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ESIPUhE

Maaseudun maankäytön suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi maaseudun alueellisen 
eriytymisen vuoksi. Kaupunkiseutujen ympäristössä asutus lisääntyy ja suunnittelun 
tarvetta korostaa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoite. Väestöään menettävillä 
alueilla puolestaan painottuu elinvoiman ylläpitäminen ja uusien asukkaiden hankin-
ta. Kummassakin tapauksessa kyse on kuntataloudesta sekä maa- ja metsätalouden 
ja muiden toimintojen yhteensovittamisesta.

Käsillä olevassa oppaassa valotetaan maankäytön suunnittelun haasteita eri tilan-
teissa. Ohjeistus on tarkoitettu pääasiassa suoraan rakentamista ohjaavien kyläyleis-
kaavojen laadintaan alueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkittävä (MRL 44 §). 
Opas sellaisenaan ei sovellu kaupunkien läheisen maaseudun suunnitteluun.  

 Oppaan valmistelu aloitettiin kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa, johon osal-
listui kuntia ja kylätoimijoita eri puolilta maata. Mukana oli seitsemän kuntaa ja kylää 
eri puolilta Suomea: Arpelan kylä Torniosta, Tikkalan kylä Jyväskylän Korpilahdelta, 
Urajärven kylä Asikkalasta, Pohjaslahden kylä Mänttä–Vilppulasta, Vuonislahden ky-
lä Lieksasta, Jukojärven kylä Keuruulta ja Koskenkylän–Mantereen kylä Vesilahdelta. 
Kunnat ja kylät tuottivat yhdessä muiden hankkeen osallistujien kanssa kaavoitus-
käytäntöihin ja -muotoihin liittyviä kehittämisajatuksia. Vastaavasti ne saivat muilta 
osapuolilta ideoita ja käytännön työkaluja kaavoitustyöhön ja kylätoimintaan. Lisäksi 
hankkeessa järjestettiin avoimia seminaareja kylien kaavoituksesta ja suunnittelusta 
kiinnostuneille tahoille.   

Hanketta koordinoi projektiryhmä, jossa on edustajia ympäristöhallinnosta, Suo-
men Kuntaliitosta ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Maaseutuasumisen teema-
ryhmästä sekä hankkeessa mukana olevista kunnista ja kylistä. Projektiryhmän työssä 
kuultiin myös asiantuntijoita maa- ja metsätalousministeriöstä, maanmittauslaitok-
sesta, Metsätalouden tutkimuskeskus Tapiosta, Pro Agriasta, Suomen Kotiseutulii-
tosta, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitosta, Mänttä–Vilppulan ja Lempäälän 
kunnista, Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksestä, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdis-
tyksestä, Hämeen tiepiiristä ja Suomen luonnonsuojeluliitosta. AIRIX Ympäristö Oy 
osallistui hankkeeseen konsulttina. Tutustumiskäyntien aikana saatiin arvokasta 
tietoa myös kuntien ja kylien muilta edustajilta. Hanke kokonaisuudessaan toimi 
antoisana oppimisprosessina hankkeeseen osallistuneille kaavoittajille, kyläläisille, 
viranomaisille ja eri alojen asiantuntijoille.

Oppaan ovat kirjoittaneet yliarkkitehti Anne Jarva ympäristöministeriöstä ja suun-
nittelupäällikkö Jouko Riipinen AIRIX Ympäristö Oy:stä. Oppaan valmistelun aikana 
pyydettiin laajalti kommentteja hallinnon ja suunnittelun parissa työskenteleviltä 
asiantuntijoilta sekä eri järjestöjen edustajilta. Kommenteissa korostui maankäytön 
suunnittelua koskevan ohjeistuksen tarve, mutta myös se, että eri alueilla tarvitaan 
erilaista ohjeistusta. Eri tilanteiden huomioon ottamista onkin oppaassa korostettu 
entisestään.
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Ympäristöministeriö kiittää kaikkia hankkeeseen ja oppaan työstämiseen osallistu-
neita innokkaasta ja idearikkaasta työstä. Vaikka suunnittelun tarkkuus ja ohjaus-
tavoitteet poikkeavat erilaisilla maaseutualueilla, pyrkimys hyvään, olosuhteiden 
mukaiseen suunnitteluun sekä asukkaiden ja viranomaisten yhteistyöhön on sama. 
Ympäristöministeriö toivoo, että opas helpottaa suoraan rakennuslupiin oikeuttavien 
yleiskaavojen laadintaa ja että se laajemminkin auttaisi kyläläisiä, suunnittelijoita ja 
viranomaisia löytämään yhteisen kielen kylien kaavoituksessa ja muussa suunnit-
telussa.

Ylijohtaja Helena Säteri 
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1 Johdanto

Jouko Riipinen
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Maaseutu on suomalaisten mielissä edelleen vetovoimainen asuinpaikka, vaikka 
väestön painopiste on kaupungistumisen myötä siirtynyt maaseudulta kaupunkei-
hin. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja kuntatalouden näkökulmasta maaseudulle 
suuntautuva rakentamispaine on haaste kaavoitukselle ja rakentamisen muulle oh-
jaukselle. 

Kasvavien kaupunkiseutujen reuna-alueilla omakotiasutus lisääntyy, kun taas 
toisaalla maaseudulla on laajoja alueita, jossa väestö vähenee ja kylät tyhjenevät. 
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa kumpaankin tilanteeseen. Kasvuseu-
duilla korostuu yhdyskuntarakenteen hallinta ja asutuksen painopisteen ohjaaminen 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille. Väestöään menettävillä alueilla tarvitaan 
maaseuturakentamisen ohjaamista niin, että se sijoittuu kuntatalouden kannalta 
järkevästi ja tukee elinvoimaisimpien kylien palveluiden säilymistä. Suunnittelua 
ohjaava lainsäädäntö on sama, mutta suunnittelun tavoitteet ja sisältö valitaan tilan-
teen mukaan.

Kaavoitus tarjoaa keinoja maaseudun asuinrakentamisen ohjaamiseen olemassa 
oleviin kyläkeskuksiin. Kylien uudet rakennuspaikat vähentävät painetta rakentaa 
olemassa olevan asutuksen ulkopuolelle. Samalla ne parantavat mahdollisuuksia pal-
veluiden järjestämiseen ja yhteisen infrastruktuurin rakentamiseen. Muita tavoitteita 
maaseudun kaavoituksessa ovat elinkeinojen tukeminen sekä erilaisten ympäristön 
arvojen vaaliminen ja ympäristönhaittojen ehkäiseminen. Rakennuslupien myön-
tämiseen suoraan oikeuttavien kaavojen taustalla on myös tarve yksinkertaistaa 
lupamenettelyjä sekä selvittää eri maanomistajien rakentamismahdollisuudet tasa-
puolisella tavalla.

Yleiskaavoituksen etuna on, että sen tarkkuus, sisältö ja muoto voidaan säätää 
joustavasti alueen olosuhteiden ja kehittämistarpeiden mukaan. Kaupunkien lähei-
sellä maaseudulla voidaan korostaa asumisen ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä, 
kun taas harvaan asutulla maaseudulla voidaan luoda edellytyksiä vaikkapa mat-
kailuelinkeinon kehittämiselle. Alueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkittävä, 
yleiskaavaa voidaan käyttää myös rakennusluvan perusteena. Taajamien lievealu-
eilla, kasvavilla kaupunkiseuduilla ja muilla alueilla, missä rakentamisen paine on 
merkittävä, yleiskaava ei riitä rakentamisen ohjaukseen, vaan sen rinnalla tarvitaan 
asemakaavoitusta tai suunnittelutarveratkaisuihin perustuvaa lupaharkintaa.      

Kylien yleiskaavoitus on pitkäjänteinen prosessi, johon kuluu resursseja: aikaa 
ja rahaa. Resursseja tarvitaan varsinaisen suunnittelun ohella erilaisiin selvityksiin, 
vuorovaikutukseen sekä hallinnolliseen käsittelyyn. Siksi kaavoituksen muoto ja siitä 
saatava hyöty kannattaa pohtia tarkoin. Yleis- ja asemakaavojen laatiminen on kun-
nan tehtävä silloin kun kaavoitus on kunnan kehityksen tai maankäytön ohjauksen 
kannalta tarpeen, mutta kaavan laadinta ei ole itsetarkoitus.  

Tässä oppaassa kerrotaan maaseutukylien suunnitteluun soveltuvista välineis-
tä sekä suunnittelun ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen menetelmistä. Oppaassa 
on paneuduttu erityisesti kyläyleiskaavoihin, joita voidaan käyttää rakennuslupien 
myöntämisen perusteena maaseutukylissä, joissa rakentamisen paine ei ole merkit-
tävä (MRL 44 §). Koska kylien rakentamispaine ja rakentamisen ohjauksen tarpeet 
vaihtelevat paljon tilanteesta riippuen, oppaassa käsitellään myös muita suunnittelun 
tapoja. Suunnitteluvälineen valintaa ja ohjaustarkkuuden määrittelyä olosuhteiden 
mukaan on oppaassa korostettu. 
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Kuva 1. Kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa mukana olleet kylät ja kunnat.
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2 Maaseudun ja kylien  
 kaavoituksen lähtökohtia 

Jouko Riipinen
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2.1 

Maaseutu osana alue- ja yhdyskuntarakennetta

Kylien kaavoituksen lähtökohtana on niiden erilaisuus suunnittelun kohteina. Taus-
talla ovat maan eri osien erilaiset luonnonolot, elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen 
muutokset, kaupungistuminen ja maaseudun alueellinen erilaistuminen sekä pai-
kalliset käytännöt. Maankäytön suunnittelun kannalta näiden alueellisten erojen 
ja paikallisten erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat sekä 
suunnittelun tarpeeseen että suunnitteluvälineen valintaan ja käyttöön.

Alueellisten ja paikallisten ominaispiirteiden tunnistamisessa voidaan hyödyntää 
tutkimuksessa ja tilastoinnissa käytettyjä luokitteluja ja tyypittelyjä. Luokittelujen 
perusteena käytettyjä kriteerejä ovat muun muassa väestön määrä, asukastiheys, 
elinkeinot, varallisuus ja etäisyys keskuksista. Tarkastelun kohteena voivat olla joko 
kokonaiset kunnat tai niitä hienojakoisemmat maantieteelliset alueet, esimerkiksi 
tilastolliset ruudut.

Kuva 2. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kylärajauksia Vesilahden alueelta.  
Helminen ja Ristimäki 2008.
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Mitattaviin kriteereihin perustuvia luokitteluja ovat esimerkiksi Suomen ympäristö-
keskuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aluerajaukset ja maaseutupoli-
tiikan piirissä kehitetty maaseudun kolmijako. Kuntajakoon perustuvien luokittelujen 
ongelmana on, että ne eivät kerro kunnan sisäisistä, esimerkiksi eri kylien ja taajamien 
alueellisista eroista, joiden merkitys kasvaa kuntakoon kasvaessa. Yhdyskuntara-
kenteen seurantajärjestelmän jaottelut perustuvat tilastollisiin ruutuihin ja ovat siten 
hallinnollisista rajoista riippumattomia.  

Luokitteluja voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun arvioidaan suunnitte-
lukohteen kehitystä osana laajempaa kokonaisuutta, väestö- ja työpaikkakehityk-
sen suuntaa ja esimerkiksi rakentamisen paineen kehitystä alueella. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan kaavallisen suunnittelun tarve kytkeytyy erityisesti alueen 
rakentamisen paineeseen: olemassa olevaan ja odotettavissa olevaan rakentamisen 
määrään ja yhdyskuntakehitykseen. 

Vastauksia tarvitaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Onko kyse kasva-
vaan kaupunkiseutuun kytkeytyvästä maaseutualueesta vai väestöään menettävästä 
alueesta? Onko alueella nyt tai odotettavissa rakentamisen painetta? Onko paine vä-
häinen vai merkittävä? Näiden seikkojen vaikutusta suunnittelu- ja ohjausvälineiden 
valintaan ja käyttöön selvitetään tarkemmin luvuissa 4.2. ja 4.3.

Maaseudun yhdyskuntien ympäristöä ja rakennetta voidaan tarkastella myös yksi-
tyiskohtaisemmalla tasolla. Tällöin tarkasteluun vaikuttavat muun muassa maisema, 
rakennusten ja rakennusryhmien sijainti ja ryhmittely sekä rakennustapa. 

Kuva 3. Sopivia ja sopimattomia rakennuspaikkoja eteläsuomalaisessa kylässä. Eeva Aarrevaara. 
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Esimerkkejä fyysisen ympäristön ja rakentamisen tarkasteluista ovat esimerkiksi 
suunnittelumaantieteellinen maaseutuyhdyskuntien tyypittely (Vartiainen 1991), 
historiallis-maantieteelliset ja maisemalliset ylätyypittelyt sekä alueellisiin ominais-
piirteisiin perustuvat tyypittelyt (esim. Aarrevaara ja Kukkonen 1993). Tällaisista 
luokitteluista on hyötyä, kun arvioidaan alueen ja kylän rakennetta sekä alueelle 
tyypillistä tapaa rakentaa ja sijoittaa rakennuksia. Ne antavat myös kaavoittajalle ja 
osallisille arvokasta ja kiinnostavaa tietoa alueen historiallisesta kehityksestä.

2.2 

Mielikuvien maaseutu ja kylät  

Maaseutua ja kyliä koskevien käsitysten ja arvostusten tunteminen on tärkeää sekä 
suunnitteluprosessin että suunnitelman sisällön kannalta. Tila, paikka, luonto ja 
maisema sekä niiden historiallinen kehitys ovat merkittävä osa maaseudun ihmis-
ten identiteettiä, eikä silloin ole samantekevää, miten näitä seikkoja suunnitelmassa 
käsitellään. Kylän eri toimijoiden – uusien ja vanhojen asukkaiden, viljelijöiden sekä 
muiden, esimerkiksi matkailuyrittäjien – käsitykset maaseudusta ja kylistä saattavat 
vaihdella paljonkin. Eläytyminen alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden käsityk-
seen suunnittelualueesta, sen olosuhteista ja kehittämisen suunnasta auttaa suunnit-
telijaa myös mahdollisten ristiriitojen ennakoinnissa ja käsittelyssä. 

Suunnittelijan on hyvä muistaa, että maaseudulla ihmiset ovat tottuneet pitämään 
huolta ympäristöstään ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista kyläseurojen, tie- ja 
jakokuntien, osuuskuntien tai muiden yhdistysten kautta. Asukaslähtöiselle suun-
nittelulle onkin maaseudulla hyvät edellytykset.

Maaseudun omien asukkaiden ja toimijoiden käsitysten ohella suunnitteluun 
vaikuttavat myös ulkopuolisten, kuten viranomaisten ja suunnittelijoiden käsityk-
set maaseudusta. Maaseutuun kohdistuvia mielikuvia ja diskursseja (puheita) ovat 
tutkineet esimerkiksi Olli Rosenqvist (2004), Jukka Oksa ja Pertti Rannikko (1995) ja 
Asko Hänninen (2000).

Mielikuvat ovat subjektiivisia tai kollektiivisia tulkintoja maaseudusta. Ne voivat 
perustua esimerkiksi maaseudun fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön tai asemaan 
tuotannollisessa työnjaossa. Tyypillisiä maaseutuun liitettyjä mielikuvia ovat muun 
muassa maisema tai asuinympäristö, joka on tunnistettavissa ulkoasultaan maaseu-
duksi, suhteellisen alhainen väentiheys, maatalouden vallitsevuus sekä perinteelliset 
asenteet ja elämäntapa. Mielikuvat kuitenkin muuttuvat ajassa ja vaihtelevat sekä 
alueittain että yksilöiden välillä.

Pelkästään tuotantoympäristöön tai maaseutuperinteeseen perustuvia käsityksiä 
maaseudusta voi pitää siinä mielessä vanhentuneina, että yhä pienempi osa maaseu-
dun ihmisistä saa elantonsa maa- tai metsätaloudesta. Monin paikoin maaseudun 
tärkeimpänä tehtävänä on toimia asumisen tai vapaa-ajan ympäristöinä. Näilläkin 
alueilla viljellyillä pelloilla on edelleen suuri merkitys sille, että asukkaat mieltävät 
ympäristönsä maaseutumaiseksi. Tietoisuus maaseudusta kulttuuriympäristönä, jos-
sa ihminen on sukupolvien ajan muokannut maisemaa, on merkittävä seikka myös 
niille, jotka itse eivät ole seudulta kotoisin. 
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2.3 

Maaseudun rakentamisen ohjauksen kehitys 

Maaseudulla on perinteisesti totuttu rakentamaan ja käyttämään maata vapaammin 
kuin kaupungeissa. Ohjauksen tarvetta ovat lisänneet muun muassa suunnittelemat-
tomasta taaja-asutuksesta aiheutuneet haitat sekä myöhemmin kulttuuriarvot sekä 
luonnon- ja maisemansuojelun tarpeet. Lainsäädännössä ohjaus on laajentunut ylei-
sestä taajan asutuksen suunnittelun tarpeesta ranta- ja kylärakentamisen ohjaukseen. 

Maaseutua koskevat varhaiset määräykset

Ensimmäiset maaseudun rakentamista koskevat määräykset ovat peräisin 1700-lu-
vulta. Ruotsin valtakunnan aikaisissa maanlaeissa annettiin yleisiä kylien maan-
käyttöä, rakentamista ja aitaamista sekä palovaaran estämistä koskevia määräyksiä. 
Määräyksiä voitiin tarkentaa kylien omissa kyläjärjestyksissä.  

Maaseudun rakentamisen voimakkaampi ohjaus tuli ajankohtaiseksi 1800-luvun 
lopulla taloudellisen kehityksen ja teollistumisen myötä. Kaupunkien liepeille oli 
syntynyt suunnittelemattomia asutusalueita, joilla ilmeni epäkohtia mm. yleisessä 
järjestyksessä ja turvallisuudessa, rakennus- ja palotoimessa sekä terveydenhoidossa. 
Myös muualle maaseudulle muodostui tiheästi rakennettuja teollisuustaajamia ja 
asutuskeskuksia. Näiden alueiden rakentamisen järjestämiseksi ja muiden epäkoh-
tien korjaamiseksi annettiin asetus, jonka mukaan taajaväkisiin yhdyskuntiin voitiin 
muun muassa laatia rakennussuunnitelma ja antaa rakennusjärjestys. Muualla maa-
seudulla rakentamista ohjasi jossain määrin eräitä naapureiden välisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskeva asetus. 

Asemakaavalaki (1931) ja laki maaseudun rakentamisesta (1940)

Rakentamisen ja maankäytön ohjaus eteni itsenäistymisen, asutustoiminnan ja teol-
listumisen myötä. Aluksi keskityttiin kaupunkeihin ja maaseudun taajamiin. Ase-
makaavalaki ja sitä täydentävä rakennussääntö hyväksyttiin vuonna 1931. Niissä oli 
määräyksiä mm. asemakaavasta, rakennussuunnitelmasta, rakennusjärjestyksestä ja 
rakennuslupamenettelystä. Säännökset koskivat kuitenkin vain alueita, joille asema-
kaavat tai rakennussuunnitelmat oli jo laadittu tai joille ko. suunnitelmien laatimista 
varten oli julistettu rakennuskielto. Kaupunkien lievealueiden rakentamista voitiin 
ohjata asemakaavan takaisilla määräyksillä. Myöhemmin myös maalaiskunnat saat-
toivat antaa rakennussuunnitelman takaisia määräyksiä. Näin haluttiin vähentää 
suunnittelemattomasta taaja-asutuksesta aiheutuvia epäkohtia. 

Suuri osa maaseudusta oli kuitenkin edelleen ilman rakentamista koskevia määrä-
yksiä. Esimerkiksi rakennuslupa tarvittiin kaupunkien ja kauppaloiden ulkopuolella 
vain rakennussuunnitelma-alueilla. Tilanne muuttui 1940-luvun lopulla maaseudun 
rakentamista koskevan lain myötä. Sen mukaan rakentamista maaseudulla valvoi 
rakennuslautakunta ja rakennuslupa oli pääsääntöisesti aina haettava uudisraken-
nuksen rakentamiseen.  
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Rakennuslaki ja -asetus (1958)

Kaupunkien ja maalaiskuntien kaavoitusta ja rakentamista koskevat säännökset koot-
tiin rakennuslakiin vuonna 1958. Yksityiskohtaista kaavoitusta ja rakentamisen en-
nakkovalvontaa koskevat säännökset perustuivat pitkälti aikaisempaan säännöstöön. 
Suunnittelujärjestelmään tulivat uutuutena seutukaava ja yleiskaava. Maaseudun 
rakentamisen ohjauksen kannalta merkittävä uudistus oli taaja-asutuksen määritelmä 
ja kielto suunnittelemattoman taaja-asutuksen muodostamisesta. Vaikka maaseudulle 
edelleen saattoi rakentaa melko vapaasti haja-asutusta – rakennuslupa toki tarvittiin 
– taaja-asutusta ei saanut muodostaa ilman asema- tai rakennuskaavaa tai valtion 
viranomaisen myöntämää poikkeuslupaa. Rakennuskaava oli asemakaavaa vastaava, 
mutta yksinkertaisempi kaava maaseutukuntien tarpeisiin. 

