassa määritellään tar
kasti minkälaisessa käytössä alueen tulee
olla ja miten tontille tulee rakentaa. Li
säksi maanomistaja joutuu luovutta
maan alueita asemakaavan perusteella.
Maanomistaja joutuu esimerkiksi luo
vuttamaan kunnalle korvauksetta ase
makaavankatualueet sekä korvausta vas
taan yleisen alueen tontit. Lisäksi maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan alueen
toteuttamisvastuu voidaan siirtää kun
nalta maanomistajalle. Sillä kunta voi
nimetä jonkin alueen keMttämisalueek
si, silloin kun toteutukseen tarvitaan
joustavuutta. Kehittämisalueellakunnal
la on myös oikeus periä maanomistajilta
kohtuullinen kehittämismaksu’2 alueen
omistajalle koituneesta erityisestä hyö
dystä.

Kaavoituksella voidaan puuttua
maanomistajan omistusoikeuteen hy
vinkin paljon. Kunnat laativat kaavatja

niillä on oikeus päättää kaavojen sisällös
tä, mutta maanomistajalia on oikeus olla
mukana kaavan laadinnassa. Ensinnäkin
maanomistaja voi tehdä aloitteen omista
mansa alueen kaavoittamisesta tai sopia
alueen kaavoituksesta ja toteutuksesta
kunnan kanssa tehtävässä maankäyttö
sopimuksessa. Lisäksi maanomistajat
ovat kuntalaisiin ja asukkaislin verratta
via osallisia eli heitä koskevat samat tie
dottamis- ja osallistumissäännöt kuin
muita osallisia.

Kaavoilla ei voida rajoittaa maan
omistusoikeutta mielin määrin, sifiä
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
maanomistajat on huomioitava kaavoja
laadittaessa. Asemakaavalla ei saa maan
omistajalle asettaa kohtuutonta rajoitus
ta tai aiheuttaa kohtuutonta haittaa, mi
käli kaavan tavoitteetvoidaan saavuttaa
jollain toisella ratkaisulla. Tämä tarkoit
taa käytännössä esimerkiksi sitä, että
kunnan tulee sijoittaa yleisten rakennus
ten rakennuspaikka ensisijaisesti omalle
maalleen. Myöskään yleiskaavasta tai
maakuntakaavastaei saa aiheutuamaan
omistajalle kohtuutonta haittaa. Yksit
täistä maanomistaja ei saa kohdella sel
keästi poikkeavalla tavalla muihinmaan
omistajän verrattuna, eikä maanomista
jan taloudeifinen asema ennenja jälkeen
kaavan saa muuttua merkittävästi esi
merkiksi suojelumääräyksien tai liiken
neväylien tuomien hain iden myötä.

Yleiskaava-alueella on voimassa ns.
ehdollinen rakentamisrajoitus eli sen
alueella ei saa myöntää rakennuslupaa,
mikäli rakentaminen vaikeuttaa kaavan
toteuttamista. Maanomistajalle on kui
tenkin rakennuslupa myönnettävä sil
loin,jos luvan epäämisestä aiheutuu hä
nelle kohtuutonta haittaa. Muuten kun
nan onlunastettava alue tai suoritettava
haitasta kohtuullinen korvaus. Tähän ns,
“rahat tai lupa” -periaatteeseen liitetään
ns. perusrakennusoikeuden käsite. Se on
suomalainen erikoisuus, jota ei tunneta
muualla Euroopassa. Perusrakennusoi
keudella tarkoitetaan maanomistajan oi
keutta rakentaa pientaloja taajamien ul
kopuolelle, mikäli rakentamisella ei syn
ny taaja-asutusta ja rakennuspaikka on
riittävän iso ja tarkoitukseen sopiva. Ja
kuten aikaisemmin todettiin, mikäli
maanomistajalle aiheutuu kohtuutonta
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haittaa siitä, että hän ei saa tätä “perusra
kennusoikeuttaan” käyttää, hänelle on
maksettava haitasta korvaus tai alue on
lunastettava.

Yritykset

Yritykset voivat olla kaavoituksessa mu
kana maanomistajina, rakentajina sekä
toimitilan tarvitsijoina liiketoimintaa
varten. Yritysten toiminnalla ja niiden
sijoittumisella on keskeinen vaikutus
alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen.
Kaavoituksellaja maankäyttöpäätöksifiä
on puolestaan merkittävä vaikutus yri
tysten sijoittumispäätöksin. Elinkeino
elämällä on omat toiveensa kaavoituksel
le. Esimerkiksiyritysten kannalta kaavoi
tuksen nopeus on keskeinen tekijä, jotta
yrityksifiä on mahdollisuus reagoida
joustavasti muuttuvin markkinaifian
teisin. Lisäksi monffle yrityksffle on tär
keätä kaavojen joustavuus,jotta nifilä ei
liian yksityiskohtaisesti sidottaisi maan-
käyttöä ja rajoitettaisi esimerläksilisära
kentamista tuotannon niin vaatiessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mu
kaan elinkeinoelämän toimintaedelly
tykset on kaavoituksessa huomioitava.
Käytännössä tämä tarkoittaa yleiskaavoi
tuksessa esimerkiksi sitä, että suunnitel
taessa toimintojen sijaintia, liikennettä,
pysäköintiä tms. elinkeinoelämän toi
minnan tarpeet on otettava huomioon.
Yrityksifiä on monia tapoja ilmaista toi
veitaan. Ensinnäkin ne voivat tehdä aloit
teen kaavan laafimiseksi tai muuttami
seksi, ja usein kuntien kaavahankkeet
lähtevätkin käyntiin juuri yritysten
aloitteesta. Lisäksi yritykset voivat mui
den osallisten tavoin esittää mielipiteen
sä kaavaa valmisteltaessaja valittaa kaa
vasta sen hyväksymisen jälkeen. Yrityk
siltä tai niiden etujärjestöiltä voidaan
myös pyytää kaavahankkeesta lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on
merkittäviä elinkeinoelämää koskevia
säännöksiä, jotka joissain tapauksissa
voivat olla keskenään ristiriitaisiakin.
Ensinnäkin laissa on merkittävä kauppaa
koskeva rajoitus: vähittäiskaupan’3 suur
yksikölle saa myöntää rakennusiuvan
keskustojen ulkopuolelle vain, jos alue
on asemakaavassa varattu erityisesti tätä
toimintaa varten. Rakennuslain aikana

liikeifioja sai rakentaa esimerkiksi teoffi
suustonteffle. Asemakaavan laatiminen
tuo mukanaan esimerkiksi ympäristö-
vaikutusten selvittämisen kaavaalaadit
taessaja kauppakeskusten sijoittumisen
vaikutukset ympäristöön pitää myös tut
kia. Lisäksi aivan uutena asemakaavan
sisältövaatimuksena on edellytystenluo
minen palvelujen alueeffiselle saatavuu
delle. Palvelujen saatavuudella tarkoite
taan erityisesti päivittäistavarakauppaa.
Kaavassa on osoitettava riittävästi tiloja
palveluja varten, mutta kaavoituksella ei
voida muuten vaikuttaa palvelujen syn
tymiseen tai säilymiseen.