Useat rakennuslain muutokset lisäsivät kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen 
merkitystä maaseudulla. Vuonna 1967 kuntien kaavoitusmonopoli laajeni maaseutu-
kuntiin, kun vastuu rakennuskaavojen laatimisesta siirtyi lääninhallituksilta kunnille. 
Yleiskaavoituksen asema ja merkitys vahvistuivat vuonna 1968, jolloin annettiin 
mahdollisuus tehdä oikeusvaikutuksiltaan erilaisia yleiskaavoja. Rantakaavaa ja sen 
tarpeellisuutta koskevat säännökset lisättiin rakennuslakiin vuonna 1969. Vuonna 
1997 rannan suunnittelutarve laajennettiin koskemaan niitäkin rantavyöhykkeitä, joil-
la ei ollut rantakaavoituksen tarvetta. Samalla lakiin kirjattiin ympäristöministeriön 
ohjeistuksen perusteella muotoutunut käytäntö, jonka mukaan rakennuslupa voitiin 
myöntää suoraan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan mukaiselle rakennuspaikalle. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (2000)

Maatalousyhteiskunnan olosuhteissa valmisteltu rakennuslaki havaittiin kaupungis-
tumisen myötä nopeasti riittämättömäksi ja lain uudistamista alettiin valmistella jo 
1960-luvulla. Valmistelu johti useisiin osauudistuksiin, joista osa on mainittu edel-
lä. Kokonaisuudistus toteutui 1.1.2000 maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon 
myötä.

Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun tavoitteena oli lain ja sen rakenteen yk-
sinkertaistaminen ja selkeyttäminen muun muassa kaavajärjestelmää kehittämällä. 
Suunnittelukäytäntöä uudistettiin entistä avoimemmaksi prosessiksi, jossa eri osa-
puolilla olisi mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Kuntien päätösvaltaa kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa lisättiin. 
Samalla valtion ympäristöhallinnon rooli muuttui vahvistavasta viranomaisesta kaa-
voitusta ohjaavaksi ja neuvottelevaksi viranomaiseksi.

Maaseudun maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttavia uudistuk-
sia olivat muun muassa kaavajärjestelmän yksinkertaistaminen, yleiskaavoituksen 
hyödyntäminen rakennuslupien myöntämisessä sekä taaja-asutuksen korvaaminen 
suunnittelutarpeen käsitteellä. Asema-, rakennus- ja rantakaavat yhdistettiin yhdeksi 
kaavaksi, asemakaavaksi. Samalla asema- ja rakennuskaavojen toteutusjärjestelmää 
yhdenmukaistettiin. Rantarakentamisen periaatteet sisällytettiin maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin pääpiirteittäin sellaisina, kun ne oli otettu rakennuslakiin vuonna 1997 
luonnonsuojelulakia uudistettaessa. 

Suunnittelutarvealueiksi määriteltiin uudistuksessa entiset taaja-asutusalueet sekä 
ne alueet, jotka kunnat osoittivat joko rakennusjärjestyksessään tai yleiskaavassaan. 
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Suunnittelutarvealueelle rakentaminen edellyttää asemakaavaa tai erillistä lupa-
harkintaa, ns. suunnittelutarveratkaisua. Lupaedellytykset vastaavat rakennuslain 
aikaisen poikkeusluvan edellytyksiä sillä erotuksella, että yhdyskuntakehityksen 
merkitys on korostuneempi. Alueilla, jossa rakentamisen paine oli vähäinen, annettiin 
mahdollisuus rakennusluvan myöntämiseen suoraan yleiskaavan perusteella.

Vuoden 2009 alussa voimaan tullut lain muutos laajensi yleiskaavan käyttöä ra-
kennusluvan perusteena sellaisille kyläalueille, joilla rakentamisen paine ei ole mer-
kittävä. Rakennusluvan erityisten edellytysten täyttyminen voidaan selvittää yleis-
kaavassa. Kun asiasta määrätään kaavassa, myös kunta saa varmuuden siitä, mitä 
rakentamista yleiskaava voi ohjata suoraan rakennuslupamenettelyyn. Kevennetyllä 
menettelyllä pyrittiin helpottamaan pienimuotoista asuntorakentamista kylien yh-
teyteen ja vahvistamaan maaseudun kylämuotoista asumista. Samalla pyrittiin vä-
hentämään haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista sekä näin vähentämään 
yhdyskuntien hajautumista.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta suunnittelu- ja ohjausjärjestelmästä sekä 
muusta maankäyttöön ja rakentamiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä kerrotaan 
tarkemmin luvussa 3.

2.4 

Kaavoituskäytäntöjä ja haasteita

Yleiskaavoitusta koskevat selvitykset
Ympäristöministeriö on tehnyt useita maankäyttö- ja rakennuslain aikana hyväksyt-
tyjä yleiskaavoja koskevia selvityksiä. Selvitykset osoittavat, että maaseutualueiden 
kaavoitus on ollut viime vuosina varsin yleistä. Esimerkiksi vuosina 2005–2007 on 
hyväksytty yhteensä noin 150 yleiskaavaa tai kuntien yhteistä yleiskaavaa, joista 
noin puolessa  on käsitelty laajasti myös maaseutualueita. Samaan aikaan on lisäksi 
hyväksytty noin 150 rantayleiskaavaa.  

Vuosina 2005–2007 hyväksytyissä maaseutualueita sisältävissä yleiskaavoissa 
oli usein mukana oikeusvaikutuksiltaan erilaisia osia. Monissa kaavoissa oli otettu 
huomioon mahdollisuus myöntää rakennuslupa yleiskaavan perusteella. Useim-
miten kyse oli rantarakentamisen ohjaamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaisesti. Joissakin kaavoissa viitattiin mahdollisuuteen myöntää rakennuslupa 
yleiskaavan perusteella kylissä tai muilla maaseutualueilla, missä rakentamisen paine 
oli vähäinen (maankäyttö- ja rakennuslain nyttemmin kumottu 137 § 3 momentti).  

Suoraan rakentamisen ohjaukseen tarkoitetuissa kaavoissa oli tyypillisesti esitetty 
uusien rakennuspaikkojen määrä sekä ranta-alueilla että kyläalueilla tai muilla maa-
seutualueilla. Kuitenkin vain ranta-alueilla oli tehty kiinteistönmuodostusta koskeva 
tarkastelu ja otettu huomioon hyödynnetty rakennusoikeus ns. emätilaperiaatetta 
soveltaen. Muiden kuin ranta-alueiden rakennuspaikkojen määrän perusteita oli 
avattu kaavaselostuksissa vain harvoin. Joskus oli vain viitattu maanomistajien kans-
sa käytyihin keskusteluihin. Sen lisäksi, että kaavoissa osoitettiin alueita rakentamis-
ta varten, kaavat sallivat usein myös haja-asutusluonteisen rakentamisen maa- ja 
metsätalousalueilla. Peltoalueille rakentamista haluttiin kuitenkin yleensä välttää 
ja rakentaminen pyrittiin ohjaamaan peltoalueiden reunoille tai metsäsaarekkeisiin.
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Rakentamisalueiden lisäksi yleiskaavoissa oli osoitettu tyypillisesti alueita maa- ja 
metsätaloutta varten. Jonkin verran oli osoitettu alueita myös virkistykseen sekä 
muita elinkeinoja kuin maa- ja metsätaloutta varten. Maa- ja metsätalousalueiden 
joukosta oli osoitettu erikseen alueita, joilla on ympäristö- tai ulkoilukäyttöarvoja. 
Näitä alueita koski usein maisematyöluvan vaade maisema- ja muiden ympäristö-
arvojen turvaamiseksi. Arvokkaat peltoalueet oli usein osoitettu omalla merkinnäl-
lään.  Kaavoissa oli osoitettu jonkin verran luonnonsuojelualueita, mutta useimmiten 
luonnonoloiltaan arvokkaiden alueiden pääkäyttötarkoitukseksi oli osoitettu maa- 
ja metsätalous ja arvokkaalle osa-alueelle oli annettu erikseen suojelumääräyksiä. 
Monissa kaavoissa oli myös annettu arvokasta rakennuskantaa ja maisema-alueita 
koskevia suojelumääräyksiä. Joissakin kaavoissa määrättiin lisäksi, että arvokkaiden 
rakennusten purkamiseen tarvitaan purkamislupa. 

Maaseudun kaavoituksen haasteita

Edellä kuvatun selvityksen lisäksi maaseutualueiden kaavoitusta koskevia kehit-
tämistarpeita on hahmotettu myös muissa yhteyksissä. Vuonna 2009 järjestetyssä 
asuinmaaseutuseminaarissa kysyttiin maaseudun kehittäjien, kylätoimijoiden, viran-
omaisten ja kaavoittajien kokemuksia ja näkemyksiä maaseutualueiden kaavoituk-
sesta (Airix Ympäristö Oy, huhtikuu 2009). Myös kehittämishankkeen projektiryhmä-
työskentelyssä, tutustumiskäynneillä ja hankkeen muun yhteistyön yhteydessä tuli 
esiin kehittämistarpeita. Seuraavaan on koottu yhteenveto näistä kehittämistarpeista.
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Tutkittuissa 2005-2007 maaseutualueiden ja kylien yleiskaavoissa 
osoitettu seuraavat ominaisuudet 

Kuva 4. Vuonna 2005–2007 hyväksyttyjen, maaseutualueita koskevien yleiskaavojen ominaisuuksia: 
kiinteistökohtaiset tarkastelut ja muita kaavoissa käytettyjä määräyksiä. Ympäristöministeriö. 
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Yhteenveto kyläkaavoituksen kehittämishankkeen aikana  
esiin tulleista kehittämisteemoista

Lähtökohdat, tavoitteet
• Kunnan kokonaisuuden tarkastelu, erilaisten maaseutualueiden tunnistaminen.
• Strategisten tarkastelujen ja kaavoituksen ohjelmoinnin tärkeys.
• Kaavoituksen tarpeen ja tarkkuustason huolellinen harkinta ennen suunnitteluun 

ryhtymistä.
• Tavoitteisiin laajempi näkökulma: kylärakenne, elinkeinot, yhteiset virkistys- ym. alueet.

Osallistuminen ja vuorovaikutus
• Vuorovaikutuksen suunnittelu ja päätös resurssien suuntaamisesta jo ennen  

konsulttitarjousten pyytämistä.
• Osallistumisen käynnistäminen jo kaavoituksen alkuvaiheessa.
• Monipuolisten osallistumismenetelmien käyttäminen.
• Yhteydenpitoa myös virallisten osallistumisvaiheiden välissä.
• Kyläyhdistysten ja kunnan yhteistyö.
• Kaavoituksen havainnollisuuden parantaminen, yhteisen kielen etsiminen.
• Kaavoituksen oikeusvaikutusten avaaminen asukkaille.

Selvitykset ja vaikutusarviot
• Selvitystarpeiden ja vaikutustenarvioinnin hyvä suunnittelu. 
• Selvitysten kohdentaminen kaavan tarkoituksen ja ympäristön kannalta olennaisiin 

asioihin. 
• Kyläläisten aktiivisuuden hyödyntäminen selvityksissä ja muutenkin kaavoituksessa.
 
Mitoituskysymykset
• Mitoitusperiaatteiden huolellinen harkinta ja perustelu asukkaille ja maanomistajille.
• Kriittinen suhtautuminen rakennusoikeuksien matemaattiseen jyvittämiseen eri 

maanomistajille.
• Mitoituksen realistisuus ja perustuminen riittäviin selvityksiin ja maanomistajien 

kuulemiseen.
• Mitoituksen tavoitteena ennen kaikkea ympäristön ja kylärakenteen kannalta hyvä 

lopputulos.

Kaavojen toteuttaminen
• Rakennuspaikkojen toteutumisen edistäminen esim. kunnan maanhankinnan tai 

tilusjärjestelyjen avulla.

Muita teemoja
• Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituksen ja vapaamuotoisen kylä- 

suunnittelun välisen eron selkeyttäminen.
• Vapaamuotoisen kyläsuunnittelun kytkeminen muuhun suunnitteluun ja  

hyödyntäminen kaavoituksen lähtökohtana.
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3 Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

Jouko Riipinen
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3.1 

Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alueidenkäytön ohjausjärjestelmään kuu-
luvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja ase-
makaava. Järjestelmä on hierarkkinen siten, että yleispiirteisempi kaava ohjaa yksi-
tyiskohtaisemman kaavan laadintaa ja muuttamista. Alueiden käytön suunnittelulle 
on laissa asetettu tavoitteet, joita täydentävät kullekin kaavamuodolle omat sisältö-
vaatimukset ja oikeusvaikutukset. Maaseudun kannalta keskeisin suunnitteluväline 
kuntatasolla on yleiskaava. Yleiskaavoituksen etuna on, että sitä voidaan tarpeista 
ja olosuhteista riippuen käyttää sekä strategiseen maankäytön kehittämiseen että 
yksityiskohtaiseen rakentamisen ohjaukseen.

Sopivan suunnitteluvälineen valinnasta eri tilanteissa kerrotaan tarkemmin lu-
vussa 4.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisesti merkittävien alueidenkäytön kysymysten linjaaminen
Kaavojen sisältövaatimusten täsmentäminen valtakunnallisesta näkökulmasta

Maakuntakaava

Valtakunnallisten tavoitteiden 
sovittaminen yhteen 
maakunallisten ja paikallisten 
tavoitteiden kanssa

Maakunnan alueidenkäytön 
ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteiden osoittaminen

Maakunnan kehityksen 
kannalta tarpeellisten alueiden 
osoittaminen

Yleiskaava/yhteinen  
yleiskaava

•  kunnan/kuntien alueiden 
käytön ja rakentamisen 
periaatteet

•  rakentamisen ohjaus  
tietyllä alueella

Asemakaava
Ranta-asemakaava

Maankäytön ja rakentamisen  
yksityiskohtainen ohjaus

( ) 

Kuva 5. Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä. 
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Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (MRL 5 § 1 momentti)

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja 
riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1)  turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, 

kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympä-
ristön luomista;

2)  yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
2a)  riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, 
3)  rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista
4)  luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5)  ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisyä
6)  luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7)  yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8)  yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10)  palvelujen saatavuutta;
11)  liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja 

kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
vuonna 2000 ja päätöksen tavoitteiden tarkistuksesta marraskuussa 2008. Tarkis-
tetut tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja 
niitä tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa. Maakunnan suunnittelussa ja 
kuntakaavoituksessa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteutumista (MRL 24 § 2 momentti).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. 
Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia, jotka tulee ottaa huomioon yleispiirtei-
sessä kaavoituksessa, kuten maakunta- ja yleiskaavoissa. Yleistavoitteita sovelletaan 
suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä 
ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista 
ohjaaviin ratkaisuihin.

Yleistavoitteissa kiinnitetään huomiota muun muassa kaupunkien ja maaseudun 
vuorovaikutukseen, kyläverkoston kehittämiseen sekä olemassa olevien rakentei-
den hyödyntämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Tavoitteena on myös 
elinkeinotoiminnan monipuolistaminen, haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin 
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Kan-
sallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä on edistettävä, samoin luonnon virkistyskäyttöä, luonto- ja kulttuurimat-
kailua sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Erityistavoitteet ovat velvoitteita, jotka koskevat kaikkea kaavoitusta, kuten raken-
tamista ohjaavaa kyläyleiskaavaa, ellei niitä ole erityisesti rajattu koskemaan tiettyä 
kaavatasoa. Useat erityistavoitteet on kohdennettu maakunnan suunnitteluun, jolloin 
ne välittyvät kuntakaavoitukseen maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. 
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Oheiseen laatikkoon on koottu esimerkkejä sellaisista erityistavoitteista, joilla on 
erityistä merkitystä kyläalueilla.

Rakennuslupaan oikeuttavaa kyläyleiskaavaa koskevia erityistavoitteita 
ovat muun muassa:

•  Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. 
• Yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää 

eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
• Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita 

vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa 
sekä infrastruktuuria.

• Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei saa sijoittaa tulvavaara-alueille.

• Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin ja rankkasateisiin. 
• Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energia-

lähteiden käyttöedellytyksiä.
• Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden 

riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteut-
taa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen 
ehkäisy. 

• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriym-
päristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalli-
set inventoinnit (1) otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

• Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäy-
tön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

• Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava 
siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä 
loma-asumisen viihtyisyys.

• Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelun tarve ja 
käyttötarpeet.

• Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoi-
mintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maan-
käytöllä.

(1) Suunnittelun lähtökohtana huomioon otettavat valtakunnalliset inventoinnit:
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto 

2009 (RKY 2009, www.rky.fi)
• Arvokkaat maisema-alueet. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto.  

Mietintö 66/1992
• Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet.  

Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Tiedotuksia 3/1983. 

(Ensisijainen muinaisjäännösten lähdeaineisto on kuitenkin Museoviraston ylläpitämä 
muinaisjäännösrekisteri, joka on käytettävissä osoitteessa: http://kulttuuriymparisto.
nba.fi/.)
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Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaava

Maakuntien suunnittelusta vastaavat maakunnan liitot. Maakunnan suunnitteluun 
kuuluvat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Maakunnan 
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen 
maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavan hyväksyy maa-
kuntavaltuusto ja se vahvistetaan ympäristöministeriössä.

Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet sekä kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin 
tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-
alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojeluoh-
jelmien ja -päätösten sekä maisema-alueiden perustamispäätösten tulee olla ohjeena 
kaavaa laadittaessa. 

Kaavaa laadittaessa on pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, 
ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. 
On myös selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet 
kuuluvat. Lisäksi on otettava huomioon muut maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä 
mainitut sisältövaatimukset.

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota  
(MRL 28 § 3 momentti)

• maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
• alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen
• ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon  

järjestelyihin
• vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
• maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
• maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muihin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viran-
omaisten on alueidenkäyttöä koskevassa toiminnassaan otettava maakuntakaava 
huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja pidettävä huolta siitä, ettei 
kaavan toteuttamista vaikeuteta. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen 
yleis- tai asemakaavan alueella, mutta ohjaa näiden kaavojen muuttamista.

Maakuntakaavan virkistys- tai suojelualueella sekä liikenteen ja teknisen huollon 
alueilla on voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL 33 §): Lupaa rakennuksen 
rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. 
Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos luvan epäämisestä maakuntakaavasta johtuvasta 
syystä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai muu julkisyhteisö lu-
nasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ns. rahat tai lupa -periaate). 
Rakentamisrajoituksen piiriä voidaan erityisellä määräyksellä rajoittaa tai supistaa. 
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Kuva 6. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. Kaavassa on osoitettu maaseudun kehittämisen 
kohdealueita sekä eri tavoin kehitettäviä kyliä. Pohjois-Savon liitto.
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Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoitus
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Kunnat 
voivat laatia yleiskaavan yhteistyössä (yhteinen yleiskaava). Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen 
kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön pe-
rustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi 
määrätyllä alueella. 

Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy 
kuntien nimeämä yhteinen toimielin, ja se vahvistetaan ympäristöministeriössä.

Yleiskaavan sisältövaatimukset
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Lisäksi yleis-
kaavaa laadittaessa on otettava huomioon muut maankäyttö- ja rakennuslain  
39 §:ssä säädetyt sisältövaatimukset. Ne koskevat muun muassa yhdyskuntaraken-
netta, asumisen tarpeita ja elinympäristön laatua. Huomiota on kiinnitettävä myös 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ympä-
ristön arvojen vaalimiseen.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 §)

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä 
[32 §] säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
3) asumisen tarpeet ja palvelujen saatavuus 
4) mahdollisuudet liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 

järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi-

seen elinympäristöön
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
7) ympäristöhaittojen vähentäminen
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä 
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 
haittaa.
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Yleiskaavan oikeusvaikutukset
Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Raken-
tamista suoraan ohjaavan yleiskaavan (MRL 44 § tai MRL 72 §) on oltava aina oikeus-
vaikutteinen.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asema-
kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
Viranomaisten on alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussaan, lupaharkinnassaan 
ja muussa toiminnassaan katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan to-
teuttamista. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla on myös suoraan maanomistajiin ja 
rakentajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia.

Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, 
jollei kaavassa erikseen määrätä, että aiempi kaava jää kokonaan tai osittain voimaan. 
Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muutta-
misen ohjaamista koskevan vaikutuksen osalta.

Oikeusvaikutuksettomalla yleiskaavalla ei ole asemakaavoitusta tai muuta maan-
käyttöä ohjaavaa vaikutusta. Sillä ei ole myöskään maanomistajiin kohdistuvia oikeus-
vaikutuksia lukuun ottamatta MRL 99 §:n 3 momentissa mainittua lupaan perustuvaa 
mahdollisuutta lunastaa esimerkiksi asuntorakentamiseen tarvittava alue. Oikeusvai-
kutuksetonta yleiskaavaa voidaan käyttää "valtuuston tahdon ilmauksena" tulevan 
kaavoituksen määrittelyyn. Se voi myös toimia yhtenä selvitysaineistona esimerkiksi 
poikkeamispäätöksiä tai suunnittelutarveratkaisuja harkittaessa.

Yleiskaavan toteuttaminen ks. luku 6.

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena
Yleiskaava voidaan laatia myös niin yksityiskohtaisesti, että sen perusteella voidaan 
tietyin edellytyksin myöntää rakennuslupia ranta-alueilla sekä 1.1.2009 lähtien myös 
sellaisilla kyläalueilla, joiden rakentamispaine ei ole merkittävä. Myös tuulivoimaloille 
voidaan tietyin edellytyksin myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavan perusteella. 
Samassa kaavassa voi olla yhtä aikaa oikeusvaikutuksiltaan erilaisia osia, esimerkiksi 
sekä ranta- että kyläalueiden rakentamista ohjaavia osia. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain säännös kylien yleiskaavoituksesta
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 2 momentin mukaan yleiskaavassa voidaan erityi-
sesti määrätä, että kaavaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, 
eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään 
asemakaavaa enää tarvita. MRL 44 §:n soveltamista on käsitelty tarkemmin luvussa 4.3.

Rantayleiskaavat
Rantojen suunnittelutarpeesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä. Sen 
mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa ra-
kentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.

 Useat kylät sijaitsevat ainakin osittain ranta-alueella. Tällaisen kylän yleiskaavaa 
laadittaessa myös rantarakentamista koskevat säännökset (MRL 10 luku) on otettava 
huomioon. (Rantojen kaavoituksesta lisää Rantojen maankäytön suunnittelu -oppaas-
sa, Ympäristöopas 120, ympäristöministeriö 2005.)
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Ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL 43 § 1 momentti)

• Voimassa koko oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella.
• Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.  

(Esimerkiksi halutaan rakentaa viljelyksessä säilytettävälle peltoalueelle tai virkistysalueelle.)
• Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä  

aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa, eikä kunta tai muu julkisyhteisö lunasta  
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ns. rahat tai lupa -periaate).

•  Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen 
tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.

Ehdoton rakentamisrajoitus (MRL 43 § 2 momentti)

• Voimassa erikseen määrätyillä alueilla.
• Ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.
• Rajoitus ei saa olla maanomistajalle kohtuuton.
• Käytetään tyypillisesti silloin, kun halutaan turvata tietyn alueen säilyminen rakentamattomana. 

(Esimerkiksi kylän läheisillä peltoalueilla, jos niiden rakentamisoikeudet on siirretty kyläalueelle.)
• Voi kytkeytyä myös suojelumääräykseen.

Toimenpiderajoitus (MRL 43 § 2 momentti)

• Voimassa erikseen määrätyillä alueilla.
• Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 128 §:ssä tarkoitettua  

maisematyölupaa.
• Käytetään esimerkiksi pohjavesialueilla tai luonnonoloiltaan arvokkailla alueilla, joiden käyttöä 

maa- ja metsätalouteen ei haluta estää, mutta joilla halutaan ohjata esimerkiksi puiden kaatoa, 
ojien kaivamista tai muuta maanpinnan muokkausta.

Määräaikainen rakentamisrajoitus (MRL 43 § 3 momentti)

• Voimassa erikseen määrätyillä alueilla enintään viiden vuoden ajan.
• Rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta ei saa käyttää muuhun rakentamiseen kuin maatalouden 

ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeisiin.
• Voi tulla kysymykseen taajamien lievealueilla, jotka halutaan varata esimerkiksi taajamatoimintojen 

käyttöön.

Purkamisluvan vaatimus (MRL 127 § 1 momentti)

• Voimassa erikseen määrättäessä.
• Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa.
• Käytetään silloin, kun halutaan lupamenettelyssä tutkia kohteen rakennussuojelulliset, perinne-, 

kauneus- tai muut arvot.
• Voi kytkeytyä myös suojelumääräykseen.

Suunnittelutarvetta koskeva määräys  (MRL 16 § 3 momentti)

• Voimassa erikseen määrättäessä, enintään 10 vuotta kerrallaan.
• Voidaan antaa alueelle 

–  jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai 
–  jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maan-

käyttöä
• Käytetään silloin, kun halutaan käyttää laajennettua rakennuslupaharkintaa (esimerkiksi kyläalueen 

ulkopuolisilla alueilla, joille kohdistuu rakentamispainetta)

Kuva 7. Oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta aiheutuvia rajoituksia. Yleiskaavassa voidaan antaa myös 
suojelumääräyksiä (MRL 41 § 2 mom.) ja muita tarpeellisia määräyksiä. 
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Tuulivoimarakentamista ohjaavat yleiskaavat  
Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaan rakennuslupa tuulivoimalan raken-
tamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennuslu-
van myöntämisen perusteena. Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityi-
set sisältövaatimukset on esitetty MRL 77 b §:ssä.

Asemakaava ja ranta-asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on maankäytön ja rakentamisen yksityiskohtainen oh-
jaus. Siinä osoitetaan alueita eri tarkoituksiin sekä annetaan kaavan tarkoitus huo-
mioon ottaen tarpeellisia määräyksiä rakentamisesta ja muusta maankäytöstä. 

Asemakaavan laatiminen on kunnan tehtävä. Asemakaava on laadittava ja pidet-
tävä ajan tasalla siten kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve taikka 
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät. Asemakaavan sisältövaatimukset koros-
tavat elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Asemakaavan 
hyväksyy kunnanvaltuusto. Päätösvaltaa on voitu johtosäännöllä siirtää muiden kuin 
merkittävien kaavojen osalta kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. 

Maaseudun tiiviisti rakennetuissa taajamissa ja taajamien kasvualueilla rakentami-
nen edellyttää asemakaavan laatimista. Käytännössä kunnilla ei ole mahdollisuuksia 
laatia asemakaavoja kaikkiin kasvupaineen alaisiin kyliin. Näillä alueilla rakenta-
mista on usein tarkoituksenmukaisinta ohjata yleispiirteisellä oikeusvaikutteisella 
yleiskaavalla ja suunnittelutarveratkaisuilla. Alueilla, joilla rakentamisen paine ei ole 
merkittävä, rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rakentamista ohjaavan yleis-
kaavan (MRL 44 §) perusteella. (Eri suunnitteluvälineiden käytöstä ks. luku 4.) 

Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54 §)

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava 
huomioon siten kuin siitä edellä [32 § ja 42 §] säädetään.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestä-
miselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asema-
kaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista 
kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä 
voidaan välttää.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asema-
kaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältö-
vaatimuksista säädetään.



33Suomen ympäristö  3 | 2012

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava-alueelle saa si-
joittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden 
käytölle.

Maanomistaja voi laatia ranta-alueelle pääasiassa loma-asutusta koskevan ranta-
asemakaavan. Ranta-asemakaavan sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 73 §:ssä. (Ranta-asemakaavan laadinnasta on kerrottu enemmän Rantojen 
maankäytön suunnittelu -oppaassa, Ympäristöopas 120, ympäristöministeriö 2005.)

Rakennuskieltojen käyttö kaavaa laadittaessa

Kunta voi määrätä alueen määräajaksi rakennuskieltoon yleiskaavan tai asemakaava 
laatimista varten (MRL 38 § ja 53 §). Esimerkiksi kyläyleiskaavan laadinnan aikana 
rakennuskiellon avulla voidaan estää kaavoitusta mahdollisesti vaikeuttava raken-
taminen. Rakennuskielloista päättää kunta. 

3.2 

Rakennusjärjestys ja lupajärjestelmä

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet (MRL 12 §)

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää
1)  hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä 

sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista
2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, 

sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin 
ratkaisuihin

3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja 
kunnossapitoa. 

Rakennusjärjestys

Kunnassa on oltava rakennusjärjestys (MRL 14 §). Rakennusjärjestyksessä voidaan 
antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, jotka ovat tarpeen suunnitelmallisen 
ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä 
hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta. Rakennusjärjestyksen 
hyväksyy kunnanvaltuusto ja sitä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä laissa säädetään kaavoitukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Ehdotus raken-
nusjärjestykseksi on pidettävä julkisesti nähtävänä ja siitä on pyydettävä lausunto 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen 
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, 
istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon 
järjestämistä sekä muita niihin rinnastettavia, paikallisia, rakentamista koskevia seik-
koja. Määräykset voivat koskea koko kuntaa tai eri osa-alueita. Määräykset voivat 
myös täydentää yleis- ja asemakaavoissa annettuja määräyksiä. Jos rakennusjärjestyk-
sessä ja kaavoissa on samaa asiaa koskevia ristiriitaisia määräyksiä, kaavamääräykset 
syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset.
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Rakennusjärjestyksissä annetaan usein erilaisia määräyksiä asemakaava-alueille ja 
asemakaavoittamattomille alueille. Asemakaavoittamattomien alueiden määräykset 
koskevat usein rakennuspaikan kokoa ja rakennusoikeuden määrää sekä perinteisen 
rakentamistavan huomioon ottamista. Ranta-alueille on usein annettu muista alueista 
poikkeavia, rakentamisen määrää, etäisyyttä rantaviivasta ja maisemaan sopeut-
tamista koskevia määräyksiä. Tällaisia alueellisesti rajattuja määräyksiä voitaisiin 
laajemminkin käyttää kylien ja muiden maaseutualueiden rakentamisen ohjaukseen 
etenkin silloin, kun alueelle ei ole laadittu eikä katsottu tarpeelliseksi laatia yleis- tai 
asemakaavaa. 

Rakennusjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että tietty kunnan osa-alue on 
suunnittelutarvealuetta, jolloin tarvitaan tavanomaista laajempaa lupaharkintaa 
(suunnittelutarveratkaisu). Osa-alueet, joita erilaiset määräykset koskevat (esimer-
kiksi kylät tai ranta-alueet), voidaan määritellä sanallisesti tai rajata kartalle.

Poimintoja Tyrnävän rakennusjärjestyksestä

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella (esimerkiksi)

• määritelty suunnittelutarvealueita, joiden joukossa mm. valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita sekä kyliä ja kyläkokonaisuuksia

• suunnittelutarvealueilla rakentaminen ei saa vaarantaa peltomaiseman säilymistä avoimena; raken-
taminen pyritään ohjaamaan olevien rakennusten yhteyteen, metsän reunaan tai metsän suojaan; 
rakentamisella ei saa muodostua haitallista yhdyskuntakehitystä

• rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 4 000 m2, jos kiinteistö liitetään yleiseen vesi- ja 
viemäriverkostoon niin silloin rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 2 500 m2

• rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen; 
rakennettavaksi sallitus kokonaiskerrosala on enintään 5 % rakenuspaikan pinta-alasta; jos kiinteistö 
liitetään vesi- ja viemäriverkostoon ja rakennuspaikan koko on alle 3 000 m2, sallittu enimmäisker-
rosala on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta

• kulttuurihistoriallisesti arvokkailla pelto- ja kyläalueilla (jotka on määritelty erikseen) rakentaminen 
tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan

• rakentamisessa tulee säilyttää eri ikäisiä rakennuksia, niiden paikallisia ominaispiirteitä ja ihmislä-
heisyyttä; rakentamisessa tulee edistää jokivarsien omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen 
säilymistä ehjinä

• rakentamisen on sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaa; 
rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus

• sopivimpia rakennuspaikkoja lakeudella ovat vanhat rakennuspaikat, joissa on valmiina kasvillisuutta 
ja vanhoja rakennuksia. Toiseksi sopivia ovat maastoon luontevasti sopivat paikat, näkymättömät tai 
puolinäkyvät paikat maisemassa, metsiköt, metsänreunat. 

• lisäksi muita rakennuspaikkaa, rakennuksen muotoa, ulkomateriaalia, väritystä ja julkisivun jäsentelyä 
koskevia määräyksiä sekä

• suosituksenomaisia ohjeita laidun- ja niittyalueiden, peltojen pientareiden, metsäsaarekkeiden ym. 
säilyttämisestä ja hoitamisesta

Kuva 8. Tiivistetty kuvaus rakennusjärjestyksestä, jossa on erityisen hyvin käsitelty maaseudun 
rakentamista, esimerkiksi Tyrnävän rakennusjärjestys, Maija Niemelä.
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Lupajärjestelmä

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen purkaminen voi 
edellyttää purkamislupaa. Erilaisten maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä mää-
riteltyjen rakennelmien ja laitteiden rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin riittää 
toimenpidelupa. Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan säätää toimenpidelupaa 
keveämmästä ilmoitusmenettelystä. Maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin voidaan 
tarvita maisematyölupa.

Rakennusluvista on tarpeen mukaan pyydettävä lausuntoja eri viranomaisilta ku-
ten arvokkaista rakennusperintökohteista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta ja museoviranomaisilta. Purkamisen sallivasta rakennusluvasta on ilmoitettava 
ELY-keskukselle, jos luvan myöntäminen voi merkitä kulttuuriympäristöarvojen 
menettämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat

Rakennuslupa (MRL 125 §)
• uusi rakennus
• rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus ja muutostyö
• laajennus tai käyttötarkoituksen muutos (muun muassa loma-asunnon käytön 

muuttaminen pysyvään asumiseen)
• rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella: maankäyttö- ja raken-

nuslain 136 §.

Toimenpidelupa (MRL 126 §)
• rakennelmat ja laitokset, kuten mastot, säiliöt, piiput, suurehkot antennit ja laiturit, 

sillat, katokset, vajat, käymälät, esiintymislavat tai vastaavat (maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 62 §)

• toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan 
edellytyksistä säädetään.

Purkamislupa (MRL 127 §)
• asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella jos niin on määrätty, muualla tarvittaessa 

(purkamisilmoitus)
• purkamisluvan edellytykset: maankäyttö- ja rakennuslain 139 §.

Maisematyölupa (MRL 128 §)
• maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella tai jos yleiskaavassa 

määrätään
• maisematyölupaa ei tarvita sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan 

maa-aineslaissa tarkoitettu lupa
• maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä 

kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa  
(MRL 140 §).

Ilmoitusmenettely rakennus- tai toimenpideluvan sijaan (MRL 129 §) merkitykseltään 
ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen ja toimenpiteeseen, jos rakennusjärjestyk-
sessä määrätty.
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Suunnittelutarveharkinta
MRL 16 §:ssä säädetään suunnittelutarvealueista, joilla tarvitaan tavanomaista raken-
nuslupaa laajempaa harkintaa. Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelu-
tarvealueella säädetään 137 §:ssä.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen raken-
tamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimen-
piteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden 
järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutusten merkittävyyden 
vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Osa suunnittelutarvealueista syntyy olemassa olevan asutuksen perusteella suo-
raan lain nojalla. Tällaisten alueiden määrittelyssä on usein käytetty nyrkkisääntöä, 
jonka mukaan suunnittelutarve syntyy, kun viisi taloa on enintään 150–200 metrin 
päässä toisistaan. Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueita myös rakennusjärjestyk-
sessä tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Tällöin vältytään suunnittelutarpeen ole-
massa olon harkinnalta yksittäisen hankkeen yhteydessä. Nykyisen tilanteen lisäksi 
voidaan ottaa huomioon myös odotettavissa oleva rakentaminen tai muut suunnitte-
lua vaativat tekijät, kuten arvokas kulttuurimaisema tai muut ympäristön olosuhteet.

 Suunnittelutarveratkaisun tekee kunta ennen rakennusluvan myöntämistä. Suun-
nittelutarvealueella on rakennusluvan edellytysten lisäksi katsottava, että rakenta-
minen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,  
2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta 
eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä 
virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään 
saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Suunnittelutarveratkaisujen avulla voidaan sallia yksittäinen rakentaminen niissä 
tilanteissa, joissa hankekohtainen harkinta on riittävä. Suunnittelutarveratkaisuja ei 
kuitenkaan voi myöntää niin paljon, että myöhempien kaavojen laadinta vaikeutuisi, 
vaan mahdolliselle kaavoitukselle on jätettävä suunnitteluvaraa. Kun sitten kaava 
laaditaan, rakentaminen voidaan suunnitella mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sella tavalla.

Olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakenta-
miseen ei tarvita suunnittelutarveratkaisua, ei myöskään rakennuksen korjaamiseen 
tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. 

Rantojen suunnittelutarpeesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä 
(enemmän julkaisussa Rantojen maankäytön suunnittelu, Ympäristöopas 120, ym-
päristöministeriö 2005).

Poikkeaminen
Jos rakennushanke poikkeaa kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksestä taikka 
muusta maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annetusta säännöksestä tai mää-
räyksestä, ennen rakennuslupaa tarvitaan poikkeamispäätös. Poikkeamismenettelyn 
tarkoituksena on varmistaa, että rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta tai alueiden 
käytön muuta järjestämistä taikka luonnon tai rakennetun ympäristön suojelemisen 
tavoitteiden saavuttamista.  Poikkeaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympä-
ristöön. (Poikkeamisen edellytykset, MRL 172 §.) 
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Poikkeamispäätös tarvitaan myös, jos halutaan rakentaa uusi rakennus ranta-alueelle 
tai vyöhykkeelle, eikä ko. alueella ole voimassa MRL 72 § 1 momentin tarkoittamaa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. (Rantojen suunnittelun tarpeesta 
ja rantojen kaavoituksesta enemmän julkaisussa Rantojen maankäytön suunnittelu, 
Ympäristöopas 120, ympäristöministeriö 2005)

Poikkeamisesta päättää pääsääntöisesti kunta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus päättää poikkeamisesta silloin, kun kyse on uuden rakennuksen rakentami-
sesta kaavoittamattomalle ranta-alueelle eikä kyseessä ole vanhan asuinrakennuksen 
korvaaminen uudella. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimival-
taan kuuluu poikkeaminen asemakaavan rakennusoikeudesta tai suojelumääräyk-
sestä.

3.3

Kytkentä muuhun lainsäädäntöön  
ja suunnitteluun

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on erityisesti säädetty, että kaavaa laadittaessa on nou-
datettava, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja muinaismuistolaissa (295/1963) 
säädetään. Muulla lainsäädännöllä ja erilaisilla valtakunnallisilla tavoitteilla, periaa-
tepäätöksillä, ohjelmilla ja suosituksilla ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia kaavoi-
tukseen, mutta ne vaikuttavat kaavoituksen tavoitteisiin ja viranomaisohjaukseen.

Rakennusperintö, maisema ja muinaisjäännökset 

Rakennusperinnön ja maiseman säilyminen varmistetaan pääasiallisesti kaavoituk-
sen yhteydessä tarpeellisin aluevarauksin ja suojelumääräyksin kaavan sisältövaati-
musten edellyttämällä tavalla. Kiinteät muinaisjäännökset (hautaröykkiöt, kalliomaa-
laukset, uhrilähteet, asumusten ja kulkuteiden jäännökset, puolustuslaitteet jne.) on 
suojeltu muinaismuistolailla (295/1963) kaavoituksesta riippumatta. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet osoitetaan kaavassa mitta-
kaavan sallimalla tavalla. Kaavamerkintöjen tulee perustua  riittäviin rakennuspe-
rintöä, muinaisjäännöksiä ja maisemaa koskeviin selvityksiin. Tiedot tunnetuista 
muinaisjäännöksistä löytyvät Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekiste-
ristä (http://kulttuuriymparisto.nba.fi). 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla voidaan suojella 
rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita, joilla on merki-
tystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöar-
vojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Evankelislu-
terilaisten kirkollisten rakennusten suojelusta säädetään kirkkolaissa (1054/1993) ja 
ortodoksisten kirkkojen suojelusta laissa ortodoksisesta kirkosta (985/2006). Erityis-
lakien  nojalla suojellut alueet ja kohteet osoitetaan kaavoissa omin kaavamerkinnöin. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla voidaan perustaa valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti merkittäviä maisemanhoitoalueita. Perustamispäätökseen voidaan 
ottaa maiseman olennaisten piirteiden säilyttämistä koskevia määräyksiä. Myös nämä 
alueet osoitetaan kaavassa. Ympäristöministeriö perustaa valtakunnallisesti merkittä-
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vät maisemanhoitoalueet ja ELY-keskus perustaa muut maisemanhoitoalueet. Maise-
manhoitoalueita voidaan perustaa ensisijaisesti ympäristöministeriön määrittelemille 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia, kaavoituksessa huomioon 
otettavia inventointeja ovat:

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto 
2009 (RKY 2009,  www.rky.fi).

• Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristömi-
nisteriö, ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Helsinki, 1993.

• Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet. Sisä-
asiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Tiedotuksia 3/1983.

Ensisijainen muinaisjäännösten lähdeaineisto on kuitenkin Museoviraston ylläpitämä 
muinaisjäännösrekisteri, joka on käytettävissä osoitteessa: http://kulttuuriymparis-
to.nba.fi/. 

Perinnemaisemien, kuten merenrantaniittyjen, järvenrantaniittyjen sekä hakamai-
den ja metsälaitumien vaaliminen kaavoituksessa on perusteltua. Perinnemaisemat 
on inventoitu 1992–1998 ja julkaistu alueellisten ympäristökeskusten julkaisusarjois-
sa. Perinnemaisemia on lisäksi selvitetty maatalousalueiden luonnon monimuotoi-
suuden yleissuunnitelmissa. 

Maakunnissa ja kunnissa on lisäksi tehty erilaisia maakunnallisia ja paikallisia 
kulttuuriympäristöjä ja perinnemaisemia koskevia inventointeja ja kulttuuriympä-
ristöohjelmia, jotka otetaan huomioon kaavoitukselle asetettujen sisältövaatimusten 
mukaan. 

Ympäristönsuojelu ja vesihuolto

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskeva 
yleislaki. Siinä on muun muassa vesien ja maaperän pilaantumista ehkäiseviä sään-
nöksiä. Ympäristönsuojelulain piirissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi asumisjä-
tevesien ja teollisuusjätevesien johtaminen sekä muut vesipäästöjä aiheuttavat toi-
minnot. Maaperän pilaamiskiellon (YSL 8 §) mukaan maahan ei saa jättää tai päästää 
jätettä tai muutakaan ainetta siten, että siitä voi olla vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 8 §) mukaan ainetta tai energiaa ei saa 
panna tai johtaa sellaiseen paikaan, josta saattaa aiheutua pohjaveden pilaantumista. 

Valtioneuvosto voi asetuksella antaa tarpeellisia säännöksiä ympäristön pilaantu-
misen estämiseksi ja vähentämiseksi. Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla säädetään ympäristönsuojelulain 3 a luvussa. Sen mukaisesti 
valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdis-
tustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän 
suunnittelusta, käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta (YSL 27 c §).

Kunta voi lisäksi antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen 
osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset, YSL 19 §).