3.3 Kaupunkien
maapolitiikka

Kaupunkien alueiden käyttöä ohjataan
lainsäädännön ja kaavoituksen ohella
muun muassa rakennusjärjestykselläja
rakennuskielloilla. Tämän lisäksi kau
pungitja kunnat osaffistuvat maankäyt
töratkaisuihin omistamalla, hanlddmalia
ja luovuttamalla maata. Maapolitiikaksi
kutsutaan toimintaa,joka koostuu maan
hankinnasta, maanluovuttamisesta ja
yksityisen omistaman tonttimaan käyt
töön saamisen edistämisestä sekä sopi
muspoliifikasta. Maata voidaan luovut
taa vuokraamalla tai myymällä ja hank
kia esimerkiksi ostamallajalunastamal
la. Yksityisen omistamaa tonttimaata
voidaan puolestaan saada käyttöön esi
merkiksi antamalla tontille rakentamis
kehotus.

Maapoliifikalla on erilaisia tavoit
teitaja kunnat poikkeavat huomattavas
ti toisistaan siinä suhteessa, kuinka akifi
visesti ne hoitavat maapoliifikkaansa.
Suomessa kunnalla on velvoifisuus lu
nastaa katualueiksi ja muiksi yleisiksi
alueiksi kaavoitetut maa-alueet. Muun
laisilla maanomistusjäijestelyifiä niiden
rakentaminen ja ylläpito olisi hankalaa
tai suorastaan mahdotonta. Yleisten alu
eiden lisäksi monet kunnat hankkivat,
omistavat jaluovuttavat myös rakennus-
maata. Tämän toiminnan mielekkyys ei
ole kaupunkitalouden näkökulmasta it
sestään selvää.

Jos maa olisi homogeenista ja sen
kysynnässä ja tarjonnassa vallitsisi täy
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dellinen kilpailu, toisin sanoen sekä
maan tarjonta että sen kysyntä olisi ha
jautunuttaja millään yksittäisellä toimi
jalla ei olisi mahdollisuutta vaikuttaa
maan hintaan, sifioin rakennusmaata
tulisi tarjolle rakentamiskysynnän edel
lyttämä määrä vallitsevalla markkina
hinnalla. Täydellisen kilpailun olosuh
teet ovat kuitenkin äärimmäisen harvi
naisia maamarkkinoila. Maanomistus
on yleensä varsin keskittynyttä, ja usein
mahdollisia maan ostajiakin on vain vä
hän. Nämä piirteet vielä korostuvat yk
sittäisilä alueilla. Maa ei ole homogee
nista, vaan maa-alueet ovat eriytyneitä
sijainninja muiden ominaisuuksien suh
teen. Näin ollen tietyn mahdoifisen ra
kentamisalueen suuret maanomistajat
ovat usein lähes monopoliasemassa tai
ainakin niillä on monopolivoimaa mah
dollisissa maakaupoissa. Muifia aloilla
määräävän markkina-aseman hyväksi
käyttöön voidaan puuttua kilpailulain
säädännöllä. Sitä ei kuitenkaan sellaise
naan voida soveltaa maanomistukseen.
Maan tarjonnan ja joissain tapauksissa
myös kysynnän epätäydellinen kilpailu
on yksi keskeinen motiivi sffle, että kun
ta hankkii, omistaa ja luovuttaa maata
rakentamista varten. Tällä tavalla voi
daan estää maan monopolihinnoittelu,
joka aiheuttaisi lisäkustannuksia raken
tamiselle.

Maan käyttöönottoon rakentamista
varten voi liittyä hankalia kitkatekijöitä.
Jonkun alueen maanomistus voi olla se
kavaaja hajanaista. Maanomistukseenja
-käyttöön voi liittyä riitoja. Yksittäinen
maanomistaja voi estää alueen rakenta
misen kieltäytymällä myymästä omaa
maataan. Kunnan maanhankintavoijois
sain tilanteissa olla ainoa keino ratkaista
tämäntyyppiset kitkat ja saada maa-alu
een maanomistus sellaiseen tilaan, että

Kuvio 3.2: Maapolitiikan keinoja.

se voidaan rakentaa kaavan mukaiseen
käyttöön.

Suomessa kunta vastaa alueeffisen
kunnallistekniikanja muun perusraken
teen sekä paikaifisten julldsten palvelui
den rakentamisesta ja ylläpidosta. Kun-
nilla on vahva intressi toteuttaa nämä
investoinnit taloudeffisesti ja tästä syys
tä turvatajärkevänyhdyskuntarakenteen
muodostuminen. Kunnan kannattaa
yleensä pyrkiä siihen, että riittävän suu
ria aluekokonaisuuksia rakennetaanker
ralla, jotta perusrakenteen toteuttami
sessa voidaan saavuttaa mittakaavaetuja.

Kysymystä siitä, kenelle kuuluu
maan arvonnousu kaupunkialueella, on
pohdittu vuosisatojen ajan. Maan arvon-
nousun leikkaaminen yhteiskunnalle on
yksi keskeinen motiivi kunnan akifivisel
le maapolifiikalle. Kaupunkialueen kas
vun, paikallisten investointien — erityi
sestiliikenneväylien—ja eri maankäyttö
muotojenkysynnän muutosten seurauk
sena maan markkinahinta muuttuu eri
sijainneissa. Kaavoitusluolaillisetja tek
niset edellytykset sille, että maa-alueita
voidaan ottaa uuteen käyttöön, esimer
kiksi maatalousmaasta asuntotontti
maaksi tai teoffisuuskäytöstä toimisto
käyttöön. Jos kunta hankkii maata alku
peräistä käyttötarkoitusta vastaavalla
hinnalla, kaavoittaa maan ja luovuttaa
sen edelleen rakentamista varten uutta
käyttötarkoitusta vastaavalla markkina
hinnalla, kunta saa hyväkseen maan ar
vonnousun. Sifiä voidaan kustantaa kaa
voituksen ja alueen perusrakenteiden
toteuttamisen kustannukset, mutta sen
lisäksi kunta voi saada tästä toiminnasta
myös voittoa. Jos kunta ei hanki kaavoi
tettavaa maata, arvonnousun saa yksityi
nen maanomistaja. Monissa maissa, esi
merkiksi USA:ssa, yksityinen maanomis
taja joutuu maksamaan kaavoitusmak
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sun, joka vastaa katujen, kunnaffisteknii
kanja muiden perusrakenteiden toteut
tamis-ja ylläpitokustannuksia. Kysymys
siltä kenelle arvonnousu kuuluu, on erit
täin kiistanalainen. Arvonnousu ei
useimmissa tapauksissa aiheudu pelkäs
tään kaavoituksesta vaan kaavoitus luo
edellytykset arvonnousun realisoimisel
le. Varsinaisesti arvonnousun taustalla
on sellaisia tekijöitä kuin kaupunkialu
een kasvu, uuden liikenneväylän raken
taminen tai esimerkiksi kasvavien toimi-
alojen suuri ifiakysyntä.