Haja-asutuksen jätevesiä koskevat säädökset on uudistettu vuonna 2011. YSL  
3 a luvussa säädetään jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta, jätevesijärjes-
telmille asetetuista vaatimuksista ja poikkeuksista säännösten noudattamisesta. Val-
tioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
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alueilla (209/2011) eli ns. hajajätevesiasetus määrittelee puhdistustasot orgaaniselle 
aineelle, fosforille ja typelle sekä siirtymäajan pituuden. Asetuksessa säädetään myös 
jätevesijärjestelmän rakentamista koskevan suunnitelman sisällöstä sekä käyttö- ja 
huolto-ohjeesta. Lainmuutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi asetus 15.3.2011. Uudis-
rakentamista vaatimukset alkoivat koskea heti. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa 
kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2016 mennessä.

Vesihuoltolain (85/2000) mukaan kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistönsä 
vesihuollosta (VHL 6 §). Kunnan tulee kuitenkin kehittää vesihuoltoa alueellaan 
yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon  
alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitos-
ten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunni-
telmat. Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuoje-
lulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin 
tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen laajentamiseksi tai muutoin tarpeellisten vesihuoltopalvelun saatavuuden 
turvaamiseksi. Vesihuoltolain uudistus on käynnissä. 

Vesilaki koskee kaikkea vesistössä tapahtuvaa tai vesistöihin taikka vesiympä-
ristöön suoraan vaikuttavaa rakentamista tai muuta vesivarojen ja vesiympäristön 
käyttöä ja hoitoa. Vesilain mukaan pinta- ja pohjavesiin taikka vesiympäristöön vai-
kuttavalta toiminnalta edellytetään yleensä lupaa aluehallintovirastolta. Vesilain 
mukainen lupa tai ilmoitus tarvitaan tietyissä tapauksissa esimerkiksi laitureiden ja 
patojen rakentamiseen, ojitukseen, ruoppaukseen ja ruoppausmassojen sijoittamiseen 
vesialueelle. Uudistettu vesilaki (587/2011) tuli voimaan voimaan 1.1.2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi yhteisön vesipolitiikan puit-
teista (200/60/EY) luo puitteet sisämaan pintavesien, jokisuiden vaihettumisaluei-
den sekä rannikko- ja pohjavesien suojelua varten. Direktiivi edellyttää mm. vesien 
hoitosuunnitelmien laatimista sekä vesien kuormitusta, ominaispiirteitä ja ihmistoi-
minnan ympäristövaikutuksia koskevan tiedon keruuta. Vesipolitiikan kansallisesta 
täytäntöönpanosta säädetään laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004). 

Vesiensuojelua koskevia ohjelmia ovat mm. valtioneuvoston periaatepäätös ve-
siensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 (19.3.1998), vesiensuojelun toimenpideohjelma 
vuoteen 2005 ja Suomen Itämeren suojeluohjelma (Suomen ympäristö 569, ympäris-
töministeriö 2002).

Ulkoilu, virkistys ja jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa 
siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Vesillä liikkumisesta puhut-
taessa käytetään myös käsitettä vesistön yleiskäyttöoikeus, josta on säädetty uuden 
vesilain 2 luvun 3 §:ssä. Jokamiehen oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuot-
tavalla tavalla. Jalan, hiihtäen, pyöräillen tai ratsain liikkuminen on yleensä sallittua 
lukuun ottamatta pihamaita, peltoja ja istutuksia. Tilapäinen luonnossa oleskelu, 
kuten telttailu, on sallittu, mikäli siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omista-
jalle tai haltijalle. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan tai 
-haltijan lupaa.
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Ulkoilureittien, valtion retkeilyalueiden ja leirintäalueiden perustamisesta säädetään 
ulkoilulaissa (606/1973). Reitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoi-
lureittisuunnitelma. Käytännössä kylät toteuttavat usein kävelyreittejä tai ulkoilu-
polkuja kyläsuunnittelun yhteydessä tekemällä maanomistajien kanssa sopimuksia 
reiteistä. Myös kunta voi toteuttaa reittejä sopimalla asiasta maanomistajien kanssa.  

Maastossa ajamiseen tarvitaan maanomistajan lupa (maastoliikennelaki 1710/1995). 
Moottorikelkkailu on sallittua vain jäällä ja moottorikelkkareiteillä, joilla noudatetaan 
tieliikennelakia (267/1981). Moottorikelkalla ei saa ajaa teillä. Vesillä ja jäällä kulke-
minen on sallittu, mutta siitä ei saa aiheutua tarpeetonta häiriötä (uusi vesilaki 2 luku 
3 §). Kalastusoikeuksista säädetään kalastuslaissa (286/1986) ja metsästysoikeuksista 
metsästyslaissa (615/1993).

Valtioneuvosto on 13.2.2003 tehnyt periaatepäätöksen toimintaohjelmasta luonnon 
virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. Tavoitteena on mm. parantaa 
virkistys- ja luontomatkailun edellytyksiä valtion alueilla, luonnonsuojelualueilla ja 
kuntien virkistysalueilla sekä kehittää metsien monikäyttöä.    

Maantiet ja yksityistiet

Maanteistä, maantienpidosta sekä tienpitäjille kuuluvista oikeuksista ja velvolli-
suuksista samoin kuin kiinteistön omistajien ja muiden asianosaisten oikeusase-
masta säädetään maantielaissa (503/2005). Laissa on säädöksiä mm. tiesuunnitte-
lusta ja liittymäluvista. Yleissuunnitelmia ja tiesuunnitelmia laadittaessa sovelletaan 
samantapaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä kuin kaavoituksessakin. 
Suunnitelmilla on myös maanomistajiin ja rakentajiin kohdistuvia oikeusvaikutuk-
sia. Yksityistien liittämiseksi maantiehen sekä olemassa olevan liittymän siirtoon 
sekä sen käyttötarkoituksen muuttamiseen ja laajentamiseen tarvitaan liittymälupa.  
Yksityisistä teistä, tiekunnista, tieoikeuksista ja tietoimituksista säädetään yksityisistä 
teistä annetussa laissa (358/1962) ja valtioneuvoston asetuksessa yksityisistä teistä 
(1267/2000).  

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostusta ohjaavat kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) ja -asetus 
(1189/1996). Kiinteistöjärjestelmää koskevia säädöksiä ovat myös muun muassa 
kiinteistörekisterilaki (392/1985) ja -asetus (970/1996), yhteisaluelaki (758/1989) sekä 
uusjakojen tukemista koskeva laki (24/1981) ja asetus (211/1981) sekä yhteismetsälaki 
(109/2003).

Maaseudun kehittäminen, maa- ja metsätalous 
sekä luonnonvarojen käyttö 

Maatalouden harjoittamista säätelevät useat Euroopan yhteisön neuvoston se-
kä komission asetukset sekä kansalliset lait. Kansallisilla laeilla säädetään muun  
muassa EY:n yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta, maaseutuelinkeinojen 
rahoituksesta, kansallisista tulotuista ja erilaisista muista tukijärjestelmistä. EU:n 
rakennepolitiikkaa koskevissa säädöksissä säädetään muun muassa maatilojen ra-
kennetoimenpiteistä ja maaseudun kehittämisen tukemisesta. Rahoitusta ohjataan 
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ohjelmaperusteisesti. Tukea maaseudun kehittämiseen myönnetään pääasiassa maa-
seutuelinkeinojen rahoituslain nojalla. Tuen myöntämisen ehdot sisältyvät lakia täy-
dentäviin valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatilarakentamista asetuksin ja 
niiden liitteenä annettavin rakentamismääräyksin ja ohjein (MMM-RMO). 

Metsälaissa on säädetty metsien käytön rajoista ja edellytyksistä. Metsälaissa on 
säädetty myös ilmoitusmenettelyistä, joilla valvotaan metsien käyttöä. Kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetulla lailla edistetään yksityismetsien luonnon-
hoitoa, metsänparannusta ja ympäristön hoitoa sekä puuenergian käyttöä. Metsälain 
6 § antaa mahdollisuuden toteuttaa hakkuut siten, että otetaan huomioon kohteen 
erityinen merkitys metsän monimuotoisuuden säilyttämiselle, maisemalle tai met-
sän monikäytölle. Myös tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva metsä 
voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että erityiskohteilla voidaan esimerkiksi säilyttää metsän yhtenäisyyttä 
toteuttamalla avohakkuun sijaan hyvin pienipiirteistä metsän uudistamista ja kas-
vattamista, ns. erirakenteisen metsän kasvatusta.

Metsävaratiedot kerätään alueellisissa metsäkeskuksissa siten, että yhden tai  
useamman kyläkunnan metsät inventoidaan kattavasti. Metsäkeskukset laativat 
myös alueellisia metsäohjelmia, jotka sisältävät tarpeet ja tavoitteet metsien kasva-
tukselle, hoidolle ja käytölle, metsiä hyödyntävälle yritystoiminnalle, metsien mo-
nikäytölle ja suojelulle. 

Maa-ainesten ja kaivoskivennäisten hyödyntämistä ohjaavat maa-aineslaki 
(555/1981) ja uudistettu kaivoslaki (621/2011), joka tuli voimaan 1.7.2011. 

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) sisältää useita kaavoituksessakin huomioon otet-
tavia keinoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, luonnonkauneuden ja 
maisema-arvojen vaalimiseksi sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän 
käytön tukemiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa luonnonsuojeluohjelmien laa-
timinen, luonnonsuojelu- ja maisema-alueiden perustaminen sekä luontotyyppien, 
lajien ja arvokkaiden luonnonmuodostumien suojeleminen. Lailla on myös pan-
tu täytäntöön Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiivit, joihin perustuen laissa 
säädetään Natura 2000 -verkostosta. Luonnonsuojelulain 6 § 3 momentin mukaan 
kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Valtakunnalliset suojeluohjelmat (LSL 77 §)

1) kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma (24.2.1978, täydennetty 
2.4.1980, 19.12.1985 ja 16.6.1988)

2) soidensuojelun perusohjelma (19.4.1979 ja 26.3.1981)
3) lintuvesien suojeluohjelma (3.6.1982)
4) lehtojensuojeluohjelma (13.4.1989)
5) Mikkelinsaarten saariryhmän suojelupäätös (24.8.1989)
6) rantojensuojeluohjelma (20.12.1990)
7) vanhojen metsien suojeluohjelma (27.6.1996)
8) harjujensuojeluohjelma
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Luonnonsuojeluohjelmat ovat ohjeena maakuntakaavaa laadittaessa ja on otettava 
huomioon myös yleis- ja asemakaavoituksessa. Jo perustetut luonnonsuojelualueet 
kirjataan myös kaavaan. Luonnonsuojeluohjelma-alueille ja luonnonsuojelualueille 
voidaan osoittaa kaavassa erilaisia määräyksiä, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa 
aluetta luonnonsuojelulain nojalla koskevien rajoitusten tai määräysten kanssa (jotka 
ovat voimassa kaavasta riippumatta).

Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä (LSL 29 §) ei saa muuttaa siten, että 
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu. Kielto tulee voimaan 
alueellisen ympäristökeskuksen rajauspäätöksen jälkeen. Tällaisia luontotyyppejä 
ovat: luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-
köt, pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat, meren-
rantaniityt, puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, katajakedot, 
lehdesniityt sekä avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. 
Kaavoissa osoitetaan yleensä sekä jo rajauspäätöksen saaneet alueet että myös sel-
laiset alueet, joilla selvitysten mukaan on kyseisiä luontotyyppejä, mutta joita ei ole 
vielä rajattu.

Luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen erityisesti suojeltavien lajien (LSL 47 §) säily-
miselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. 
Myös tämä kielto tulee voimaan alueellisen ympäristökeskuksen rajauspäätöksen jäl-
keen. Erityisesti suojeltavat lajit on määritelty luonnonsuojeluasetuksessa (913/2005).

Euroopan yhteisön luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty suoraan lain nojalla 
(LSL 49 §, liite IV a). Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontodirektiivin mukaisia lajeja 
ovat liito-orava, saimaannorppa, isoapollo, viitasammakko ja lepakot. Erityisesti 
suojeltavien lajien sekä luontodirektiivin mukaisten lajien esiintymistä selvitetään 
kaavoituksen yhteydessä tarvittavassa määrin. Kylien yleiskaavoituksen yhteydessä 
selvityksiä on syytä tehdä, jos on mahdollista, että ko. lajeja esiintyy kaavan raken-
tamiskäyttöön ajatelluilla alueilla tai muilla alueilla, joille osoitetaan intensiivistä 
maankäyttöä. Selvityksissä löytyneet alueet yleensä osoitetaan kaavoissa asianomai-
sin luonnonsuojelumerkinnöin.     

Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää Natura 2000 -verkostoa koskevat erityis-
säännökset, joita on noudatettava kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa sekä 
lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä. Säännösten mukaan 
hankkeen tai suunnitelman, myös kaavan, vaikutukset Natura-alueiden luonnonar-
voihin on arvioitava. Jos hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää näitä arvoja, 
on vaikutukset arvioitava erikseen. Jos tämä arviointi ja lausuntomenettely osoitta-
vat arvojen heikentyvän merkittävästi, hanketta tai suunnitelmaa ei saa hyväksyä. 
Natura-alueet osoitetaan kaavassa ja tarvittaessa kaavan vaikutukset arvioidaan 
edellä mainitun mukaisesti.

Erillisillä laeilla on säädetty eräiden vesistöalueiden, jokien ja yksittäisten kos-
kien rauhoittamisesta voimalaitosrakentamiselta. Valtion omistamille merialueille 
on perustettu asetuksella seitsemän hylkeidensuojelualuetta. Erämaalailla Lappiin 
perustetut 12 erämaa-aluetta ovat Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

Metsälaissa (1093/1996) määritellään metsien monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen tärkeät elinympäristöt, joita koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tietyin 
edellytyksin tehdä niiden ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Vesilaki (587/2011) 
puolestaan kieltää sellaiset vesialueella tehtävät tai vesiasioihin suoraan vaikuttavat 
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toimenpiteet, jotka vaarantavat laissa erikseen määriteltyjen luontotyyppien säilymi-
sen luonnontilaisena. Myös näitä elinympäristöjä ja luontotyyppejä voidaan selvittää 
kaavoituksen yhteydessä, etenkin jos maankäyttöön on tulossa muutoksia. Jos alueet 
on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön, metsälain säännökset on otettava 
huomioon metsänhoidossa kaavasta riippumatta. Jos alueet osoitetaan muuhun kuin 
maa- ja metsätalouskäyttöön tai jos alueille osoitetaan toimenpidekieltoja, kyseisten 
elinympäristöjen ja luontotyyppien suojelu on varmistettava kaavamääräyksin kaa-
van sisältövaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt

• lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä 
pienten lampien välittömät lähiympäristöt

• ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella 
sijaitsevat letot

• rehevät lehtolaikut
• pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
• rotkot ja kurut
• jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
• karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, 

louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat

Vesilain 2 luvun 11 §:n luontotyypit

• alle 10 ha:n suuruinen flada tai kluuvijärvi
• muualla kuin Lapin läänissä sijaitseva enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai 

järvi
• muu kuin Lapin läänissä sijaitseva uoma, joka ei vesilain 2 §:n mukaan ole vesistö 

(noro)
• luonnontilainen lähde

METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 
2008–2020  tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia met-
siä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. 

Suojellun metsän pinta-alaa pyritään kasvattamaan valitsemalla suojeluun luon-
nonarvoiltaan monipuolisia kohteita ja tekemällä hoitotoimia suojelualueilla ja nii-
den lähituntumassa. Suojellut metsät, kauniit maisemat ja ulkoiluun sopiva maasto 
lisäävät myös ihmisen hyvinvointia.

Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi. Metsä ar-
vioidaan sen perusteella, millaista puustoista elinympäristöä se edustaa, millaisia 
luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä siinä on ja kuinka lähellä se 
sijaitsee nykyisiä suojelualueita. 

Jos tarjottu metsä hyväksytään METSO-kohteeksi, valtio korvaa yksityiselle met-
sänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä ja luonnon-
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hoidosta aiheutuu. METSO-ohjelman tarjoamat vaihtoehdot metsänomistajalle ovat 
pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu ja metsäluonnonhoito. Sopiva vaihtoehto 
löydetään yhdessä metsänomistajan kanssa alueen luonnonarvojen ja metsänomis-
tajien tavoitteiden pohjalta. Myös kunnat ja seurakunnat voivat saada korvausta 
METSO-ohjelmassa suojelluista kohteista.

Lisäksi on olemassa useita luonnonsuojelua koskevia ohjelmia, suosituksia ja sel-
vityksiä, joilla ei ole sitovia vaikutuksia kaavoitukseen, mutta jotka kuitenkin voivat 
tulla huomioon otetuksi kaavoituksen sisältövaatimusten kautta. 
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4 Kylät maankäytön suunnittelussa

Jouko Riipinen
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4.1 
Kylä kunnan ja seudun kokonaisuudessa

Kylien kehittäminen ja maankäy-
tön suunnittelu on tärkeää kytkeä 
tukemaan kunnan ja seudun muuta 
suunnittelua ja kehittämistä. Tämä 
voi tapahtua maakunnan, seudun ja 
kunnan tasolla. Kyse voi olla kaavoi-
tuksesta, muusta maankäytön suun-
nittelusta tai laajemmasta strategises-
ta suunnittelusta. 

Kylät maakuntasuunnittelussa 
ja -kaavoituksessa

Maakuntasuunnittelu ja -kaavoitus 
ovat tärkeitä lähtökohtia kyläyleis-
kaavoitukselle. Niiden kautta myös 
valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet pääosin välittyvät yleiskaa-
voitukseen. 

Kyliä koskevia maakuntatason 
strategisia tavoitteita voivat olla esi-
merkiksi kylien suunnitelmallinen ke-
hittäminen sekä luonnon tarjoamien 
vetovoimatekijöiden hyödyntäminen 
matkailussa, virkistymisessä ja muus-
sa yritystoiminnassa. Kylien suunnitelmallisella kehittämisellä voidaan luoda edelly-
tyksiä kylien elinvoimaisuudelle ja vähentää suunnittelemattomasta haja-asutuksesta 
tieverkkoon, palveluihin ja ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Strategisen tarkaste-
lun kautta voidaan myös tunnistaa ne maaseutu- ja kyläalueet, joiden kehittäminen 
tukee maakunnan yritystoiminnan ja työssäkäyntialueiden yhdyskuntarakennetta.

Maakuntasuunnitelman strategiset kehittämistavoitteet heijastuvat sekä kehittä-
mistoimenpiteitä sisältävään maakuntaohjelmaan että maakuntakaavaan, joka osoittaa 
maakunnalliset alueidenkäyttövaraukset. Maakuntaohjelman toteuttamisohjelmassa 
voimavaroja suunnataan maakunnan kannalta keskeisiin hankkeisiin, kuten esi-
merkiksi matkailun kehittämiseen sekä kaupunkialueiden ja maaseudun keskus-
ten muodostamaan verkostoon tukeutuvan yhdyskuntarakenteen ylikunnalliseen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Maakuntaohjelman painopisteet vaikuttavat myös 
EU-ohjelmien, kuten maaseutuohjelman ja siihen sisältyvien kylien kehittämistä 
koskevien tavoitteiden, toteuttamiseen.  

 Maakuntakaavalla edistetään maakunnan strategista kehittämistä siten kuin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Maakuntakaavan merkitystä korostaa se, 
että maakuntakaava on laajoilla maaseutualueilla ja monessa kylässä ainoa oikeus-
vaikutteinen kaava. Maakuntakaavan maaseutuun ja kyliin kohdistuvia tavoitteita 

Kuva 9. Rakennetarkastelu, jossa on esitetty Pieli-
sen ympäristön asutuskeskukset, matkailualueet ja 
niiden väliset yhteydet. Reino Kuivalainen.
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voivat olla esimerkiksi matkailun 
kehittäminen, luonnon- ja kult-
tuuriympäristöarvojen esiintuo-
minen sekä liikennejärjestelmän 
ja yhdyskuntarakenteen kehit-
täminen. Kaavakartalla voidaan 
osoittaa esimerkiksi kylät, joissa 
kulttuuriympäristön, asumisen 
ja loma-asumisen ohjaamiseksi 
edellytetään maankäytön suun-
nittelua.  

Maakuntakaavoissa voidaan 
osoittaa myös muita kyliin vai-
kuttavia kehittämisperiaatteita, 
kuten maaseudun kehittämisen 
kohdealueita (mk), matkailun ja 
virkistyksen kohdealueita (mv) ja 
viheryhteystarpeita. Maaseudun 
kehittämisen kohdealueiden ke-
hittämistarpeet voivat liittyä esi-
merkiksi maaseutuelinkeinojen 
edistämiseen tai alueiden erityis-
piirteiden huomioon ottamiseen. 
Maakuntakaavoihin merkitään 
myös valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ym-
päristöt ja maisema-alueet sekä luonnonsuojelulain mukaiset maisema-alueet. Kaa-
vakartalla voidaan osoittaa esimerkiksi kylät, joissa on kulttuuriympäristöön, asu-
miseen ja loma-asumiseen liittyvää maankäytön ohjaamistarvetta. 

Maakuntakaavassa osoitetaan usein myös merkittävät maatalousalueet (MT), 
jotka halutaan suojata maatalouden harjoittamista vaikeuttavilta pysyviltä maan-
käytön muutoksilta. Näiden alueiden suojaaminen rakentamiselta on myös tärkeä 
yksityiskohtaisemman kaavoituksen tavoite. Maakuntakaavoissa voidaan käyttää 
myös merkintää MY sellaisten alueiden osoittamiseen, joilla erityisiin kulttuuri- ja 
luonnonmaiseman arvoihin tulisi kiinnittää huomiota. Virkistysalueiden lisäksi maa-
kuntakaavoissa osoitetaan usein myös maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on 
erityisiä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU). Tällaisilla alueilla on usein tarkoitus 
sijoittaa maanomistajien kanssa tehtävien sopimusten perusteella ulkoilureittejä le-
vähdys- ja muine tukialueineen. Näiden reittien sijoitus voidaan suunnitella tarkem-
min yleiskaavoissa.      

Kylät muussa maakunta- tai valtakunnantason suunnittelussa
Kylien maankäytön suunnitteluun vaikuttavia maakunnan tai valtakunnan tason 
ratkaisuja tehdään lisäksi esimerkiksi liikennejärjestelmiä ja liikenneväyliä koske-
vassa suunnittelussa ja hallinnollisessa päätöksenteossa. Tietoliikenneyhteyksien ja 
energiaverkkojen suunnittelu vaikuttaa usein myös kylien suunnitteluun, samoin 
erilaiset suojeluohjelmat ja päätökset. Useimmiten nämä tarpeet tulevat ilmi ja osoi-
tetaan maakuntakaavoissa.

Kuva 10. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheesta Vuonislahden 
kylän kohdalta. Maakuntakaavassa on osoitettu mm. rantojen käytön 
kohdealue, matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue, kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, kyläalue, matkailupalvelujen alue. 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
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Strateginen suunnittelu         

Strateginen suunnittelu kuntien yhteistyönä
Kylien kehittämiseen vaikuttavaa strategista tavoitteenasettelua ja maankäytön suun-
nittelua tehdään sekä kunnissa että kuntien välisenä yhteistyönä. 

Esimerkkejä kuntien yhteisestä strategisesta suunnittelusta ovat eri puolilla maata 
tehtävät kuntien yhteiset kehityskuva- ja rakennemallityöt. Kehityskuva- ja rakenne-
mallityön osana voidaan pohtia myös maaseudun ja kylien roolia kaupunkiseudulla 
sekä yhteisiä periaatteita kylä- ja hajarakentamiselle. 

Seutuyhteistyötä voidaan tehdä myös muilla tavoin eri osapuolien, kuten kuntien, 
elinkeinoelämän, yhdistysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä. 
Tällaista yhteistoimintaa on voitu rahoittaa myös maaseudun kehittämiseen tar-
koitetuista varoista. Tällöin keskeisenä tavoitteena on yleensä maaseudun ja kylien 
elinvoiman kehittäminen yhdistämällä esimerkiksi elinkeinojen kehittämiseen, palve-
lujen tuotantoon sekä rakennustoimintaan ja ympäristön hoitoon liittyviä tavoitteita.  

Kuva 11. Ote Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 suunnitelmakartalta. Jyväskylän seudulla on 
valmistunut seitsemän kunnan yhteinen rakennemalli, jossa on mm. osoitettu seudun elinvoimais-
ten kylien muodostama ns. SLOW-vyöhyke. Rakennemallin tavoitteena on, että yhä suurempi osa 
seudun hajarakentamisesta voitaisiin ohjata vyöhykkeen kyläkeskusten tuntumaan. Seudun kunnat 
ovat solmineet Rakennemallisopimuksen 20X0 ja sitoutuneet valitun mallin seurantaan.  
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/rakennemalli. 
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Pohjaslahdella seudullinen tarkastelu loi uskoa kylän kehittämiseen

Kyliä tarkasteltiin Kytkylä-hankeessa osana erilaisia seudullisia verkostoja: tekniset ver-
kostot ja muut fyysiset rakenteet, tuotannon, kulutuksen ja asumisen paikat, seudulliset 
ihmisvirrat ja liikkumismaisema. Pohjaslahdella hanke johti toimenpiteisiin; kyläläiset 
uskoivat, että kylä pysyy hengissä, päätettiin kyläkaavan laatimisesta, alettiin kartoittaa 
rakennuspaikkoja.

Kuva 12. Esimerkki Pohjaslahden Verkostokylä -hankkeessa tuotetusta materiaalista. Esimerkiksi 
Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys on yhdessä kylätoimijoiden, tutkijoiden ja suunnittelijoiden kanssa 
toteuttanut Pohjaslahden kylään liittyvän asuinalue- ja kehittämissuunnitelman (www.ylapirkan-
maa.fi). Tavoitteena on ollut lisätä kylän elinvoimaisuutta ja kytkeä kylä verkostoituneen yhdys-
kuntarakenteen osaksi. Verkostot voivat olla teknisiä verkostoja tai toiminnallisia ja sosiaalisia 
suhteita. Niiden tarkoituksena on kytkeä yhteen erilaisia resursseja, joita ovat esimerkiksi ihmiset, 
pääomat, raaka-aineet, vapaat rakennuspaikat, osaaminen, energia tai kauniit maisemat. Siellä 
missä onnistutaan kytkemään menestyksellisesti yhteen juuri oikeat resurssit, tapahtuu kehitystä 
ja kasvua. Hankkeen tulokset on esitelty "Pohjaslahti. Verkostokylän asuin- ja palvelurakenteen 
kehittämissuunnitelma"-julkaisussa. Hanke on jatkoa Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n ja  
Tampereen teknillisen yliopiston aikaisemmalle Kytkylä – Ylä-Pirkanmaan kytkeytyvät kylät  
-tutkimushankkeelle (www.tut.fi > laitokset > arkkitehtuuri > tutkimus > EDGE). Ari Hynynen.
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Strateginen maankäytön suunnittelu kuntatasolla  
Kunnan strategisessa maankäytön suunnittelussa kyse on kuntatalouden, yhdyskun-
tarakenteen, kunnan kilpailukyvyn, elinkeinoelämän, ympäristön laadun ja asukkai-
den hyvinvoinnin laaja-alaisesta kehittämisestä. Strateginen suunnittelu auttaa kun-
taa mitoittamaan ja sijoittamaan maaseutualueiden rakentamista palvelutuotannon, 
infrastruktuurin ja ympäristön kannalta järkevästi.  

Suunnittelun lähtökohtana ovat kunnan strategiat sekä maakunnalliset ja seu-
dun kuntien yhteistyöhön perustuvat suunnitelmat. Myös kunnan eri osa-alueiden, 
taajamien ja kylien luontaiset edellytykset ja kehittämistahto ovat tärkeä lähtökoh-
ta. Strategisen maankäytön suunnittelun avulla kunnan rajalliset resurssit pyritään 
suuntaamaan mahdollisimman tehokkaasti tukemaan haluttua kehitystä. Maankäy-
tön strategisen suunnittelun välineitä ovat kuntien kehityskuvat, rakennemallit ja stra-
tegiset yleiskaavat.      

Strategiseen maankäytön suunnitteluun on tärkeä kytkeä mukaan kaikki kun-
nan toiminnot, koska asutuksen määrä ja sijainti kunnan eri osa-alueilla vaikuttaa 
keskeisellä tavalla mm. palvelujen järjestämiseen. Kylien maankäytön kehittäminen 
on sidoksissa kunnan sivistys-, terveys- ja sosiaalitoimen sekä teknisen huollon jär-
jestämiseen ja tätä kautta kuntatalouteen. Tulisiko maaseutualueiden rakentaminen 
suunnata olemassa oleviin kyliin, vai hyväksytäänkö kehitys, jossa maaseutumai-
sen asumisen kysyntä sijoittuu hajanaisemmin kunnan eri osiin? Voiko rakentami-
sen sijoittamisella vähentää tarvetta koulukuljetuksiin tai mahdollistaa terveys- ja 
hoivapalvelujen järjestäminen kuntatalouden kannalta edullisemmin? Taustalla on 
laajemminkin kysymys maaseuturakentamisen sijoittamisesta tukemaan kylien elin-
voimaisuutta ja niiden palvelujen järjestämistä. 

Myös kunnan elinkeinojen kehittäminen on monella tapaa sidoksissa maankäytön 
ja ympäristön tarjoamiin lähtökohtiin. Hyvä viihtyisä elinympäristö on tärkeä taus-
tatekijä yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle.  Strategisen maankäytön suunnittelun 
yhteydessä onkin tärkeä pohtia kunnan kulttuuriympäristöjen, rakennusperinnön 
sekä luontoon ja maisemaan liittyvien arvojen merkitystä kunnan kehittämiselle. Jos 
ympäristöön liittyvät arvot nähdään strategisessa suunnittelussa yhtenä keskeisenä 
kunnan kehityksen voimavarana, on näiden arvojen turvaaminen kunnan muun 
suunnittelun ja toteuttamistoimenpiteiden yhteydessä helpompaa.   

Strategista suunnittelua voidaan tehdä vain sanallisesti, mutta visuaalinen esitys-
tapa lisää havainnollisuutta. Strategisen tarkastelun kautta voidaan valita esimerkiksi 
ne kylät, joiden kehittäminen on kunnan kokonaisuuden kannalta edullista. Strate-
gisen suunnittelun yhteydessä tulee myös harkittavaksi panostaako kunta kylien 
kaavoitukseen vai jääkö kylien kehittäminen niiden omaehtoisen kyläsuunnittelun 
ja muun kehittämistyön varaan. 

Maankäytön strategista suunnittelua on tarkemmin käsitelty ympäristöministeriön 
julkaisussa Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen (Suomen ympäristö 28/2010).

Mänttä–Vilppulassa kaikki hallintokunnat mukana kehityskuvatyössä

Mänttä–Vilppulan kaupungin kehityskuvan valmistelussa (2010–2011) olivat mukana kaikki hallintokunnat. 
Prosessin tärkeänä osana toimi työryhmätyöskentely, johon osallistuivat kaikki hallintokunnat ja omina 
teemaryhminään myös nuorten ja ikääntyvien edustajat. Työryhmät arvioivat omasta näkökulmastaan ke-
hityskuvan pohjaksi laadittuja rakennemallivaihtoehtoja ja toivat omia ideoitaan osaksi kehityskuvatyötä.  



51Suomen ympäristö  3 | 2012

Kuva 13. Tornion yleiskaavan kehityskuva. Kylät osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Tornion kaupunki. 
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Arpela osana  Tornion kaupunkia

Torniossa on tehty kehityskuvatyön yhteydessä erilaisia rakennemalleja, joissa on poh-
dittu myös kylien asemaa. Koko kunnan yleiskaavaan liittyy eri alueita koskevia "tar-
kennusalueita", joista yksi on Arpela. Kyläläiset ovat ottaneet yleiskaavan hyvin vastaan, 
maankäytön suunnittelu on heille pikemminkin mielikuvakysymys kuin juridinen asiakirja,  
joka parhaimmillaan tuo tonttipörssille painoarvoa.

Muut kylien kehittämiseen vaikuttavat suunnitelmat ja -ohjelmat kuntatasolla
Strategisen suunnittelun lähtökohtiin ja toteuttamiseen liittyviä päätöksiä tehdään 
kunnissa monessa eri yhteydessä. Maapolitiikalla ohjataan kunnan maanhankintaa 
ja erityisesti taajamien kehittämisen edellytyksiä. Kunta voi maapolitiikallaan tu-
kea myös tärkeimpien kyliensä kehittämistä. Vesihuollon yleissuunnittelussa tehtävät 
ratkaisut vaikuttavat asuinrakentamisen edellytyksiin ja rakentamisen paineeseen 
kunnan eri osissa. On tärkeää, että vesihuollon yleissuunnittelu ja kunnan yleispiir-
teinen maankäytön suunnittelu tukevat toisiaan. Kaavoitusohjelmassa päätetään, mitä 
kunnan osa-alueita kaavoitetaan ja missä aikataulussa. Konkreettiset maankäyttörat-
kaisut tehdään yleis- ja asemakaavoissa. Ne antavat edelleen suuntaviivoja kunnallis-
tekniikan, katujen ja vesihuollon rakentamiselle. Kulttuuriympäristöohjelma on asuk-
kaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä kartoitus 
ympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä ja arvoista sekä linjaus niiden hoidosta ja 
hyödyntämisestä. Se kokoaa yhteen tietoa ja selittää nykypäivän kulttuuriympäristön 
kehityshistoriaa. Se ohjaa esimerkiksi rakennus- ja maisemakohteiden hoitoa, antaa 
viranomaisille pohjatietoa päätöksentekoon ja toimii vuorovaikutuksen välineenä. 
(Kulttuuriympäristöohjelmista enemmän julkaisussa Kulttuuriympäristöohjelma – 
miksi ja miten, Suomen ympäristö 10/2009.)

Yleiskaavoitus   

Yleiskaavoitus tarjoaa hyvän ja joustavan keinon kylien maankäytön suunnitteluun. 
Kysymys voi olla edellä kuvatusta strategisluonteisesta yleiskaavasta, koko kunnan 
käsittävästä yleispiirteisestä aluevarauskaavasta tai johonkin kunnan osaan laadit-
tavasta osayleiskaavasta.    

Koko kunnan alueen käsittävä yleiskaava sopii hyvin kunnan eri osien, taajamien ja 
kyläkeskusten välisten suhteiden määrittelyyn sekä yhdyskuntarakenteen kehittämi-
seen. Mikäli yleiskaavan laadinnan taustalla ei ole aikaisempaa strategista pohdintaa, 
yleiskaavatyön yhteydessä otetaan kantaa kunnan eri osa-alueiden, keskusten, kylien 
ja haja-asutusalueiden kehittämiseen. Kaava sisältää myös yleispiirteiset alueva-
raukset eri käyttötarkoituksiin. Yleiskaavatyön yhteydessä voidaan myös arvioida eri 
kylien tarkempien osayleiskaavojen tai asemakaavoituksen tarvetta. Yhdyskuntara-
kenteen eheyttäminen osana ilmastonmuutoksen hillintää taikka rakentamattomien 
rantojen säästäminen tulevien sukupolvien tarpeisiin ovat esimerkkejä yhteiskunnal-
lisista tavoitteista, joiden vuoksi yleiskaavatason suunnittelua tarvitaan.   

 Kylien maankäytön tarkempaan suunnitteluun voidaan käyttää osayleiskaavaa. 
Kylissä, joihin ei suuntaudu merkittävää rakentamisen painetta, yleiskaavaa voi 
maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:ssä säädetyin edellytyksin toimia myös rakennus-
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luvan perusteena. Kasvavilla kaupunkiseuduilla, taajamien lievealueilla tai muilla 
alueilla, missä rakentamisen paine on merkittävä, yleiskaavaa ei voi käyttää suoraan 
rakennusluvan perusteena, vaan sen rinnalla tarvitaan asemakaavoitusta tai yksit-
täistä suunnittelutarveharkintaa. 

Kyläyleiskaavoituksen käytäntöjä ja sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 5. 

Kylien vapaamuotoinen maankäytön suunnittelu

Kunnissa ja kylissä tehdään paljon vapaamuotoista maankäytön suunnittelua. Tällais-
ta suunnittelua ovat esimerkiksi kulttuuriympäristöohjelmat sekä kylien omaehtoiset 
kyläsuunnitelmat. Vapaamuotoisilla suunnitelmilla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, 
mutta ne voivat kuitenkin merkittävällä tavalla ohjata niihin sitoutuneiden toimijoi-
den toimia alueen kehittämiseksi. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun vapaamuo-
toinen ja virallinen suunnittelu tukevat toisiaan ja pyrkivät samoihin tavoitteisiin. 

 
Kyläsuunnitelmat
Kyläsuunnitelma on kylän kehittämistä koskeva suunnitelma, jonka kyläläiset ovat 
laatineet itse tai yhdessä kehittämishankkeen ja sen asiantuntijoiden kanssa. Suomen 
Kylätoimintayhdistyksen arvion mukaan Suomessa on 4 000 kylää, joissa on voimas-
sa noin 2 000 kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmassa esitetään kyläläisten yhteinen 
tahtotila ja näkemys kylän tulevaisuudesta, kehittämistavoitteista ja toimenpiteistä 
niiden toteuttamiseksi. Kyläsuunnitelmiin liittyy usein kylän historiaa, ympäristöä 
ja muita olosuhteita koskevia kartoituksia, jotka on voitu julkaista myös kylän net-
tisivuilla.  

Kyläsuunnitelma on useimmiten toiminnallinen suunnitelma, jossa on myös maan-
käyttöä koskevia tarpeita ja toimenpiteitä. Se voi sisältää myös epävirallisen maan-
käyttösuunnitelman, rakennuspaikkakartoituksia ja ympäristönhoito- tai maisema-
suunnitelman. Monissa kylissä kyläsuunnittelu on jatkuva prosessi: Kyläsuunnitelma 
päivitetään muutaman vuoden välein. Kyläsuunnitelma toimii kylän pitkän tähtäi-
men suunnitelmana, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä kylän yhdistysten, yrit-
täjien ja kunnan kanssa. Kyläkohtaisten kyläsuunnitelmien lisäksi kylät voivat laatia 
yhteisiä kyläsuunnitelmia tai teemakohtaisia kyläsuunnitelmia. (Kyläsuunnitelman 
laadinnasta enemmän www.kylatoiminta.fi ja esimerkiksi julkaisussa Kyläsuunni-
telma, tulevaisuuden työväline, Suomen Kylätoimintayhdistyksen julkaisu 1/2002.)

Kunnan suunnitelmissa ja päätöksenteossa tulisi mahdollisuuksien mukaan huo-
mioida kyläsuunnitelmissa esitetyt tavoitteet ja toteuttamistoimenpiteet. Näin saa-
daan paikallinen asiantuntijuus hyödyksi ja saavutetaan asukkaita paremmin tyydyt-
tävä lopputulos. Usein yhteistyöllä vältetään turhaa ja päällekkäistä työtä. Kyläläiset 
voidaan näin myös paremmin sitouttaa toteuttamaan suunnitelmia joko talkoovoimin 
tai esimerkiksi hankerahoituksen avulla. Vapaamuotoisten suunnitelmien toteutu-
mista voidaan edistää myös käyttö- ja vuokrasopimuksien avulla tai muodostamalla 
esimerkiksi kulkuoikeuksia koskevia rasitteita.  
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Suunnitteluväline Välineen käyttö kylien suunnittelussa tai rakentamisen ohjauksessa

Maakuntakaava Maakuntakaavassa määritellään mm. seudun kyläverkosto, taajamien 
kasvualueet sekä kehittämisvyöhykkeet

Yleiskaavat Strategisessa yleiskaavassa määritellään mm. kunnan kyläverkoston ja maa-
seutualueiden kehittämisperiaatteet, taajamien kasvusuunnat, viheralue-
verkostot, kulttuuriperinnön ja luonnonarvojen vaaliminen sekä liikenne-
verkon kehittämisperiaatteet

Yleispiirteisessä yleiskaavassa sovitetaan yhteen erilaisia maankäyttötarpeita 
ja esitetään aluevaraukset eri maankäyttötarpeisiin kuten kyläkeskuksille, 
keskustatoiminnoille, virkistykseen, suojeluun sekä elinkeinotoimintaan.

Osayleiskaavassa esitetään tarkemmat aluevaraukset eri maankäyttö-
tarpeisiin tietyllä kunnan osa-alueella, esimerkiksi kyläalueella. 

Suoraan rakennus-
lupaan oikeuttavat 
yleiskaavat
 

MRL 44 §:n mukainen kyläyleiskaava 
Kyläalueilla, joihin ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita ja muut  
MRL 44.2 §:n edellytykset täyttyvät, voidaan erityisesti määrätä, että kaa-
vaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
MRL 44 §:n soveltamista on käsitelty tarkemmin luvussa 4.3.

Rantayleiskaava
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan meren tai vesistön ranta-
alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti 
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntä-
misen perusteena.

Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava   
Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaan rakennuslupa tuulivoimalan 
rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 
on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.  

Asemakaava Asemakaava
Asemakaava saattaa olla tarpeen rakentamisen ohjaukseen taajan asutuk-
sen kyläalueilla varsinkin silloin, kun alueelle suuntautuu merkittäviä raken-
tamispaineita.   

Ranta-asemakaava
Kylään sisältyvällä ranta-alueella, jolla asemakaava on tarpeen pääasiassa 
loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan laatia ranta-asemakaava.

Rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa kylää koskevia määräyksiä mm. raken-
tamistavasta, rakennuspaikan koosta sekä muita kylän paikallisista oloista 
johtuvia määräyksiä. Rakennusjärjestys voi täydentää kyläyleiskaavojen 
määräyksiä. 

Suunnittelutarve-
ratkaisu

Osa suunnittelutarvealueista syntyy olemassa olevan rakentamisen perus-
teella suoraan lain nojalla. Kunta voi myös osoittaa suunnittelutarvealuei-
ta rakennusjärjestyksessä tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.

Suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §) voidaan käyttää ohjaamaan raken-
tamista kylissä, joissa kyläyleiskaavan laatiminen katsotaan tarpeettomaksi 
vähäisen rakentamispaineen vuoksi. Suunnittelutarveratkaisuja tarvitaan 
myös alueilla, joihin kohdistuu merkittävää rakentamispainetta, vaikka 
sinne olisi laadittu osayleiskaava.   

Kuva 14. MRL:n mukaisia keinoja kylien maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen. 
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4.2 

Sopivan ohjausvälineen valinta

Ohjausvälineiden roolit  

Kylien maankäytön ja muun kehittämisen suunnitteluun on käytettävissä useita 
erilaisia välineitä. Kylän sijainti alue- ja yhdyskuntarakenteessa, rakentamispaine ja 
muut olosuhteet vaikuttavat siihen, mitä välinettä kulloinkin kannattaa tai on mah-
dollista käyttää. Suoraan rakennuslupaan oikeuttavan kyläyleiskaavan (MRL 44 §) 
käyttö ei ole mahdollista kasvavilla kaupunkiseuduilla, joihin kohdistuu merkittävää 
rakentamispainetta. 

Maakunnan, seudun tai koko kunnan tasolla tapahtuva suunnittelu on osalle 
maaseudun kylistä riittävä väline niiden maankäytön suunnitteluun: muuta suun-
nittelua ei välttämättä tarvita. Kuvassa 14 on esitetty MRL:n mukaisia maankäytön 
suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen välineitä ja niiden käytön periaatteita kylien 
maankäytön suunnittelussa.