Kaavoitusja maapolitiikka muodos
tavat yhdessäkunnan maankäyttöpoliifi
kan. Kaavoitukselle ja maapolitilkalle
yhteisiä kysymyksiä ovat muun muassa
laaditaanko kaava kunnan, yksityisen tai
aluerakentajan maalle, kuinka suurelle
alueelle kaava laaditaan sekä miten käy
tetään rakennuskieltoja ja -rajoituksia.
Esimerkiksi taajaman lievealueelle an
nettu rakentamisrajoitus sekä helpottaa
tulevaa kaavoitusta että edistää maapoli
tiikkaa.

3.3.! Maanhankinta

Vapaaehtoiset kaupat

Kaupungilla on monia keinoja hankkia
maata. Se voi tehdä vapaaehtoisiakaup
poja, lunastaa tai ostaa etuostolain nojal
la. Yleisimmin kunnissa käytetty tapa on
vapaaehtoinen kauppa. Yleensä vasta sil
loin, kun esimerkiksi pyydetty hinta on
illan korkea tai omistaja ei ole halukas
myymään, turvaudutaan lunastukseen
tai etuosto-oikeuteen. Kuntien akifivi
suusja pitkäjänteisyys maanhankinnas
sa vaihtelee. Aktiiviset kunnat eivät odo
ta myyntitarjouksia vaan pyrkivät itse
hankkimaan raakamaata14 niiltä alueilta,
joiden rakentamista kunta haluaa edis
tää. Sen jälkeen kunta kaavoittaa raaka-
maan ja luovuttaa tontit rakentajille.
Raakamaata voidaan ostaa myös vaihto
maaksi varastoon.

Etuosto

Kunnalla on tietyissä tapauksissa oikeus
hankkia maata etuosto-oikeudella. Etu
osto-oikeus ei koske pienten maa-aluei
den kauppaa, sillä kaupan kohteen on
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oltava yli 5000 m2(Helsingissä, Espoossa,
Kauniaisissa ja Vantaalla 3000 m2). Etu
osto-oikeus ei koske myöskään lähisuku
laistenvälistä kauppaa tai kauppaa, jossa
valtio on myyjänä tai ostajana. Etuosto
oikeudella kunta voi hankkia maata vain
yhdyskuntarakentamista tai virkistys-ja
suojelutarkoitusta varten, paitsi Helsin
gissä, Espoossa, Kauniaisissaja Vantaalla
tällaista tarveperustelua ei tarvitse olla.
Etuosto-oikeutta käyttäessään kunta
asettuu kaupantekohetkellä ostajan si
jaan kaupassa sovituifia ehdoifia.

Etuosto-oikeutta ei ole kunnissa
merkittävästi käytetty. Esimerkiksi
vuonna 1991 Suomessa tehdystä noin
17 000 kiinteistökaupasta noin 700:ssä
kunnifia olisi ollut etuosto-oikeus mutta
vain 12 kaupassa sitä käytettiin. Syynä
etuostojen vähäisyyteen voi olla se, että
yksityisten välisiä kilnteistökauppoja
tehdään suhteellisen vähän sellaisilla
alueilla, jotka ovat kunnan maankäyttö
politiikan kannalta kiinnostavia. Aktiivi
simpia etuosto-oikeuden käyttäjiä ovat
olleet suuret kaupungit, erityisesti Es
poo ja Vantaa.

Maan Iunastaminen

Kaupunki voi lunastaa maata maankäyt
tö-ja rakennuslain’5 mukaisesti moniin
eri tarpeisiin. Lunastusoikeuksien pää
asiallinen tarkoitus on edistää kaavan
toteutumista. Suurin osa kuntienhankki
masta maasta sijaitsee asemakaava-alu
eella, koska noin puolet asemakaava-alu
eesta on sellaisia, jotka kunnan on kaavan
toteuttamiseksi hankittava omistukseen
sa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi ka
dut, puistot, urheilualueet sekä yleiset
alueet ja yleisten rakennusten tontit.

Yleensä lunastukseen turvaudutaan
vain silloin, kunvapaaehtoiset kaupat
eivät tuota tulosta. Käytännössä lunas
tusoikeuden olemassaolo voi itsessään
edistää vapaaehtoistenkauppojen synty
mistä. Lunastamalla tulevia asuntoaluei
ta kunta voi hankkia alueita jo ennen
kaavoitusta, mutta käytännössä raaka-
maan hankkimiseen lunastusta on käy
tetty suhteellisen harvoin. Lunastami
nen tapahtuu yleensä maa-alueen alku
peräistä käyttötarkoitusta vastaavalla
hinnalla, maanomistajan varaifisuuden

‘4Raakamaaon asemakaavoittarnaton
maa, jokatee rakentamisen piiriin
seuraavien kymmenen vuoden aikana.
fEerolainen, 992).
‘5Lunastustakoskeviasäännöksjäon
maankäytö-jarakemuslainlisäksikiin
teistönmuodostamislaissajalunastus
laissa
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‘6’rleinen alue on asemakaavassa
katuäiueekstoksiliikenneäiueeksi
tai näihin verrattava alue, joka on tar
koitettu kunnan, valtiontai muunjul
kisyhteisöntoteutettavaksi. Liikenne
alueitaovatyleisettiet, rautatiet, vesi
tiet, satamatja lentokenttiävarten
osoitetut alueet.

0

tulee säilyä entisellään. Sen sijaan kun
nan ei tarvitse maksaa kaavoituksen jäl
keistä markkinahintaa.

1) Kunta saa omistusoikeuden ilman kor
vausta:
O asemakaava-alueella stjaitsevat maan
tiet ja paikallistiet
O ensimmäisen asemakaavan mukaiset
katualueet (korvaus maanomistajalle, mi
käli katualue on yli 20 % kiinteistöstä tai
jos katualueen pinta-ala ylittää maan
omistajalle rakennettavaksi tulevan ker
rosalan määrän)
O yleiskaava-alueella käyttöoikeus liiken
neväyliksi osoitetuille alueille.

2) Kunta saa lunastaa korvausta vastaan:
O asemakaava-alueella yleisen alueen16
sekä yleisen rakennuksena tontin, joka
on tarkoitettu kunnan laitokselle tai kun
nan muihin tarpeisiin
O asemakaava-alueella tontin, jota ei ote
rakennuskehotuksenjälkeen kolmen vuo
den kuluessa rakennettu.

3) Kunta saa lunastaa korvausta vastaan,
lunastukseen tarvitaan ympäristöminis
teriön lupa:
O kaavoittamaton alue, jota tarvitaan
yleisen asuntotuotannon, yhdyskuntara
kentamiseen tai muuten kunnan kehittä
mistä varten (rakennuspoliittinen lunas
tus)
O maakuntakaava-alueen, jota tarvitaan
maakuntakaavan toteuttamiseksi kun
nan yhteisiä tarpeita varten
O yleiskaavassa osoitettu liikenneväylä
O yleiskaavassa kunnan tai kuntayhty
mä7l laitokselle tarkoitettu alue
O yleiskaava-alueella asuntoraken tami
seen tai siihen liittyvään yhdyskuntara
ken tamiseen, kuten työpaikkoja, asunto
alueen tarvitsemia palveluja tai suojelu
ja virkistysalueita varten (asuntopoliitti
nen lunastus)
O asemakaava-alueella kaavan toteutta
mista helpottava lunastus muun muassa
silloin kun sekava kiinteistöjaotus vai
keuttaa asemakaavan muuttamista.

3.3.2 Maan luovutus

Kaupunkialueella maan luovutus yleen
sä tarkoittaa tonttien luovuttamista ha
lukkaile rakentajffle. Tontteja voidaan
luovuttaa joko myymällä tai vuokraa-
maila. Se, kumpaa luovutusmuotoa käy
tetään, vaihtelee eri kaupungeissa. Esi
merkiksi Helsinki, Kuopio ja Oulu ovat
perinteisesti luovuttaneet tontteja pää
asiassa vuokraamalla, kun taas esimer

kiksi Hamina ja Naantali ovat pääsään
töisesti myyneet tontit. Myynti ja vuok
raus ovat olleet yhtä suosittuja luovutus
muotoja esimerkiksi Tampereella, Turus
sa, Vaasassa ja Porvoossa. Useimmissa
kaupungeissa maanmyynti-javuokratu
lot ovat olleet keskimäärin pysyvästi
suurempia kuin maanhankintamenot,

Lliketaloudeffisesti maan myynnillä
ja vuokraamisella ei ole oleellista eroa.
Jos vuokra määritellään siten, että vuok
ratuotto vastaa pääoman vaihtoehtoisen
sijoituskohteen tuottoa, kunnan odotet
tavissa oleva tulovfrta on samansuurui
nenvuokraamalla maa tai myymällä seja
sijoittamalla rahat vaihtoehtoiseen sijoi
tuskohteeseen. Jälkikäteen toinen vaih
toehto voi luonnoifisesti osoittautua
tuottavammaksi. Vaihtoehtojen liiketa
loudelliseen tuottavuuteen liittyy kui
tenkin erilaisia uskomuksia, jotka ovat
muovanneet kuntien politiikkaa suun
taan tai toiseen.

Kun maa vuokrataan, vuokrasopi
mukseenvoidaan liittää kaavan toteutta
mista tukevia ehtoja, esimerkiksi raken
tamisvelvoite. Vuokraamafia maata kun
ta varaa itselleen mahdoifisuuden mää
rätä maa-alueen maankäytöstä tulevai
suudessa, kun vuokrasopimus on um
peutunut. Luovutusmuoto vaikuttaa
asuntojen hinnanmuodostukseen: omis
tustontifia sijaitsevan asunnon hinta on
korkeampi, koska asunnon pääoma-arvo
sisältää myös osuuden tontin arvosta.
Vastaavasti vuokratonfifia asunnon hin
ta on alhaisempi, mutta vuosittaisin
käyttökustannuksin sisältyy osuus ton
tin vuokrasta.

3.3.3 Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimukset ovat kunnan ja
yksityisen maanomistajan välisiä sopi
muksia kaavoitukseen ja kaavan toteut
tamiseen liittyvistä asioista. Sopimuksen
aloitteen tekijä voi olla maanomistaja,
joka haluaa alueelleen kaavan päästäk
seen rakentamaan, tai kunta, joka etsii
toteuttajaa hankkeelleen. Lisäksi kunta
voi haluta sopimusmenettelyä silloin,
kun kaavaa laaditaanyksityisen omistuk
sessa olevalla maalle, alueen käyttötar
koitusta muutetaan tai rakennusoikeut
ta lisätään.
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Maankäyttösopimuksilla kunnat voivat
leikata osan kaavoituksen avulla realisoi
tuvasta arvonnoususta maanomistajilta
tai ainakin kattaa kunnalle kaavoitukses
taja perusrakenteista aiheutuviakustan
nuksia. Tavallisestimaankäyttösopimuk
sissa kunta sitoutuu laatimaan sopimus-
alueelle kaavan ja maanomistaja (usein
rakennusliike) sitoutuu luovuttamaan
osan alueesta (esimerkiksi yleiset alueet)
korvauksetta kunnalle tai kustantamaan
alueen sisäisen kunnallistekniikan. Li
säksi sopimuksessa voidaan edellyttää,
että maanomistaja toteuttaa alueen tie
tyn ajan kuluessa tai esimerkiksi raken
taa yleisiä rakennuksia kunnalle.

Maanomistajien kanssa tehdyt sopi
mukset ovat olleet jo pitkään osa kunti
en maapolifiikkaa. Aluerakentamissopi
mukset yleistyivät 1960-luvulla nopeasti
kasvavissa kaupungeissa. Sopimusten
kohteena olivat yleensä laajat alueet ja
rakennusoikeudet olivat kymmeniä tai
jopa satoja tuhansia kerrosalaneliömetre
jä. Nykyisin kaavoitussopimusten koh
teena ovat yleensä suurten kaupunkien
keskusta-alueiden kaavamuutosalueet,
joita ei ole tarkoituksenmukaista hankkia
kunnan omistukseen. Tästä syystä kaa
voitussopimukset ovat yleisempiä suu
rissa kaupungeissa. Esimerkiksi vuonna
1991 Suomessa tehdyssä 149 maarikäyttö
sopimuksessa rakennusoikeutta oli yh
teensä 1750000 kem2 eli keskimäärinlä
hes 12000 kem2 sopimusta kohti.

Maankäyttösopimuksista on ensi
kertaa säädetty vasta maankäyttö-ja ra
kennuslaissa. Sen mukaan maankäyttö
sopimukset eivät saa syrjäyttää kaavoi
tukselle laissa asetettuja tavoitteita ja
niistä on tiedotettava kaavoituskatsauk
sissa ja kaavan laadinnan yhteydessä.
Tiedottaminen voi koskea esimerkiksi
rakentamisen määrää tai käyttötarkoi
tusta, mutta ifikesalaisuuksina pidettä
vistä asioista ei voida tiedottaa.