Kyläyleiskaavan tarpeen arviointi

Maakuntakaavoitus, kunnan yleiskaavoitus ja strategiset suunnitelmat ovat lähtö-
kohtana harkittaessa tarvetta kyläyleiskaavoitukseen tai kylän muuhun tarkempaan 
suunnitteluun. Kyläyleiskaavoituksen tarvetta harkittaessa tulee myös arvioida ky-
län maankäyttöön liittyviä muutostarpeita, mahdollisia ongelmia ja toisaalta kylän 
ympäristön muutosherkkyyttä. Suunnittelun tarve voi osaltaan perustua myös kylän 
omaan kehittämistahtoon tai aiemmin laadittuun kyläsuunnitelmaan. Ennen mah-
dollisen kyläyleiskaavoituksen käynnistämistä kannattaa aina arvioida laaja-alaisesti 
suunnittelun tarvetta.

Kuva 15. Matkailu on monissa kylissä yksi tärkeistä tulevaisuuden elinkeinoista. Mattokauppaa  
perinteisessä venevajassa Björköbyn Svedjehamnissa. Jouko Riipinen.
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Näkökulmia kyläyleiskaavan tarpeen arviointiin

• Onko kaavasta hyötyä kunnalle tai kylälle?
– Kunnan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
– Kuntatalouden näkökulma: yhdyskuntatekniikan kustannukset, palveluverkon kus-

tannukset
– Kylän kehittäminen ja elinvoimaisuus

• Alueen peruspalveluiden järjestäminen ja palveluiden saatavuus? 
– Koulupalvelut
– Sosiaali- ja terveystoimi

• Mihin kaavaa tarvitaan? 
– Kylän maankäytön eri tarpeiden yhteensovittaminen 
– Kylän ympäristön muutosherkkyys; alueen ympäristöarvojen vaaliminen 
– Rakentamisen yksityiskohtainen ohjaaminen
– Maaseutuelinkeinojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen 

• Millainen on alueen rakentamisen paine ja tulevaisuuden rakentamistarpeet?   
– Asuinrakentamisen määrän kehitys 
– Yhdyskuntatekniikan tarve
– Maa- ja metsätalouden tarpeet, mm. kotieläintalouden suuryksiköt

• Millainen kaava tarvitaan? 
– Yleispiirteinen yleiskaava
– Rakentamista ohjaava yleiskaava 
– Asemakaava
– Muu suunnitelma

Kaavasta saatava hyöty
Kunnan kokonaisuuden kannalta kylän suunnittelusta on hyötyä silloin, kun sen 
avulla voidaan eheyttää kunnan yhdyskuntarakennetta ja saavuttaa säästöjä palve-
luverkon ja yhdyskuntatekniikan kustannuksissa. Näitä tavoitteita voidaan yleensä 
toteuttaa suuntaamalla maaseutumaisen rakentamisen kysyntää olemassa oleviin 
taajamiin ja kyliin. 

Kylän kannalta kaavan laatiminen saattaa olla tarpeen mm. uuden asuinrakenta-
misen sijoittamiseksi kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla. Kaavoituksesta on 
hyötyä myös silloin, kun rakennuslupien saaminen kylän alueelle on vaikeutunut 
taajan asutuksen vuoksi. Kaavoituksen avulla voidaan rakentaa tehokkaammin kuin 
yksittäisen lupaharkinnan kautta.  

Mihin kaavaa tarvitaan?
Suunnittelun tarvetta ja sopivaa välinettä arvioitaessa on aina syytä selvittää, onko 
kaavoitus tarpeen muistakin kuin rakentamisen paineisiin liittyvistä syistä. Tarve 
voi aiheutua esimerkiksi kylän ympäristön muutosherkkyydestä tai elinkeinojen 
kehittämisestä. 

Kylän ympäristön muutosherkkyys liittyy usein luonnon tai maiseman kannalta 
arvokkaisiin alueisiin tai elinkeinojen kehittämiseen. Esimerkiksi arvokkaassa kult-
tuurimaisemassa vähäinenkin rakentamisen määrä voi huonosti sijoitettuna heikentää 
merkittävästi maiseman arvoa. Myös maa- ja metsätalouselinkeinon tulevaisuuden 
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kehittämismahdollisuuksien turvaaminen voi olla kaavoitustarpeen taustalla. Vaikka 
rakentamisen paine ei olisi kovin merkittävä, voivat maatalouden tuotantotilojen 
laajentaminen tai uudet kotieläintalouden suuryksiköt edellyttää yhteensovittamista 
asutuksen kanssa. Niistä voi myös aiheutua tarvetta alueen liikenneturvallisuuden 
ja teiden välityskyvyn parantamiseen. 

Kylissä on myös muita tilanteita, joissa tarvitaan eri maankäyttötarpeiden yh-
teensovittamista. Kylän väestö voi kasvaa hiljalleen ja aiheuttaa tilanteen, jossa mm. 
ulkoiluun, uimapaikkoihin ja muuhun yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita 
tarvitaan suunnitelmallisesti.  

Rakentamispaineet ja kylän suunnitteluvälineen valinta
Jos rakentamisen paine on merkittävä, alueella ei ole mahdollista käyttää suoraan raken-
nuslupaan oikeuttavaa kyläyleiskaavaa. Myös näillä alueilla rakentamista ja muuta 
maankäyttöä on kuitenkin tarkoituksenmukaista ohjata yleiskaavoituksella. Kaavasta 
on hyötyä suunnittelutarveharkinnassa ja välineenä yhdyskuntarakenteen hallintaan 
sekä eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen.  Rakentamisen painealueilla 
maankäytön ohjaamiseen saatetaan osalla kyläaluetta tarvita yleiskaavan ja suun-
nittelutarveharkinnan ohella myös asemakaavaa.     

Kun rakentamisen painetta on jonkin verran, mutta ei merkittävästi, suoraan rakentamis-
ta ohjaava yleiskaava (MRL 44 §) on sopiva väline kylän maankäytön suunnitteluun. 
Oikeusvaikutteinen, rakentamista ohjaava kyläyleiskaava helpottaa rakennuslupa-
prosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia, kun erillisiä suunnittelu-
tarveratkaisuja ei tarvita. Tavoitteena on myös, että kylärakentaminen vähentäisi 
paineita kylien ulkopuoliseen hajarakentamiseen ja siten vähentäisi osaltaan yhdys-
kuntarakenteen hajautumista.  

Jos rakentamisen paine ja muutkin maankäytön muutostarpeet ovat vähäisiä ja kylän 
ympäristö ei ole erityisen herkkä muutoksille, saattaa kyläyleiskaavan laatiminen 
olla tarpeetonta. Hitaasti kasvavilla tai taantuvilla alueilla kunta voi rakentamisen 
ohjauksessa edetä hyvin myös suunnittelutarveratkaisuin. Suunnittelutarveratkai-
sujen harkinta ei ole kovin työlästä, jos kylään rakennetaan uusi rakennus kerran 
vuodessa tai harvemmin.   

Kunnan kaavoitusresursseilla ja suunnittelutarpeilla on myös merkitystä suun-
nitteluvälineen valinnassa. Jos rakentamispaineet ovat vähäisiä, rajalliset kaavoi-
tusresurssit on järkevä suunnata kasvualueiden suunnitteluun. Kaavan tarvetta 
arvioitaessa tarvitaan kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa, sillä kaavalla voi 
taantuvillakin alueilla olla merkitystä kylän kehittämisen ja elinvoiman kannalta. 
Uusia tontteja on helpompi markkinoida ja myydä, kun kyläyleiskaava varmistaa 
rakentamisen mahdollisuudet.  

Jos kyläyleiskaavaa ei katsota tarpeelliseksi, voi vapaamuotoinen kyläsuunnitel-
ma olla riittävä väline kylän suunnitelmalliseen kehittämiseen. Näin varsinkin, jos 
kyläsuunnitelma mahdollisine rakennuspaikkakartoituksineen on tehty yhteistyössä 
kunnan kaavoitus- ja/tai rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. 

Rakentamispaineen arviointia on käsitelty tarkemmin jäljempänä (s. 59).  
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4.3 

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 
soveltaminen kylien yleiskaavoituksessa 

Säännöksen sisältö ja perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 2 momentin mukaan yleiskaavassa voidaan erityi-
sesti määrätä, että kaavaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, 
eikä erillistä suunnittelutarveratkaisua tai asemakaavaa enää tarvita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 2 momentti

Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan  
137 § 1 momentin [rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella] 
estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty 
kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys 
voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. Edelly-
tyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä 
kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

Säännöksen soveltamisen kannalta olennaisia asioita ovat:
• Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella vain asuinra-

kennukselle, joka on enintään kaksiasuntoinen.   
• Kaavassa täytyy olla erityinen määräys kaavan tai sen osan käyttämisestä ra-

kennusluvan myöntämisen perusteena. 
• Suoraan rakennuslupaan oikeuttava määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon 

ei kohdistu merkittävää rakentamisen painetta.
• Yleiskaavan tulee ohjata riittävästi kyseisen alueen rakentamista ja muuta maan-

käyttöä. 
• Yleiskaavan määräys voi olla voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan säädöksen tavoitteena on helpottaa pie-
nimuotoista asuinrakentamista kylien yhteyteen ja vahvistaa maaseudun kylämuo-
toista asumista. Samalla pyritään vähentämään tarvetta rakentaa haja-asutusalueille 
ohjaamattomasti sekä osaltaan vähentämään yhdyskuntien hajautumista. Kun ra-
kennusluvan erityisten edellytysten täyttyminen on selvitetty yleiskaavassa, kunta 
saa varmuuden siitä, mitä rakentamista kylässä voidaan ohjata suoraan rakennus-
lupamenettelyyn. 

Kylällä tarkoitetaan useista rakennuksista koostuvaa kylämäistä maaseudun taa-
jamaa. Kylät ovat eri puolella Suomea erilaisia, minkä vuoksi kyläalueen laajuus rat-
kaistaan hallituksen esityksen perustelujen mukaan kunkin yleiskaavan yhteydessä 
erikseen ja osoitetaan ne kaavaan sisältyvät alueet, joita määräys koskee. Kyläalueita, 
joihin em. määräys soveltuisi, on perustelujen mukaan mahdollista myös osoittaa 
esimerkiksi maakuntakaavassa tai strategisessa yleiskaavassa.
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Hallituksen esityksen perustelujen mukaan yleiskaavan tulee alueen olosuhteet se-
kä suunnitellun rakentamisen määrä ja tehokkuus huomioon ottaen olla riittävä 
ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Yleiskaavassa suoraan rakennus-
lupamenettelyyn sallittavan rakentamisen tulee sekä määrältään että laadultaan 
ja mittakaavaltaan olla kyläasutuksen tyyppistä. Määräys voidaan ottaa sellaiseen 
yleiskaavaan, jossa rakennuspaikkojen likimääräinen sijainti ja niiden lukumäärä on 
osoitettu kiinteistökohtaisesti.

Rakentamispaineen arviointi  

Rakentamispaineen merkittävyyttä tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Eri puo-
lilla Suomea merkittävän rakentamispaineen määrällinen "kynnys" voi vaihdella 
paljonkin.  

Rakentamisen paineen merkittävyyteen ja yleiskaavan riittävyyteen  
vaikuttavat mm.

• sijainti suhteessa kaupunkiseutujen kasvualueisiin
• liikenteellinen asema ja sen kehitys
• pendelöinnin määrä ja sen kehitys
• rakennuspaikkojen kysyntä ja rakentamisen paine suhteessa muihin seudun alueisiin 
• olemassa olevan rakentamisen määrä ja tiiveys
• vuosittaisen uudisrakentamisen määrä suhteessa nykyiseen rakennuskantaan
• uudisrakentamisesta johtuva vesihuollon, tiestön ja muun infrastruktuurin tarve
• kiinteistökohtaisten tai osuuskuntapohjaisten järjestelyjen toimivuus tulevaisuudessa
• muiden yhteisten järjestelyjen tarve

Kuva 16. Pohjaslahden kylää. Kylämäinen taajama voi koostua yhdestä tai useammasta eri 
kokoisesta taloryhmästä sekä niiden lähellä olevista yksittäisistä taloista. Aarno Isomäki. 
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Rakennuslupaan oikeuttavaa määräystä voidaan käyttää, jos alueeseen ei kohdistu 
merkittävää rakentamisen painetta.  Asuntorakentamisen paineen tulee alueella olla 
sillä tasolla, ettei se anna aihetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Säännöstä ei voida 
soveltaa esimerkiksi kasvavilla kaupunkiseuduilla eikä sellaisilla taajamien lievealu-
eilla, joilla rakentamisen määrä ja tehokkuus edellyttävät asemakaavan laatimista. 
Säännöksestä seuraa, että kaava-asiakirjoissa on syytä selvittää sekä kyläalueen laa-
juutta että rakentamisen paineen merkittävyyttä. Sopivia kyläalueita voi kartoittaa 
myös maakuntakaavaa tai strategista yleiskaavaa laadittaessa. Suomen Kuntaliiton 
yleiskirjeen 2/80/2009 mukaan määräys soveltuu alueille, joilla asuntorakentamisen 
paine ei ole niin suurta, että sen järjestäminen edellyttäisi esimerkiksi kunnallistek-
niikan osalta toimiin ryhtymistä.

 

Kuva 17. Ote yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä. Tornion Arpelan kylän keskeisissä 
osissa tiivis rakentaminen on muodostunut taajamaksi. Keskuskylään rajoittuu myös vähemmän 
rakennettuja kyläalueita. Pääosa asutuksesta on vanhaa.    
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Tornion Arpelassa rakentamisen paine ei ole merkittävä

• Arpelassa rakennetaan keskimäärin 1–2 omakotitaloa vuodessa. 
• Viimeisen parin kolmen vuoden aikana ei ole rakennettu yhtään uutta taloa. 
• Asemakaavaa alueelle ei ole syytä laatia, vaikka alue onkin paikoin melko tiheään rakennettu. 
• Vesihuoltoverkosto on jo puolella kylää, muuallekin tulossa. 
• Suunnittelun tavoitteena onkin ylläpitää jo tehtyjä investointeja.

Rajatapaukset Vesilahti ja Tikkala

Molemmissa tapauksissa:
• Rakentamispainetta tarpeen arvioida sekä absoluuttisesti että suhteessa seudun kokonaisuuteen.
• Tarkastellaan vuotuista väestönkasvua ja rakentamisen määrää.
• Hyödynnetään karttatarkasteluja, esimerkiksi ykr-analyysi, rakennusluvat/suunnittelutarveratkaisut.
• Pohditaan mihin saakka suuren kaupunkiseudun (Tampere, Jyväskylä) lievealue ulottuu.

Kuva 18. Ote yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä. Jyväskylän Tikkalan kylä erottuu kylänä. 
Kylä sijaitsee Jyväskylän työssäkäyntialueella. Rakentamisen määrä on viime vuosina ollut noin 2–3 
rakennusta vuosittain.  
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Yleiskaavan ohjausvaikutuksen riittävyys

Suoraan rakennuslupaan oikeuttavan yleiskaavan tulee MRL 44 §:n mukaan ohjata 
riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä alueella. Riittävän ohjausvaikutuksen 
arviointiin vaikuttavat alueen ympäristöolosuhteet sekä suunnitellun rakentamisen 
määrä, tehokkuus ja sijoittuminen. Uusi rakentaminen tulee osoittaa kaavassa kiin-
teistökohtaisesti ja sen tulee olla määrältään, laadultaan ja mittakaavaltaan aikaisem-
man kyläasutuksen tyyppistä. 

Yleiskaavan perusteella on myös voitava arvioida MRL 137 §:n mukaisten suunnit-
telutarveratkaisun edellytysten täyttyminen. Osayleiskaavan ja siihen sisältyvien 
selvitysten ja vaikutustenarvioinnin perusteella on siis voitava todeta, että kaavan 
mukainen rakentaminen 

• ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
• ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; 
• on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä 
• vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä 

virkistystarpeiden turvaamista. 

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan mer-
kittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia.

Ympäristön muutosherkkyys 
Yleiskaavan ohjausvaikutuksen riittävyyttä on syytä arvioida myös ympäristön muu-
tosherkkyyden näkökulmasta. Luonnon tai maiseman kannalta erityisen arvokkailla 
alueilla rakentaminen edellyttää tarkempaa ohjausta kuin muualla. Jos kyläyleis-
kaava ohjaa tällaisilla alueilla rakentamista niin, että ympäristön ja maiseman arvot 
voivat säilyä, on suoraan rakennuslupaan oikeuttavaa määräystä mahdollista käyttää. 
Edellytyksenä tällöin on, että muut säännöksen soveltamisen vaatimukset täyttyvät.  

Rakennuspaikkojen osoittaminen kiinteistökohtaisesti
Rakennuspaikkojen määrä ja likimääräinen sijainti on osoitettava kiinteistökohtai-
sesti sillä alueella, jota rakennusluvan myöntämiseen oikeuttava määräys koskee. 
Kaavasta on siis käytävä ilmi, kuinka monta rakennuspaikkaa kullakin kiinteistöllä 
tai sen osalla on kaavan laadintahetkellä ja kuinka monta rakennuspaikkaa sille voi-
daan vielä rakentaa. Lukumäärä voidaan osoittaa kaavakartalla numeroin tai kohde-
merkinnöin. Vaihtoehtoisesti kaavamääräyksissä voidaan esittää rakennuspaikkojen 
lukumäärän laskentaperiaate. Kaavakartan merkintöjä tai kaavamääräyksiä voidaan 
lisäksi havainnollistaa kaavaselostukseen liittyvällä luettelolla kunkin kiinteistön 
rakennuspaikkojen määrästä. 

Rakennuspaikkojen sijainti osoitetaan alueen olosuhteiden, ohjaustarpeen ja käy-
tettävän pohjakartan mukaisella tarkkuudella. Yksittäisiä rakennuspaikkoja ei tarvit-
se välttämättä rajata, vaan rakennettavat alueet voidaan osoittaa suhteellisen väljinä 
aluevarauksina. Väljyys rakennuspaikkojen rajauksissa on tarpeen senkin vuoksi, että 
rakennusten yksityiskohtainen sijainti voidaan paremmin selvittää rakennusluvan 
kuin yleispiirteisen yleiskaavan yhteydessä. Riittävä väljyys vähentää myös tarvetta 
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myöhemmin poiketa kaavasta. Yksityiskohtaisempia ohjeita rakennuspaikoista ja 
rakennustavasta voidaan antaa myös yleiskaavamääräyksissä, yleiskaavaa täyden-
tävissä rakentamistapaohjeissa tai rakennusjärjestyksessä.

Useimmissa tapauksissa 1:10 000 mittakaavainen peruskartta riittänee suunnit-
telun pohjaksi. Tiiviisti rakennettavilla alueilla voi olla tarpeen käyttää suurempaa 
mittakaavaa, esimerkiksi 1:5 000. Rakennuspaikkojen sijainti ja muu maankäyttö 
voidaan tällöin osoittaa tavanomaista yksityiskohtaisemmin.

Rakennuspaikkojen määrää ja likimääräistä sijaintia ei tarvitse osoittaa kiinteistö-
kohtaisesti muualla kuin sillä alueelle, jolla kaavaa halutaan käyttää rakennuslupien 
myöntämisen perusteena. Kaiken rakennusoikeuden selvittäminen laajalla kaava-
alueella voi johtaa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden tarpeettoman suureen yli-
mitoitukseen tai perusteettomiin odotuksiin esimerkiksi maan arvosta.  

Kaava-alueen laajuus ja rakennuslupiin oikeuttavan määräyksen rajaus

Rakennuslupien myöntämiseen oikeuttava erityinen määräys on yleensä syytä ra-
jata niin, että se koskee vain keskeisiä kyläalueita.  Nämä alueet (esimerkiksi AT- tai 
AO-alueet) osoitetaan kaavassa selkeästi ja MRL 44 §:n perusteella rakennuslupien 
myöntäminen kohdistetaan ko. alueisiin. Kiinteistörajat on otettava huomioon tämän 
alueen rajauksessa, koska rakennuspaikat on osoitettava kiinteistökohtaisesti. 

Kuva 19. Rakennuspaikkojen osoittaminen kiinteistökohtaisesti. Jyväskylän Tikkalan osayleiskaava, 
kyläkeskus. Jyväskylän kaupunki.
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Esimerkki erityisestä määräyksestä

Tämän yleiskaavan  AT–1- ja AO–1-alueilla yleiskaavan mukaisen, enintään kaksiasuntoi-
sen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.

Yleiskaava-alue voi käytännössä olla tarpeen rajata laajemmaksi kuin alue, jota ra-
kennuslupien myöntämistä koskeva määräys koskee. Suunnittelualueeseen voidaan 
rajata kyläasutuksen ohella siihen maisemallisesti ja toiminnallisesti liittyvät pelto- ja 
metsäalueet. Näin menetellään erityisesti silloin kun alueisiin liittyy merkittäviä mai-
sema-, luonto- tai kulttuuriympäristön arvoja. Kaava-alueen rajausta on aina syytä 
harkita myös maa- ja metsätalouden ja muiden paikallisten elinkeinojen näkökulmas-
ta. Kylässä mahdollisesti tehty kyläsuunnittelu ja paikalliset näkemykset kannattaa 
myös ottaa huomioon. Kaava-alueen tulee aina olla suunnittelun kannalta mielekäs 
kokonaisuus ja sen on tuettava eheän kyläkokonaisuuden syntymistä. 