Maankäyttösopimuksiin liittyy kaa
voituksen kannalta monia kysymyksiä.
Keskustelua on käyty mm. siitä rajoitta
vatko maankäyttösopimukset kunnalle
kuuluvaa julkisen vallan käyttöä kaava-
asioissa tai voivatko kunnat kaavoitusso
pimuksifia myydä tai kaupata rakennus-
oikeutta. Lisäksi on pohdittu voidaanko
maanomistajia velvoittaa osaffistumaan

toteuttamisen rahoittamiseen laajem
min kuin maankäyttö- ja rakennuslaki
edellyttää. Tai mikä on sopimusmenette
lyn suhde maankäyttöön ifittyvää julki
suuteen? Esimerkiksi kaventaako asuk
kaidenvaikutusmahdoffisuuksia se, että
sopijapuolten onnoudatettava sopimus
ta, sifiä sopimuksen rikkomisesta voi ai
heutua oikeudeffisia seurauksia?

3.3.4 Rakentamiskehotus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kunta voi antaa rakentamiskehotuksen
tyhjän tai vajaasti rakennetun tontin
omistajalle tai haltijalle. Rakentamiske
hotuksen tarkoituksena on lisätä markki
noffle tulevien tonttien määrää ja saada
kaavoitetut tonfit käyttöön, sillä kaavan
laatiminenja kunnallistekniikanrakenta
minen ovat kunnan kannalta hukkain
vestointeja rakentamattajääneiden tont
tien osalta. Lisäksi tyhjät ja vajaasti ra
kennetut tontit saavat aikaan tarvetta
kaavoittaa uusia alueita, vaikka jo kaavoi
tetut alueet ovat vajaakäytössä.

Rakennuskehotus voidaan antaa sil
loin, kun asemakaava on ollut voimassa
kaksi vuotta, ja tontin saifitusta kerros
alasta on käytetty alle puolet tai tonifia ei
ole rakennettu pääasiallisesti asemakaa
van mukaisesti. Kehotusta ei voi antaa,
jos tontille saa rakentaa vain kaksi asun
toa ja tontilla on jo yksi käytössä oleva
asuinrakennus. Tontti tulee rakentaa kol
men vuoden aikana, muuten kunta voi
lunastaa tontin.

Rakentamiskehotusten käyttö on
ollut harvinaista 1980-luvun jälkeen.
Muutamat kunnat ovat käyttäneet ra
kennuskehotuksia suunnitelmallisesti,
esimerkiksi Rovaniemi antoi rakenta
miskehotuksen 1990-luvulla peräti neljä
kertaa yhteensä yli 200 tontille. Myös
Oulussa rakentamiskehotuksia annettiin
1970-1990 -luvuilla niin runsaasti, että
kaupungilla ei ole enää isoa tonttivaran
toa jäljellä. Sen sijaan esimerkiksi Hel
singin seudun kunnissa kehotuksia ei
juuri ole annettu tonifipulasta huolimat
ta. Monissa kaupungeissa rakennuske
hotusta pidetään tehottomana ja raskaa
na menettelynä.
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3.3.5 Kiinteistövero

Vuonna 1993 käyttöön otettu kiinteistö-
vero on vero, jonka klinteistön omistaja
maksaa vuosittain kunnille omistamas
taan maasta ja rakennuksista. Kiinteistö-
vero on klinteistöveroprosenfin mukai
nen osuus kiinteistön verotusarvosta.
Prosentin suuruudesta päätetään vuosit
tain kunnanvaltuustossa lain salliman
vaihteluvälinpuitteissa. Yleinen klinteis
tövero on 0,5-1 prosenttia ja vakituiseen
asumiseen käytettävistä rakennuksista
0,22-0,5 prosenffiaverotusarvosta. Vuon
na 1999 kiinteistövero tuotti kunnille
noin 3,1 miljardia markkaa, mikä on alle
5 prosenttia niiden verotuloista.

Vuodesta 2001 lähtien kunta on voi
nut määrätä myös rakentamattomalle
asemakaavan mukaiselle rakennuspai
kalle 1-3 prosentin suuruisen veron. Kor
keampaa veroprosenffla sovelletaan ase
makaavan mukaiseen, saman omistajan
omistuksessa olevaan, rakentamattom
aan, rakennuskelpoiseen rakennuspaik
kaan. Veron määräämisen tavoitteena on
edistää kaavoitetun asuntorakennus
maan saamista asuntotuotannon käyt
töön.

3.3.6 Esimerkkinä Helsinki ja
Espoo

Helsingin maapolitiikka

Helsinki kuuluu ns. vanhoihin kaupun
keihin, jotka saivat aikanaan Ruotsin
haifitsijalta kruunun lahjoitusmaita. Sen
jälkeenkaupunginmaaomaisuusonkart
tunut, sifiä Helsinki on ollut aktiivinen
maanostaja. Nykyisin Helsingin kaupun
ki omistaa suurimman osan kaupunkiin
kuuluvasta maa-alasta. Vuonna 1998 Hel
singin kaupungin maapinta-ala oli 185
km2, josta kaupunki omisti 122 km2 eli
kaksi kolmasosaa. Sen lisäksi kaupunki
omistaa laajoja vfrkistysalueita sekä mui
ta maa-alueita Helsingin seudun muista
kunrilsta

Helsingin kaupungin maapolitilkka
on perustunut laajan maanomistuksen
lisäksi akifiviseen maanhankintapolitiik
kaan sekä maanluovutukseen lähinnä
vuokraamalla. Tonttien omistusoikeuk
sia on luovutettu pääasiassa aluevaih
doissa. Asuntotontteja on vuokrattu 60

vuoden, teoffisuustontteja 30 vuodenja
liike- ja toimistotontteja 50 vuoden
vuokra-ajalla. Vuokrat on yleensä sidot
tujohonkin hintaindeksiln’7.

Helsingin maapolitiikassa tapahtui
muutos 1990-luvun jälkipuoliskolla siltä
osin, että kaupunki alkoi myös myydä
kiinteistöjä. Tavoitteena myynnissä on,
että myyntikohteet ovat kaavallisesti
loppuun asti jalostettuja, kaavoitettuja
toimisto- ja ifiketontteja sekä rakenta
mattomia asuntotontteja. Asuntotont
tien myyntiin on yleensä liitetty ehtoja,
jotka perustuvat kaupungin asuntopo
ifittisiin tavoitteisiin.

Helsingin kaupunki sai vuonna 2000
maanvuokratuloja 508 miljoonaa mark
kaa, joka vastasi vajaan yhden veroäyri
pennin tuottoa. Maan myynnistä kau
punki sai tuloja 150 miljoonaa markkaaja
maan oston kustannukset olivat 65 mil
joonaa markkaa. Helsingin vuokralle
antamien tonffien yhteenlaskettu pinta-
ala oli noin 2000 ha, josta noin 1300 ha oli
asuintonifeja.

Espoon maapolitukka

Espoo on kasvanut muutaman kymme
nen vuoden aikana pienestä maalaiskun
nasta Suomen toiseksi suurimmaksikau
pungiksi. Espoota on rakennettu pääosin
yksityiselle maalle. Kasvavan kunnan
maapolitiikkaa hoidettiin alkuvuosina
lähes pelkästään rakennusliikkeiden
kanssa tehdyillä aluerakentamissopi
muksilla. Kaupunki omisti vain vähän
maata eikä ostanut sitä juuri lainkaan.
Vasta viimeistenkahdenkymmenenvuo
den aikana kaupungin oma maaomai
suus on tullut keskeiseksi osaksi kaupun
ginmaapolitiikkaa. Vuonna 2000 Espoon
kaupunki omisti reilun neljänneksen
kaupungin pinta-alasta. Espoossa on hy
väksytty lähtökohdaksi se, että suurin
osa kaavoitettavasta maasta on yksityi
sessä omistuksessa. Sen seurauksena
yksityisifiä maanomistajifia on laaja tont
tivaranto,ja kaupungin rooli tonttimark
kinoifia on pienempi kuin vanhoissa kau
pungeissa. Esimerkiksi 1990-luvunjälld
puoliskolla kaupunki on luovuttanut ra
kentamiseen noin 50 tonttia vuodessa,
kun taas yksityiset ovatmyyneetjopa 350
tonttia vuodessa.

° 9OO-kwunaIkupuoleIIaHeIsinn
kaupun1dte1dindeksairnattorra
vuokrasomuksia, joiden mukaiset
reaaiivuokratolivat 960-luvullalähes
demattomat.
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Espoon maapoliifikan tavoitteena on
hankkia maaomaisuutta strategisesti tär
keiltä alueilta. Tärkein maanhankinta
kohde 1990-luvun jälkipuolella oli ollut
Kehä II ympäristön raakamaa-alueet.
Muita maanhankintakohteita ovat hyvi
en joukkolllkenneyhteyksien varrella
olevat raakamaat sekä keskuspuisto ja
merenrantapuistot. Maanhankintaan
käytetään keskimäärin 30 miljoonaa
markkaa vuodessa, kuitenkin vaihtelut
vuosien välillä ovat suuria. Valtaosa
maasta hankitaan vapaaehtoisffla kau
poifia. Lunastusmenettelyä on käytetty
mm. hankittaessa merenrantapuistoja.
Rakennusmaata on hanldttulunastamal
la erittäin vähän. Etuosto-oikeutta on
Espoossa käytetty muihin kuntiin näh
den aktiivisesti.

Maanhanldnnan lisäksi maapolitli
kan tavoitteena on tehostaa maaomai
suuden käyttöä, lisätä kaupungin tontin
luovutusta, saada yksityisten tonttiva
rantoa markkinoffle sekä tehostaa maan
käyttösopimuksien käyttöä. Espoon alu
eella tehtiin vuonna 1999 yhteensä lähes
1300 klinteistökauppaa, niistä yli 300 oli
pientalotonifikauppoja. Heti rakennet
tavia yksityisiä tontteja oli varannossa
noin tuhat kappaletta.

Toimiifiarakentaminen on Espoossa
erittäin vilkasta. Keskeisiä kohteita 1990-
luvun puolivälin jälkeen ovat olleet Kei
lalahti sekä Kehä 1:n ja Länsiväylän var
ret. Työpaikkatonifienluovutus on kau
pungffle merkittävä tulonlähde. Vuonna
1999 maanmyynnistä kertyi tuloja 200
miljoonaa markkaa, ja maan oston kus
tannukset olivat 130 miljoonaa markkaa.

3.4 Katsaus maankäytön
suunnitteluun muissa
maissa

3.4.1 Maankäytön suunnittelu
Pohjoismaissa

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan
maankäytön ohjauksessa on paljon yhtei
siä piirteitä. Kaikkien näiden maiden
kaavoitusta hoitavat samat tahot, valtion
ja kuntien työjako on pitkälti samanlai
nenja kuntien kaavoista päättävät poifit
tisin perustein valitut kunnanvaltuustot.
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Lisäksi kaikissa Pohjoismaissa on käytös
sä hierarkinen kaavoitusjäijestelmä, jos
sa alueeffisesfi laajin kaava on maakunta-
kaava ja kunnan alueelle laaditaan yleis
pllrteinen kuntakaava sekä yksityiskoh
taisempia detaljikaavoja.

Suomen voimassa oleva kaavoitus
lainsäädäntö on kaikkein tuorein, sillä
uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui
voimaan vuoden 2000 alussa. Myös mui
den Pohjoismaiden kaavoituslainsäädän
töön on tehty muutoksia viimeisen kym
menen vuoden aikana, Ruotsissa 1990,
Tanskassa 1992 ja Norjassa 1994.

Ruotsi

Ruotsissa haifitus voi puuttua kunnan
itsenäiseen päätöksentekoon kaavoituk
sessa vain sellaisten valtakunnaffisten
intressien osalta, joista on erikseen sää
dettyluonnonvaralaissa. Maakuntakaa
va onvapaaehtoinenja sen merkitys on
jäänyt vähäiseksi sillä toistaiseksi maa
kuntakaava on laadittu ainoastaan Tuk
holman lääniin. Kuntien tulee laatia
yleissuunnitelma (översiktspian), joka
kattaa koko kunnan alueen. Yleissuunni
telma ei ole sitova vaan se toimii ohjeena
laadittaessa yksityiskohtaisempia kaavo
ja. Sifiä ei ole oikeusvaikutuksia eikä sen
sisällöstä ole mahdoffista valittaa. Tähän
lienee syynä se, että Ruotsin kaavoitus
ja rakennuslaissa ei ole määritelty kaavan
sisällöifisiä vaatimuksia. Kunnan onlaa
dittava asemakaava (detajpian) maankäy
tön muuttuessa merkittävästi tai kehityk
sen niin vaatiessa. Asemakaavat voivat
poiketa eri alueifia sisällöltään, ulkoasul
taan tai kaavamääräyksiltään hyvinkin
paljon toisistaan. Ruotsissa on muista
Pohjoismaista poiketen käytössä lisäksi
vielä yksi kaavamuoto, klinteistökaava
(fastighetspian),joka vastaa lähinnä Suo
men tonifijakoa. Se voidaan laatia asema
kaava-alueelle, sifioin kun halutaan hel
pottaa alueen yhtäaikaista toteuttamista.
Käytännössä kiinteistökaavoja onlaadit
tu hyvin vähän.