Kuva 20. Kristiinankaupungin Dagsmarkissa kaava-alue on rajattu niin, että jokilaaksoa ympäröiviä 
metsäalueita on otettu varsin niukasti mukaan kaava-alueeseen. Rajaus perustuu alueen arvokkaa-
seen kulttuurimaisemaan, nykyisten palveluiden sijoittumiseen, suunniteltuun viemäriverkostoon 
sekä alueen perinteiseen asutusrakenteeseen. Rakennuslupien myöntämiseen oikeuttava erityinen 
määräys on kohdistettu kylän ydinalueille. Kristiinankaupungin kaupunki.     

Pohjakartta © Maanmittauslaitos
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Kun rakennuslupien myöntämiseen oikeuttava erityinen määräys ja sen käyttöön 
mahdollisesti liittyvät rakentamisrajoitukset on rajattu vain osalle yleiskaava-aluetta, 
tehdään muilla alueilla mahdollisesti tarvittavat suunnittelutarveratkaisut tapaus-
kohtaisen harkinnan perusteella. Kyläyleiskaavan aluevaraukset ja rakentamisesta 
annetut määräykset rakentamisen sijoittumisesta, rakennusoikeudesta tai rakenta-
mistavasta toimivat tällöin tausta-aineistona arvioitaessa suunnittelutarveratkaisun 
edellytysten täyttymistä. Yleiskaavassa voidaan määrätä, että tietyillä, esimerkiksi 
kyläkeskukseen rajoittuvilla alueilla, on voimassa suunnittelutarve (MRL 16 § 3 mo-
mentti, ks. tarkemmin s. 31).

Kylään laadittavan yleiskaavan suunnittelualueeseen voidaan rajata mukaan myös 
ranta-alueita. Näillä kaavan osa-alueilla rakentamista ohjataan maankäyttö- ja raken-
nuslain 72 §:n mukaisin periaattein. 

Rakentamis- ja toimenpiderajoitusten käyttö

Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan ajatuksena on, että maaseudun rakentamista 
ohjataan kylämäisille alueille. Rakennuspaikkojen osoittaminen kiinteistökohtaisesti 
antaa mahdollisuuden siihen, että maanomistajan muille alueille voidaan määrätä 
rakentamisrajoitus (= maanomistajan rakennusoikeus on sijoitettu kaavassa raken-
tamiseen osoitetuille alueille, eikä hänen muille kaavaan sisältyville alueilleen saa 
rakentaa).  

Esimerkki rakentamisrajoituksesta

MT–1-alueella saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisia 
rakennuksia. Alueelle ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista 
(MRL 43 § 3 momentin mukainen rakentamisrajoitus). Asuinrakennusoikeus on siir-
retty kunkin maanomistajan AT–1- ja AO–1-alueille.

Rakentamisrajoitus on tarpeen, jotta kaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä ei 
ylittyisi. Tämä on tärkeää mm. yhdenvertaisuusperiaatteen ja kaavan mitoitusperi-
aatteiden toteutumisen kannalta. Rakentamisrajoitusten avulla voidaan myös turvata 
kylän läheisten pelto- ja metsäalueiden säilyminen rakentamattomina, mikäli maan-
omistajilla on kyläalueella alueita, joihin rakennusoikeus voidaan sijoittaa.

Kyläalueiden lisäksi rakennuspaikkojen yksityiskohtainen osoittaminen ja rakenta-
misrajoitukset voivat olla tarpeen myös muualla kaava-alueella esimerkiksi tiettyjen 
ympäristöarvojen säilyttämisen vuoksi. Vaihtoehtoisesti rakentamista voidaan ohjata 
esimerkiksi peltoalueilta niiden reunoille myös sanallisten määräysten avulla ilman 
että yksittäisiä rakennuspaikkoja tarvitsee osoittaa. 

MRL 44 §:n mukaisen määräyksen ulkopuolisillekin alueille voidaan määrätä 
rakentamis- tai toimenpiderajoituksia, kunhan varmistetaan, että maanomistaja voi 
käyttää maataan muuten kohtuullista hyödytä tuottavalla tavalla ja että hänelle jää 
myös sellaisia alueita, joilla voi toteuttaa ns. "hajarakentamisoikeutta". 
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5 Kyläyleiskaavoituksen käytäntöjä

Kuva: Jouko Riipinen
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5.1 
Suunnitteluprosessi

Kyläyleiskaavan suunnitteluprosessi on samanlainen kuin muussakin maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. Kaavoitusprosessin sekä osallistumisen 
ja vaikutusten arvioinnin selkeä aikatauluttaminen ja havainnollinen esittäminen 
auttavat seuraamaan kaavoituksen etenemistä ja ymmärtämään, missä vaiheessa 
kulloinkin ollaan menossa. Tieto kaavoituksen etenemisestä vähentää kaavoitukseen 
liittyvää epäluuloa ja turhautumista, jos prosessi on odotettua pitempi. 

Ennen varsinaisen kaavoitusprosessin käynnistymistä on tarpeen arvioida ky-
läyleiskaavan tarvetta kunnan ja esimerkiksi kyläyhdistyksen yhteistyönä. Tässä 
vaiheessa arvioidaan kaavan tarvetta ja siitä saatavaa hyötyä sekä kunnan että kylän 
kannalta luvussa 4.2 esitetyllä tavalla.

Kaavoituksen vaiheet

Aloitusvaihe
• vireille tulosta ilmoittaminen
• osallistumis- ja arviointi- 

suunnitelmasta tiedottaminen
• viranomaisneuvottelu  

tarvittaessa

Valmisteluvaihe
• osallistumista tarpeen mukaan
• viranomaisyhteistyötä tarpeen 

mukaan
• valmisteluaineisto nähtävillä
• mielipiteet ja lausunnot

Ehdotusvaihe
• kaavaehdotus nähtävillä
• muistutukset ja lausunnot
• viranomaisneuvottelu  

tarvittaessa

hyväksymisvaihe
• ilmoittaminen hyväksymisestä
• muutoksenhaku
• kuulutus voimaantulosta

Suunnittelutehtävä

Työn ohjelmointi
Alustavat tavoitteet
Suunnittelualueen rajaus
Selvitystarpeet
Osallistumismenettelyt
Arviointimenettelyt

Tavoitteiden tarkistus
Perusselvitykset
Kaavaratkaisun periaatteet
Vaihtoehdot
Selvitysten täydentäminen
Vaikutusten arviointi
Palautteen käsittely
Ehdotuksen laadinta

Ehdotuksen vaikutusten 
arviointi
Yhteenveto muistutuksista 
ja lausunnoista
Ehdotuksen tarkistaminen

Kylän mahdolliset 
toimenpiteet

Kyläkokous
Mitä kaavalla halutaan?
Miten halutaan osallistua?
Miten tiedotus järjestetään?
Mitä tietoa voidaan kerätä?
Kaavaryhmän valinta

Kyläkokous, kaavaryhmä
Liittyminen kylä- 
suunnitelmaan
Kyläläisten tiedon  
kerääminen
Ideoiden tuottaminen 
Ratkaisujen arviointi
Palautteen antaminen

Kyläkokous, kaavaryhmä
Arviointi ja kommentit
Palaute kunnalle
Yhdistysten lausunnot

Kuva 21. Kyläyleiskaavan suunnitteluprosessin vaiheet. 
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5.2 

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Lainsäädäntö osallistumisen ja vuorovaikutuksen lähtökohtana
Laaja osallisuus, avoimuus, varhainen osallistuminen ja vuorovaikutus ovat maan-
käyttö- ja rakennuslain keskeisiä periaatteita. Myös kuntalaki (17.3.1995/365) ja hal-
lintolaki (6.6.2003/434) korostavat osallistumista, avointa tiedottamista, valmistelun 
julkisuutta ja asianosaisten kuulemista.     

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovai-
kutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 6 §). Kaavoja valmistelevien viranomaisten on 
tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus 
seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. 

Osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Osal-
listumisen ja vuorovaikutuksen periaatteita ja menetelmiä on kuvattu tarkemmin 
ympäristöministeriön julkaisussa Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa, ym-
päristöhallinnon ohjeita 1/2007.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen ohjelmointi osaksi kyläyleiskaavoitusta
Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tärkeimmät menettelyt kootaan kaa-
voituksen alkaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään mm. 
(Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007)

• Perustiedot kaavahankkeesta: kaava-alue ja sen sijainti, kaavoituksen lähtökohdat ja 
tavoitteet, yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat.

• Vuorovaikutusmenettelyt: osalliset, tiedotustavat, osallistumismenettelyt, viran-
omaisyhteistyö, palautteen antaminen.

• Selvitykset: mitä selvityksiä on tehty ja mitä uusia selvityksiä tarvitaan.
• Vaikutusten arviointi: arvioitavat vaikutukset, vaikutusalue, vaikutusten arviointime-

netelmät ja osallistuminen vaikutusten arviointiin.
• Kaavaprosessin eteneminen: suunnittelun vaiheet sekä suunnittelun, vuorovaikutuk-

sen ja vaikutusten arvioinnin liittyminen toisiinsa sekä päätöksenteon aikataulu
• Lisätietojen antajan yhteystiedot.
• Mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointiprosessia voidaan tehostaa suunnittelemalla vuorovaiku-
tustilaisuudet huolellisesti ja järjestämällä tilaisuudet yhdessä kyläyhdistyksen tai 
muun kylässä laajasti toimivan yhdistyksen kanssa. Kaava-aineiston tulee olla mah-
dollisimman havainnollista ja ymmärrettävää. Kuvien lisäksi tarvitaan myös selkeää 
kirjallista aineistoa, jossa kaavan tavoitteet, ratkaisut ja niiden perustelut avataan. 
Kyläläisten oman aktiivisuuden hyödyntäminen ja yhteistyön ylläpitäminen kylän 
ja kaavoittajan välillä koko kaavoitusprosessin ajan lisää kokemusta siitä, että kaa-
voitukseen voi aidosti vaikuttaa. Osallistumisen mahdollisuudet tulisi toisaalta pitää 
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kirkkaina: kaikkia toiveita ei voida yleensä toteuttaa, vaan usein joudutaan valitse-
maan erilaisten kompromissien välillä. 

Suunnitelmien ohella myös kaavaan liittyviä selvityksiä ja vaikutusten arviointia 
kannattaa aina esitellä vuorovaikutustilaisuuksien yhteydessä. Kylän asukkaat ovat 
yleensä hyvin kiinnostuneita oman kylänsä ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. 
Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit auttavat myös ymmärtämään, miksi kaavassa 
on päädytty valittuihin ratkaisuihin.

Vuorovaikutuksen lähtökohdat
Kyliä suunniteltaessa on tärkeää saada jo suunnittelun alkuvaiheessa luottamusta 
siihen, että suunnittelua tehdään aidosti yhteistyössä ja että sillä onnistuessaan on 
kylän asukkaiden, maanomistajien, kyläympäristön ja myös elinkeinojen kannalta 
myönteisiä vaikutuksia. Kaavoitukseen voidaan maaseudulla suhtautua joskus kiel-
teisesti ja kokea se viranomaisten turhana puuttumisena maanomistajan oikeuksiin. 
Suunnittelusta kylälle saatavaa hyötyä voi näistä lähtökohdista olla vaikea mieltää.

 Osallistumista ja vuorovaikutusta suunniteltaessa voi myös ottaa yhteyttä maa-
kunnalliseen tai seudulliseen kyläasiamieheen, joka yleensä tuntee alueensa kylät ja 
kyläsuunnitelmat. Hänen kanssaan on hyvä miettiä, miten vuorovaikutus kannattaa 
järjestää, ja hän voi myös auttaa erilaisten ryhmätyömenetelmien käytössä. Kylä-
läisille tuttu henkilö voi auttaa kaavoitusta kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen 
hälventämisessä.

Kuva 22. Viistokuvat havaintoaineistona. Viistoilmakuvien käyttö suunnitelmien esittelyssä auttaa 
havainnollistamaan kyläyleiskaavan sisältöä. Suunnitelmien käytännön vaikutuksia on mahdollista 
esitellä valokuvilta niin, että ympäristön muutokset on helpompi hahmottaa kuin näyttämällä vain 
kaavakarttoja tai havainnekuvia. Kristiinankaupungin Dagsmarkin kylämaisemaa.  
Suomen Ilmakuva Oy/Kristiinankaupungin kaupunki.
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Konsultin käyttö ja kyläyleiskaavan vuorovaikutus
Kyläyleiskaavoja laaditaan sekä kunnan omana työnä että toimeksiantoina konsultti-
toimistoille. Vuorovaikutuksen käytännön toteutuksen kannalta työn ohjelmointi on 
aina avainasemassa. Konsulttia käytettäessä vuorovaikutusprosessi tulee ohjelmoida 
tarkasti jo tarjouspyyntövaiheessa niin, että tavoitteeksi asetettava vuorovaikutus 
toteutuu kaikkien työstä saatavien tarjousten yhteydessä. Jos kaava tehdään kunnan 
omana työnä, tulee suunnitteluun liittyvään vuorovaikutukseen varata se aika, joka 
tarvitaan. Kaikki tarjouksen jättäjät tulee sitouttaa samanlaiseen kunnan haluamaan 
vuorovaikutusprosessiin. 

Yhteistyö kylän asukkaiden ja maanomistajien kanssa
Kunnan päätöksenteon avoimuus ja kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon 
edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta edustuksellisia luottamuselimiä laajemmin. 
Kylän asukkaille, maanomistajille ja kylää edustaville yhdistyksille tulisi antaa mah-
dollisuus osallistua jo kunnan strategiseen maankäytön suunnitteluun.

Kyläyleiskaavoituksessa osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja vuorovai-
kutteisuus on olennaisen tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallis-
tuminen tuottaa tietoa kyläläisten arvoista ja arvostuksista sekä kylän historiasta, 
nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. 

 Kylän yhdistykset, kuten urheiluseurat, nuorisoseurat, metsästysseurat ja maa- ja 
kotitalousseurat kannattaa kytkeä mukaan yhteistyöhön työn käynnistymisvaihees-
ta alkaen. Myös loma-asukkaat kannattaa ottaa mukaan kaavoitukseen. Oleellinen 
linkki on usein kyläyhdistys, joka toimii kylän yhdistysten yhteistyön koordinoijana. 
Osallistuminen sitouttaa kyläläiset ja maanomistajat kaavan toteuttamiseen sekä an-
taa arvokasta tietoa kaavoituksen lähtökohdista, kaavoitettavan alueen olosuhteista 
ja kaavan vaikutuksista asukkaiden elinympäristöön.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen menetelmät
Osallistumisessa on syytä hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Tarvitaan sekä yleisö-
tilaisuuksia että mahdollisuutta tavata kaavoittaja henkilökohtaisesti kylällä. Kaavoit-
tajatapaamisessa asioistaan voivat kertoa nekin, jotka yleisötilaisuudessa ovat hiljaa. 
Ohjattujen kävelykierrosten aikana kaavan tavoitteita ja sisältöä voi hahmottaa konk-
reettisesti. Kyläläisten aktiivisuutta tilaisuuksien järjestämisessä kannattaa hyödyntää 
ja pyytää heitä esimerkiksi kutsumaan tilaisuuksiin omia paikallisia asiantuntijoitaan. 

Käytännössä kyläläiset eivät useinkaan ole mielipiteiltään ja tavoitteiltaan yhte-
näinen joukko. Asukkailla on erilainen rooli ja asema kylässä esimerkiksi taustansa 
pohjalta: vanhoilla ja uusilla kyläläisillä ja loma-asukkailla voi olla hyvinkin erilaisia 
käsityksiä kylän kehittämisestä.  Kaupungista muuttaneet uudisasukkaat saattavat 
kokea esimerkiksi kotieläintaloudesta aiheutuvat hajut kiusallisiksi, mikä kannattaa 
ottaa huomioon uutta asutusta sijoitettaessa.

Hyväksi käytännöksi on osoittautunut "kaavaryhmän" kokoaminen, johon kylä-
läiset nimeävät eri intressitahojen edustajat kylältä, esimerkiksi maanomistajien, yrit-
täjien, uudisasukkaiden, lapsiperheiden, eläkeläisten ja loma-asukkaiden edustajat. 
Ryhmä toimii tiedon kokoajana ja välittäjänä kyläläisten ja kaavoittajan sekä kunnan 
välillä. Monipuolisesti kootun ryhmän etuna on, ettei osallistuminen muodostu yk-
sittäisen yhdistyksen tai yhdistyksien yksinoikeudeksi.
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Osallistumis- ja yhteistyömenetelmiä (mm. Lodenius & al., Kylän tuntijat, 2006)

• kyläyhdyshenkilöt tai kyläläisten muodostama yhteistyöryhmä
• kyläillat, ohjattu keskustelu, pienryhmätapaamiset
• haastattelut ja kyläkyselyt (henkilökohtaisesti tai ryhmissä)
• karttatehtävät (mm. mielikuvakartat, tarrakartat) ja SWOT-analyysit
• ryhmätyömenetelmät (open space -menetelmä, tuplatiimi, tulevaisuusverstas,  

suunnittelupaja, ryhmämessut)
• kyläkierrokset (kävellen, pyöräillen tai autolla)
• lasten pienoismallipajat, koululaisten osallistumispäivät 
• internet, virtuaalikyläkävely, 3D-mallinnukset

On tärkeää, että koko prosessi jalkautetaan kylälle. Aineistojen tulee olla monipuo-
lisesti saatavilla sekä internetissä että kylällä esimerkiksi kylätalolla tai koululla. 
Kaavoituksessa kertyvää materiaalia voidaan esimerkiksi käyttää kouluopetuksessa 
ja ideoida koululaisten kanssa koulun ympäristöön, koulumatkan turvallisuuteen 
ja kokoontumispaikkoihin liittyviä kysymyksiä. Tiedottamisessa hyvä kanava on 
paikallislehti. Monilla kylillä on myös omia lehtiä tai kotisivuja, joita kaavoittajan 
kannattaa hyödyntää.   

 Kyläalueiden kaavoitusmenettelyssä on otettava huomioon, että suoraan rakenta-
mista ohjaavien kaavojen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus 
yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa ole-
valle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä 
paikkakunnalla tai jonka osoite on muutoin tiedossa (MRL 19 § 3 momentti).

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, että kaikki aineistot esitetään havainnolli-
sesti ja sellaisella kielellä, että osalliset ne ymmärtävät. Väärinkäsitysten välttämiseksi 
kaavan vaikutuksia on syytä havainnollistaa todenmukaisesti ja selkeästi.

Jääviyskysymyksiin tulee kiinnittää huomiota silloin, kun kylän maanomistajia 
toimii kunnan kaavoitusta valmistelevissa tai kaavoituksesta päättävissä elimissä. 
Jääviydestä on säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. (Säännösten soveltamisesta 
enemmän Kuntaliiton internetsivuilla www.kunnat.net.)

Viranomaisyhteistyö ja muu neuvottelutarve
Kaavaa laadittaessa tehdään aina yhteistyötä viranomaisten kanssa. Kunnan sisällä 
teknisen toimen lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ympäristö-, koulu- sekä 
sosiaali- ja terveystoimi. Myös liikuntatoimen asiantuntemusta tarvitaan usein. Kun-
nan ulkopuolisista viranomaisista tarvitaan yhteistyötä tavallisesti alueen elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskukset), maakunnan liiton sekä museovi-
ranomaisten kanssa. Kyläalueilla kyseeseen voivat tulla myös maa- ja metsätaloutta 
edustavat viranomaiset, kuten metsäkeskukset.  

Usein jo kaavoituksen alkuvaiheessa on perusteltua järjestää ns. viranomaisneuvot-
telu (MRL 66 §), jossa on mahdollista käsitellä yhtä aikaa eri viranomaisten tavoitteita 
ja näkemyksiä. Neuvottelu tulee järjestää aina kun käynnistetään kyläyleiskaavoitus, 
joka koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai joka 
on yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai kulttuuriympäristön 
kannalta erityisen merkittävä. 
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5.3 

Suunnittelun tavoitteet

Kunnalla ja kylällä olisi hyvä olla yhteinen käsitys suunnittelun tavoitteista. Kunnan 
tavoitteet voivat perustua esimerkiksi aikaisempiin strategisiin maankäytön suunni-
telmiin (luku 4.1). Kylässä on ehkä mietitty kylän kehittämistä koskevia tavoitteita 
kyläsuunnittelun yhteydessä. Tavoitteista on syytä keskustella esimerkiksi kaavoi-
tuksen käynnistyessä järjestettävässä kyläillassa tai jo ennen sitä kaavoittajan ja kylän 
edustajien tapaamisessa. Tavoitteet kirjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
(OAS) ja niitä tarkennetaan suunnittelun kuluessa.

Kunnan kannalta kylien yleiskaavoituksen keskeisenä tavoitteena on ohjata maa-
seudun rakentamista yhdyskuntarakenteen ja nykyisten kylien ja palvelujen järjes-
tämisen kannalta edullisille alueille. Kylän kehittämisen kannalta uudet rakennus-
paikat merkitsevät uusia asukkaita ja parempia mahdollisuuksia ylläpitää kylän 
elinvoimaisuutta ja palveluja, kuten kyläkouluja. Vakituisen asutuksen lisäksi myös 
vapaa-ajan asutus parantaa palvelujen, esimerkiksi kyläkauppojen toimintaedellytyk-
siä. Kaavoituksen yhteydessä voidaan selvittää mahdollisuuksia ja tarvetta muuttaa 
kylän läheisyyteen sijoittuvaa loma-asutusta vakituiseksi. Koska maaseutuasumisen 
kysyntä on rajallista, on uusi asuinrakentaminen aina järkevä sijoittaa niihin kyliin, 
joissa se tukee palveluiden säilymistä.        