Tanska

Tanskassa on koko maa jaettu neljään
vyöhykkeeseen: kaupunki-, maaseutu-,
loma-asutus- ja rannikonläheisyysvyö
hykkeisiin. Vyöhykejaon tarkoituksena



on ollut toisaalta estää taaja-asutuksen
syntyminen taloudeifisesti tai muulla
perusteella epätarkoituksenmukaisin
paikkoihin sekä toisaalta turvata virkis
tysalueidenja maaseutuluonnon suoja-
alueiden säilyminen. Vyöhykejako otet
tiin käyttöön vuonna 1970 ja määräytyi
sen hetkisten voimassa olleidenkaavojen
perusteella. Tämän jälkeen alue on voi
nut siirtyä vyöhykkeeltä toiselle. Esimer
kiksi detaljikaavoituksessa alue siirtyy
maaseutuvyöhykkeeltä kaupunkivyö
hykkeelle, mikäli sffle on detaljikaavassa
osoitettu kaupunkimaista rakentamista,

Tanskankaavoitusjäijestelmänperi
aatteena on, että paikaifiset asiat ratkais
taan paikaffisesti eli kunnilla on maan-
käytön suunnittelussa hyvin keskeinen
asema. Valtio ja maakunnat ohjaavat ja
antavat neuvoja kunnille mutta ne eivät
valvo kuntien kaavoitusta.

Valtakunnallista suunnittelua kos
kevat määräykset on kirjattu kaavoitus
lakiin. Ympäristöministeriö antaa maan
käytönsuunnittelulle valtakunnallisesti
merkittävistä asioista ohjeita erillisissä
raporteissa. Valtakunnalliset suuntavii
vat on huomioitava seutusuunnitelmas
sa (regional planlaegning), joka on pakko
laatia joka maakuntaan. Tanskassa seutu-
suunnitelmien merkitys on suurempi ja
ne ovat alueellisesti kattavampia kuin
Suomessa.

Jokaiseen kuntaan tulee laatia koko
kunnan alueen kattava kuntakaava (kom
munepian), jossa määritellään kunnan
kehittämistavoitteet sekä osoitetaan alu
eet eri toimintoja varten. Lisäksi kunta
kaavassa annetaan tarkempia ohjeita,
“kehysmääräyksiä”, yksittäisffle alueffle
detaljikaavojen laatimista varten. Mitta
kaavaltaanja kaavamääräyksiltään kun
takaava vastaa Suomen yleiskaavan ja
osayleiskaavan yhdistelmää. Kunnan tu
lee kehityksen niin vaatiessa laatia detal
jikaava (lokatplan),jonka tulee perustua
kuntakaavaan. Tanskassa asukkaidenvai
kutusmahdollisuudet ovat laajat ja jul
kista keskustelua tuetaan monin tavoin,
Esimerkiksi kuntakaava asetetaan nähtä
väksija kommentoitavaksi peräti neljäk
sikuukaudeksi. Kaavan laadintaan liitty
vistä oikeudellisista kysymyksistä on
mahdoifisuus valittaa ympäristövalitus
lautakuntaan. Sen sijaan kaavan sisäl
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töön liittyvät asiat eivät voi olla valituk
sen kohteena. Ympäristövalituslautalcun
nan päätöksestä voi puolestaan valittaa
alioikeuteen, mutta käytännössä tämä on
ollut hyvin harvinaista, sifiä kanteen nos
taminen on kallista ja työlästä.

Norja

Norjassa ympäristöministeriöllä on vah
varoolikaavoituksessa. Valtakunnallises
ta suunnittelusta on säädetty kaavoitus
ja rakennuslaissa, jonka mukaan valtio
päivät voi määritellä valtakunnaifiset ta
voitteet (retnigslinjer) niin fyysiselle, ta
loudeffiselle kuin sosiaaliselle kehityksel
le. Käytännössä jokainen haifitus onkin
antanut oman selontekonsa valtakunnal
lisista suuntaviivoista,joihin maakuntien
ja kuntien kaavoituksen tulee pohjautua.
Kaavoja vahvistaessaanministeriö tutkii,
onko valtakunnaifiset intressit huomioi
tu niissä riittävästi.

Norjassa maankäytön suunnittelu
kytkeytyy kaikilla kaavatasoifia kiinteästi
talouden suunnitteluun. Jokaisen maa
kunnan onlaadittava seutusuunnitelma
(fylkespian), jossa sovitetaan yhteen val
tion, maakunnan ja myös kunnan fyysi
nen, talouden, sosiaalinen ja kulttuurin
suunnittelu. Seutusuunnitelmat sitovat
maakuntahaifintoa mutta kunnan suun
nittelulle ne ovat vain neuvoa-antavia,
Noijan seutusuunnitelma vastaa lähinnä
Suomen kokonaisseutukaavoja ja maa-
kunnallisiakehityssuunnitelmiayhdessä.

Norjassa kuntien yleispiirteinen
maankäytön suunnittelu on osa kunta-
suunnitelmaa, jonka maankäyttöosassa
(arealdelen av kommunepian) osoitetaan
alueita eri maankäyttöluokkiin, aivan
kuten Suomen yleiskaavassa. Mutta toi
sin kuin Suomessa, maankäyttöosassa
voidaan esimerkiksi määritellä alueita,
joille on laadittava yksityiskohtainen
kaava tai määrätä, missä järjestyksessä
joku alue on rakennettava. Kuntasuunni
telma sitoo maankäytön pysyvästija sifiä
on oikeudeifisia vaikutuksia myös yksityi
siin maanomistajiin. Detaljikaava(regule
ringsplan) onlaadittava kuntasuunnitel
massa määritellyffle alueille sekä alueffle,
joffle on tulossa suuria rakennushankkei
ta. Valtaosa Norjan kaikesta rakentami
sesta tapahtuu detaljikaavojen mukaan,

Suomen ympäristö 5 7



3.4.2 Maankäytön suunnittelu
muutamissa Euroopan
maissa

Saksa

Saksan suunnittelukäytäntö perustuu
vahvasti lainsäädäntöön. Keskeiset mää
räyksetkaavoituksestaja rakentamisesta
on annettu vuonna 1987 voimaan tullees
sa rakennuslaissa (Baugesetzbuch). Valta
kunnaifisista suuntavilvoista maan-
käytössä säädetään puolestaan maan
käyttölaissa (Bundesraumordungsgesetz).
Näiden lisäksi osavaifiotja kunnat voivat
säätää omia maankäyttölakeja valtion
asettamien linjojen pohjalta. Erot eri osa-
valtioiden välillä voivat olla suuria. Esi
merkiksi seutukaavat (Regionaipian) voi
vat olla sisällöltään ja laatimisjärjestel
mältään hyvinkin erilaisia eri osavaifiois
sa. Yleensä seutukaavakartoilla osoite
taan ainakin rakentamiseen soveltuvat
alueet, ifikenneverkko, metsätja luonton
sa puolesta arvokkaat alueet sekä suuret
turismialueet. Seutukaavat sitovatkunfi
en maankäyttöä, joten joissain osavalti
oissa kunnat saavat osaffistua seutukaa
van laatimiseen.

Saksassa yleiskaavojen (Fiächennut
zungspian) ja detaljikaavojen (Beba
uungspian)laatiminen on kunnille pakol
lista. Yleiskaavoissa tulee huomioida
kansaffisetja seudulliset tavoitteet ja ne
sitovat ylemmän tason viranomaisia.
Detaljikaavat eivät saa poiketa yleiskaa
vasta ja myös ne sitovat oikeudellisesfi
kaikkia. Klinteistönomistajan ei kuiten
kaan tarvitse toteuttaa alueellaan hänel
le epäsuotuisaa kaavaa. Saksassa on ole
massa vielä yksi kaavamuoto; hankekoh
tainen kaava (Vorhaben- und Erschiiies
sugspian). Sen laatimisesta sekä toteutta
miskustannuksista vastaa rakennuttaja,
klinteistön omistaja tai muu vastaava
taho. Yleensä hankekohtainen kaava laa
ditaan vain yhden klinteistön alueelle.

Alankomaat

Alankomaiden kaavajärjestelmä on hy
vin samanlainen kuin Pohjoismaissa.
Maakuntien kehitystä suunnitellaan
maakuntakaavalla (streekpian). Kunnissa
laaditaan yleiskaavoja (struktuurpian)ja
kahdenlaisia detaljikaavoja; paikallisia

maankäyttökaavoja (bestemmingspian)ja
kaupunkiuudistuskaavoja (stadsvernieu
wingspiannen). Valtakunnallisella tasolla
hallitus ohjaa maankäyttöä kaavoitusra
porteifiaja eri ministeriöt sektorisuunni
telmilla.

Maakuntakaavan laafiminen ei ole
pakollista, mutta käytännössä kaava on
laadittu jokaiseen 12 maakuntaan. Vaik
ka maakuntakaava ei ole oikeudeffisesti
sitova, maakuntahaifitus voi antaa kun
nille määräyksiä maakuntakaavan huo
mioimisesta detaljikaavoituksessa tai se
voi detaljikaavoja vahvistaessaan arvioi
da, onko maakuntakaava huomioitu niis
sä riittävästi. Myöskäänyleiskaavoitus ei
ole pakollista. 1970-luvulla yleiskaavoja
laadittiin runsaasti, mutta sen jälkeen
yleiskaavoituksen aktiviteeffi hiipui,
kunnes taas 1990-luvulla yleiskaavoitus
akfivoituiuudestaan.

Paikallinen maankäyttökaava on ai
noa pakoffinen kaava kunnille mutta ra
kennetuffle alueffle senkin laafiminen on
vapaaehtoista. Paikallinen maankäyttö
kaava on myös ainoa kaava, joka on oi
keudeffisesti sitova. Esimerkiksi raken
nusluvat myönnetään sen perusteella.
Alankomaissa detaljikaavojen kattama
alue voi vaihdella hyvinkin paljon. Usein
rakentamattomia alueita kaavoitetaan
laajoina alueina, kun taas rakennettujen
alueiden kaavat voivat käsitellä vain
muutamia kiinteistöjä. Vuonna 1985 ra
kennettujen alueiden uudistamista var
ten otettiin käyttöön uusi kaavamuoto,
kaupunkiuudistuskaava. Se on oikeus
vaikutuksiltaan, sisällöltään ja laatimis
prosessiltaan samanlainen kuin paikaifi
nen maankäyttökaava mutta sillä voi
daan vaikuttaa myös kaavan toteuttami
seen ja siitä aiheutuvien kustannusten
jakoon. Kaupunkiuudistuskaavan to
teuttamissuunnitelma voi sisältää mm.
laskelman kustannuksista, selvityksen
rahoituksesta ja toteuttamisaikataulun.
Vastaavista asioista Suomessa voidaan
sopia maankäyttösopimuksissa. Alanko
maissa kunta voi velvoittaa maanomista
jaa osallistumaan toteuttamiskustannus
tenjakoon rakennusoikeuden lisäänty
misestä aiheutuvien hyötyjen suhteessa.
Tähän mennessä kaupunkiuudistuskaa
voja on laadittu lähinnä suurkaupunki
alueffle.
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Iso-Britannia tykset siltä, kuinka hyvin markkinave
toinen suunnittelu on onnistunut, ovat

Iso-Britanniassa ei ole samanlaista Me- varsin ristiriitaisia.
rarldsta kaavajärjestelmää kuin Pohjois
maissa. Suur-Lontootaja metropoliseu
tuja koskevat eri kaavoitussäännökset
kuin maan muita alueita. Metropolialu
eille ja Suur-Lontooseen on laadittava
yhdistettyjä kaavoja (unitary deveiopment
pians), kirjallisissa raporteissa kuvataan
alueen yleisiä keffittämistavoifteita ja
paikaifiskaavoissa (iocai pian) annetaan
tarkempia kirjallisia maankäyttöohjeita.
Paikaffiskaava sisältää myös kartan aluei
den käytöstä sekä havainnekuvia.

Muissa (kuin Suur-Lontoon ja met
ropoliseutujen) piirikunnissa on laadit
tava alueiden kehitykseen ffiftyviä selvi
tyksiä (survey)18, joissa esitetään kirjaifi
sesti alueen kehiilämistavoitteet esimer
kiksi uusista rakentamisalueista tai teol
lisuudelle soveltuvista alueista. Piirikun
nan suunnittelussa on huomioitava vai
takunnaifiset suuntavilvat sekä ympäris
töministeriön strategista suunnittelua
koskevat ohjeet. Kunnissa onlaadittava
paikaifiskaavoja (iocai plans), joiden täy
tyy noudattaa piirikunnan tekemien sel
vityksien yleisiä linjoja. Paikalliskaavois
sa annetaan melko tarkkoja ohjeita alu
een kehittämisestä ja niissä voidaan
osoittaa alueita esimerkiksi asumiseen,
teollisuuteen tai kaupalliseen käyttöön.
Maankäyttösuunnitelmat ovat luonteel
taan neuvoa-antavia ja niiden sitovuus
riippuu kulloisenkin hallituksen anta
mista ohjeista lain soveltamisesta. Iso
Britanniassa ei laadita lainkaan yksityis
kohtaisia kaavoja, vaan rakentamista vai
votaan maankäyttöluvifia (planningper
mission), jotka sisältävät kaavallisen
suunnitelman rakennuspaikasta. Varsi
naista rakennusta varten tarvitaan lisäk
si vielä vastaavanlainen rakennuslupa
kuin Suomessa (buiidingreguiation appro
vai).

Iso-Britanniassa hallituksen poli
ifikka on näkynyt voimakkaasti kaavoi
tuskäytännössä. Esimerkiksi 1980-luvul
la konservaifivihallituksen ollessa vallas
sa suunnittelujärjestelmää kevennettiin
ja yksityinen kiinteistösijoittaminen sai

8 Ennen vuoden 1990 kaavoitus- merkittävän aseman kaavoituksessa. Talain uudistusta niitä kutsuttiin seudulli
siksi rakennesuunnitelmiksi (stnxture voitteena oli saada suunnittelua jousta
p/ar), vammaksi markkinoiden kannalta. Käsi
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