Rakentamisen sijoittaminen ja rakennustavan ohjaaminen maisemaan ja nykyiseen 
rakennuskantaan soveltuvalla tavalla on usein tärkeä tavoite sekä kunnan että kylän 
kannalta. Kulkuyhteyksiin ja kevyen liikenteen tarpeisiin voidaan jo kaavan tavoit-
teissa kiinnittää huomiota, samoin yhteisiin tarpeisiin virkistysreiteistä ja esimerkiksi 
uimapaikoista. Tavoitteissa voidaan myös linjata kylän vesihuollon ja viemäröinnin 
järjestämistä.  

Maaseudulla tärkeänä tavoitteena on aina myös maa- ja metsätalouden toiminta-
edellytysten turvaaminen sekä maa- ja metsätalouden ja ympäristön arvojen ja uuden 
rakentamisen yhteensovittaminen. Monissa kylissä ympäristön arvojen vaaliminen 
ja kylän historian ottaminen suunnittelun lähtökohdaksi on tärkeää myös matkailu-
elinkeinon kehittämisen kannalta.

Kylän maanomistajien kannalta kaavoituksen tavoitteena on myös tasapuolisuus 
sekä parempi varmuus ja tieto rakentamisen mahdollisuuksista. Kaavoitus voi myös 
lisätä maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja kylän kannalta hyviltä 
paikoilta.  

Kylän uuden rakentamisen mitoitukseen liittyviä tavoitteita käsitellään luvussa 
5.5 ”Maankäytön kokonaisrakenne ja mitoitusperiaatteet”.

Asikkalan Urajärven yleiskaavan tavoitteita

Osayleiskaavan tavoitteena on ainutlaatuisen kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön 
ja luonnonympäristön säilyttäminen ja kehittäminen. Kyläläiset ovat yhtenä rintamana 
puolustamassa kylän ympäristöä. Suunnittelukäytännön on toivottu olevan riittävän 
joustava ja kyläläisten tarpeet huomioon ottava. Alueelle on tehty myös "postimerkki-
asemakaavoja", jotka on koettu huonoksi suunnitteluvälineeksi jo senkin takia, etteivät 
ne pysty ottamaan kokonaisuutta huomioon.
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Kyläsuunnitelman maankäyttöä tai ympäristöä koskevat tavoitteet
Kyläsuunnitelmiin voi joskus liittyä epävirallisia maankäyttösuunnitelmia, raken-
nuspaikkakartoituksia tai tonttipörssejä, jotka perustuvat kyselyihin maanomistajien 
halukkuudesta myydä maitaan. Myös ympäristönhoito- tai maisemasuunnitelmia on 
tehty kyläläisten voimin tai konsultin avustuksella sekä pohdittu liikennejärjestelyjä, 
lenkkipolkuja, uimarantoja, leikkipaikkoja ja muita yhteisiä alueita.

Ongelmia saattaa joskus tulla siitä, että epävirallisen maankäyttösuunnitelman 
tai rakennuspaikkaselvityksen oikeusvaikutusten puutetta ei oivalleta vaan sitä pe-
räti luullaan "kaavaksi". (Toisinaan suunnitelma on jopa nimetty "kyläkaavaksi".) 
Pettymys on suuri, jos rakennuspaikkasuunnitelmassa esitetylle rakennuspaikalle 
ei saakaan rakennuslupaa. Pettymyksiä vähentää, jos mahdollisista rakennuspai-
koista on keskusteltu etukäteen kunnan kaavoittajan tai rakennustarkastajan kanssa. 
Epäviralliset suunnitelmat eivät kuitenkaan sido kunnan viranomaisia, vaan ra-
kennusluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytysten täyttyminen 
selvitetään vasta lupahakemuksen yhteydessä. Kyläsuunnittelun eri vaiheissa kan-
nattaakin korostaa, että kyläsuunnitelmassa voidaan esittää maankäytön periaatteita, 
mutta varmuus rakennusmahdollisuuksista vaatii "järeämpiä" suunnitteluvälineitä 
eli oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka yhteydessä suunnittelutarve on ratkaistu. 

Kuva 23. Lieksan Vuonislahden matkailun tärkeä vetovoimatekijä on Pielisen toisella puolella  
sijaitseva Koli. Reino Kuivalainen.
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5.4 

Lähtötiedot, selvitystarpeet ja vaikutusten arviointi

Selvitysten tarve, laajuus ja tarkkuus
Kaavoituksen on myös perustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastelta-
vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskun-
tataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
Vaikutusten arvioinnin periaatteita ja työtapoja on koottu ympäristöministeriön jul-
kaisuun Vaikutusten arviointi kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006.

Kaavan perusselvitysten ja vaikutusten arvioinnin avulla on voitava arvioida, 
että kaavan sisällölle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset täyttyvät. 
Suoraan rakennuslupaan oikeuttavissa yleiskaavoissa selvitysten ja vaikutustenar-
vioinnin perusteella on myös voitava arvioida MRL 137 §:n mukaisten suunnittelu-
tarveratkaisun edellytysten täyttyminen.

Alueen nykytilannetta ja kaavan vaikutuksia koskevan tiedon on oltava laajuudel-
taan ja laadultaan kaavan tarkoitusta ja ohjaustavoitteita vastaavaa. Mitä suoremmin 
ja tarkemmin kaava ohjaa toteuttamista, sitä yksityiskohtaisempia selvityksiä ja vai-
kutusten arviointeja tarvitaan. Myös kaavan aiheuttamien muutosten suuruus sekä 
alueen arvot ja muutosherkkyys vaikuttavat selvitysten ja vaikutusten arvioinnin 
laajuuteen ja sisältöön. Muutosherkkyyttä arvioitaessa on myös huomattava, että 
vaikka muutos olisi fyysisesti pieni, esimerkiksi kaavoittajan mielestä vähäisen pellon 
ottaminen rakentamiseen, ihmiset voivat kokea perinteisen ympäristön ja maiseman 
muutoksen haitallisena. 

Lähtötiedot ja selvitykset suoraan rakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa 

Suoraan rakentamista ohjaavissa yleiskaavoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamiselle osoitettuihin alueisiin, koska näillä alueilla muutokset nykytilanteeseen 
ovat suurimpia ja kaava määrittelee toteuttamista suhteellisen tarkasti. Kaavaa hyväksyt-
täessä on voitava varmistua siitä, että rakentamiselle on edellytykset esimerkiksi raken-
nuspaikan rakennuskelpoisuuden ja ympäristövaikutusten suhteen. Rakentamattomien 
alueiden olosuhteita ei tarvitse välttämättä selvittää tarkoin, ellei niihin kohdistu muita 
erityisiä maankäytön paineita tai intressejä, kuten suojelu-, virkistys- tai maa-ainestenoton 
tarpeita.

Selvitystyön ja vaikutusten arvioinnin suunnittelu ja tietolähteet

Hyvä työn suunnittelu auttaa toteuttamaan vaikutusten arvioinnin siten, että se 
palvelee kaavasuunnittelun lisäksi osallistumista ja päätöksentekoa. Selvitysten ja 
vaikutusten arvioinnin keskeiset periaatteet esitetään osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa.     

Selvitysten lähtökohtana ovat aikaisemmin tehdyt kaava-aluetta koskevat selvityk-
set ja aineistot. Selvityksiä on voitu tehdä kunnassa aiempien kaavojen, strategisen 
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suunnittelun tai sektorikohtaisen suunnittelun yhteydessä. Kunnassa on saatettu 
tehdä esimerkiksi koko kuntaa tai sen tiettyjä alueita koskevia kattavia luonto- tai 
kulttuuriympäristöselvityksiä, joista saa arvokasta tietoa kyläyleiskaavoituksen poh-
jaksi. Selvitykset voivat myös sisältää kylien maankäytön suunnittelua, rakentamista 
tai ympäristönhoitoa koskevia suosituksia. 

Selvityksiä tehdään myös valtakunnallisella, maakunnallisella tai seudullisel-
la tasolla, esimerkiksi maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmäsuunnittelun tai 
vesienhoidon suunnittelun yhteydessä. Näistä saa tietoa alueen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) sekä maakuntien liitoista. Niillä on tietoa myös 
valtakunnallisista kulttuuri- ja luonnonympäristöä koskevista inventoinneista sekä 
suojelualueista ja -kohteista. Hyödyllinen tietolähde on myös ympäristöhallinnon 
kokoama Hertta -tietokanta (www.ymparisto.fi/oiva) sekä museoviraston aineistot 
(www.nba.fi)

Metsäkeskuksilla on paljon metsätaloussuunnitelmiin liittyvää tietoa alueen met-
sänkäytöstä ja metsän laadusta, mutta niiden käyttöön saaminen edellyttää metsän-
omistajien suostumusta. Maatilatalouteen liittyvää tietoa on kuntien maaseutusih-
teereillä ja ELYissä, osa tiedoista on tilakohtaisia, vain elinkeinonharjoittajan luvalla 
saatavaa tietoa.  

Maanmittauslaitoksen aineistot tarjoavat paljon tietoa kaavoituksen lähtökohdis-
ta. Kaavoittajat käyttävät verkkopalveluina Ammattilaisen karttapaikkaa tai KTJ-
selaintietopalvelua (rekisteritiedot, rekisterikartta taustakartalla), joiden valttina on 
ajantasaisuus. Kaavoittajilla on lisäksi käytössään usein joko suunnittelualueen raste-
ri- tai vektorikartta (maastotietokanta) sekä kiinteistöjaotustiedot. Monet kaavoittajat 
käyttävät myös kantakiinteistöselvityspalvelua. Kiinteistörekisteritietojärjestelmästä 
saa tietyn päivän leikkauksella kantakiinteistöstä edelleen lohkotut kiinteistöt. Lisäksi 
voidaan tehdä arkistotutkimuksia esimerkiksi erilaisista käyttöoikeuksista. 

Ilmakuvat, niin viistoilmakuvat kuin ortokuvatkin, ovat hyödyllistä aineistoa kaa-
vaa laadittaessa. Niiden avulla maisemasta, kasvillisuudesta ja rakennetusta ympä-
ristöstä saa paremman kuvan kuin pelkästä kartasta.    

Kyläalueilla on aina syytä kiinnittää huomiota maa- ja metsätalouden toiminta-
edellytysten turvaamiseen. Maatilakohtaisten selvitysten avulla voidaan saada tietoa 
elinkeinon kehittämistarpeista ja maisemaan kohdistuvista muutoksista. Selvitysten 
avulla saadaan tietoa esimerkiksi kotieläintalouden suuryksikköjen laajentamis- tai 
uudisrakentamistarpeista, jolloin tämä osataan ottaa huomioon uutta asutusta sijoitet-
taessa. Selvityksissä voi olla kyse tilojen itsensä tekemistä suunnitelmista tuotannon 
kehittämiseksi tai laajemmista, esimerkiksi kunnan teettämistä selvityksistä. Vaikka 
tällaiset selvitykset on tärkeä saada kaavoittajan tietoon, ne eivät välttämättä ole 
kaikilta osin julkisia. Sama koskee metsäkeskusten tekemiä metsänhoitosuunnitelmia 
ja niihin liittyviä inventointeja.

Yleiskaavan pohjakarttana käytetään usein peruskarttaa 1:10 000 tai sen suuren-
nosta. Peruskartta ja suunnittelualueen maastotietokanta ovat saatavissa kaikkialta 
Suomesta.       
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Kyläyleiskaavan selvitystarpeita (Lodenius & al. Kylän tuntijat, 2006)

• sijainti yhdyskuntarakenteessa
• sijainti alueen palvelu- ja elinkeinorakenteessa
• väestö ja asutustilanne
• asutus- ja elinkeinorakenteen historia
• suurmaisema-analyysi, maisemarakenne
• kulttuuriympäristö
• ympäristökuvan ja luonnon olosuhteiden asettamat vaatimukset
• rakentamiseen soveltuvat alueet
• infrastruktuurin vaatimukset (tiet, vesihuolto)
• maanomistusolot ja maanjakomuodot
• kylän kehitystavoitteet asukasmielipiteiden pohjalta
• alueella voimassa oleva suunnittelutilanne

Usein tarvitaan maisemarakenteeseen, luonnonympäristöön sekä kulttuuriympäris-
töön (rakennettu ympäristö, kulttuurimaisema, muinaismuistot ja perinnemaisemat) 
liittyviä selvityksiä. Liikenteen osalta voidaan selvittää esimerkiksi joukkoliiken-
teen järjestämismahdollisuuksia, kevyen liikenteen tarpeita ja liikenneturvallisuutta. 
Kaavan mitoituksen ja edullisten rakentamisalueiden valinnan kannalta tärkeää on 
selvittää alueen väestökehitystä ja palvelutarpeita, erityisesti opetus-, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä vesihuollon järjestämisen mahdollisuuksia. Näitä selvityksiä 
voidaan myös tehdä yleispiirteisesti koko kunnan tasolla, jolloin yksittäisen kaavan 
kohdalla selvitykset voidaan kohdistaa tarkemmin olosuhteiden ja maankäytön tar-
peiden mukaan.

 Kuva 24. Esimerkki Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen kehittämästä, haastatteluihin perustuvas-
ta maatilaselvityksestä kaavoituksen avuksi. ProAgria, Häme.
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Paikallinen asiantuntemus selvitysten laadinnassa

Jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tehtäessä kannattaa aina ottaa selvää, onko 
kylässä tehty kyläsuunnitelmaa tai kiinnostaako kyläläisiä muutoin osallistua kaavan 
selvitysten laadintaan. Kylästä ehkä löytyy esimerkiksi innostuneita luonto- tai raken-
nushistoriaharrastajia, jotka mielellään keräävät tietoja sekä kylän omaan käyttöön 
että kaavoituksen tueksi. Mikäli kyläläiset haluavat osallistua selvitysten tekoon, tu-
lee niiden perustua sellaiseen asiantuntemukseen, että selvitykset voidaan hyödyntää 
varsinaisten kaavaselvitysten pohjana. Selvitysten pätevyydestä ei pidä tinkiä, mutta 
kylän omalla panoksella on mahdollista keventää kaavan muita selvitystarpeita ja 
toisaalta saada arvokasta paikallista tietoa. 

Kyläsuunnitelmien yhteydessä kerätään yleensä paljon tietoa, josta saattaa olla 
hyötyä kaavoituksessa. Tyypillisesti on selvitetty kylän historiaa, väestöä ja tärkeim-
piä toimintoja. Tietoa on voitu kerätä myös kyläympäristön arvokkaista luonto- ja 
rakennuskohteista sekä tulevaisuutta koskevista toiveista ja tavoitteista, esimerkiksi 
yhteiskäyttöalueita ja liikennejärjestelyitä koskien. Maanomistajien näkemyksiä hy-
vistä rakennuspaikoista on myös voitu kartoittaa.  

Jukojärven kylässä tehtiin rakennuspaikkaselvitys

Rakennuspaikkaselvitystä varten saatiin maaseudun kehittämisrahaa, joka mahdollisti 
kyselyn tekemisen. Kysely tehtiin haastattelemalla pääosa alueen maanomistajista, ei 
kuitenkaan hyvin iäkkäitä omistajia tai tapauksia, joissa tilojen sukupolvenvaihdos oli 
odotettavissa lähiaikoina. Asia nähtiin niin, että uusien tonttien osoittaminen kartoille 
juuri ennen sukupolvenvaihdosta voisi tuoda ongelmia. Tuloksena oli, että maanomistajilla 
oli valmiutta rakennuspaikkojen myyntiin: kylään kyllä mahtuu uusia asukkaita. 

Maanomistajien esitys kuvaa sitä mihin he itse haluavat tontteja ja mistä ovat valmiita niitä 
myymään: kysymys ei ole suunnitelmasta. Tämä myös tuotiin esille haastatteluissa. Myös 
yleisötilaisuuksissa korostettiin, että kysely on vain kysely, eikä tuo oikeuksia rakentami-
seen. Suunnittelu sinänsä on alettu mieltää kylällä tarpeelliseksi myös maankäyttöasioissa. 
Tosin pari tiukkaa vastustajaakin kaavoitukselle löytyi. Kaiken kaikkiaan kylällä koetaan 
hyvänä se, että kaavalla saadaan varmuutta rakentamisen mahdollisuuksista. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi

Kyläkaavojen toteutuksella on aina monenlaisia vaikutuksia. Kaikkia vaikutuksia 
ei ole syytä pyrkiä arviomaan, vaan kaavan selvitykset ja vaikutusarviot on syytä 
kohdistaa niihin vaikutuksiin, jotka ovat merkittäviä. Merkittävyyttä arvioitaessa 
keskeisiä tekijöitä ovat vaikutusten ominaisuudet, kaavoitettavan alueen nykytila ja 
muutosherkkyys sekä kyläyleiskaavan tehtävä ja tarkoitus. Seuraavassa on esitetty 
perusteita, jotka auttavat kohdistamaan työtä kyläyleiskaavojen kannalta merkittä-
viin vaikutuksiin. 
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Kyläyleiskaavan vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteita

Vaikutusten ominaisuudet

• Vaikutusten keskeisiä ominaisuuksia suuruus, laajuus ja kohdentuminen sekä vaiku-
tusten ajallinen kesto ja toteutumisen todennäköisyys.   

• Mitä suuremmasta muutoksesta kaavassa on kyse, sitä suuremmiksi vaikutukset 
muodostuvat. Vaikutusten alueellisella laajuudella ja vaikutuksen kohteeksi joutuvi-
en ihmisten määrällä on myös merkitystä. Kyläyleiskaavan aiheuttaman muutoksen 
suuruus riippuu tyypillisesti uusien rakennuspaikkojen määrästä ja ajasta, jonka 
kuluessa uuden rakentamisen voidaan ennakoida toteutuvan.  

• Kaavan vaikutus voi olla pysyvä, tilapäinen tai ajoittain toistuva. Kyläyleiskaavassa 
pysyviä tai ajoittain toistuvia vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi uuden asuinra-
kentamisen sijoittumisesta suhteessa kotieläintalouteen. Uusi rakentaminen voi 
aiheuttaa pysyviä vaikutuksia muun muassa luontoon ja arvokkaaseen kulttuuri-
maisemaan.  

Alueen nykytila ja muutosherkkyys

• Vaikutusalueen nykytilan ominaisuudet ja muutosherkkyys vaikuttavat vaikutusten 
merkittävyyteen. 

• Vaikutuksen kohdistuminen maiseman-, luonnon- tai kulttuuriympäristön kannalta 
arvokkaaseen alueeseen tai tärkeän ekologisen yhteyden säilymiseen lisää vaiku-
tusten merkittävyyttä.  

• Vaikutukset voivat liittyä ympäristöhäiriöihin: kaava-alueeseen voi kohdistua ympäris-
töhäiriöitä tai kaavassa suunnitellut toiminnot voivat aiheuttaa niitä. Kyläyleiskaava- 
alueella ympäristöhäiriöitä voi aiheutua esimerkiksi läpikulkuliikenteestä, maa- 
ainesten ottamisesta tai kotieläintaloudesta. Vaikutus on erityisen merkittävä, jos 
se kohdistuu laajaan ihmisjoukkoon tai jos se aiheuttaa terveyshaittaa.

• Kaava voi vaikuttaa myös sosiaaliseen ympäristöön. Olemassa olevaan asutukseen 
nähden suuri uudisrakentamisen määrä voi vaikuttaa kylän ilmapiiriin ja luonteeseen. 
Virkistys- tai ulkoilureittien ohjaaminen olemassa olevan asutuksen läheisyydestä 
voidaan kokea kielteisesti. Toisaalta yhteisten uimarantojen, venevalkamien, kent-
tien ynnä muiden yhteisten alueiden osoittaminen vaikuttaa myönteisesti kylän 
sosiaaliseen ympäristöön.

Kaavan tehtävä ja tarkoitus

• Suoraan rakentamista ohjaavassa kyläyleiskaavassa rakentamisen määrä ja sijainti 
tiedetään tarkasti, siten myös rakentamisen vaikutukset ovat arvioitavissa yksityis-
kohtaisemmin kuin yleispiirteisessä yleiskaavoituksessa. 

• Vaikutusten arvioinnin avulla voidaan tarkastella kaavan sisältövaatimusten toteutu-
mista. Kyläyleiskaavassa merkittäviä voivat olla vaikutukset mm. kunnan yhdyskun-
tarakenteeseen, kuntatalouteen, liikenteeseen, kulttuurimaiseman ja kylämiljöön 
vaalimiseen sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin. 

• Vaikutus on merkittävä, jos se olennaisesti vahvistaa tai heikentää kaavan tavoit-
teiden toteutumista. Kaavan omien tavoitteiden lisäksi on tarkasteltava myös val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
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Vaikutusten arviointi käytännössä, mitä arvioidaan?

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §, jossa 
määritellään mitä vaikutuksia kaavoituksen yhteydessä tulee arvioida. Kaavaratkai-
sua ja sen mahdollisia vaihtoehtoja tulee aina arvioida huomioiden sekä kielteiset että 
myönteiset vaikutukset.  Seuraavassa listassa säädöksessä mainittuja vaikutuksia on 
täydennetty niin, että lista käsittää laajasti kyläyleiskaavojen mahdollisia vaikutuksia. 
Listaa ei ole tarkoitus soveltaa sellaisenaan, vaan sitä täytyy aina muokata – täydentää 
tai karsia – kunkin kylän olosuhteiden ja laadittavan kaavan pohjalta.

Kyläyleiskaavan vaikutusten arviointi tulee aina kytkeä osaksi kaavan vuorovai-
kutusprosessia. Yhdessä näiden tarkoituksena on parantaa kansalaisten mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Vaikutusten 
arvioinnin periaatteita ja menetelmiä on kuvattu tarkemmin ympäristöministeriön 
julkaisussa Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Ympäristöministeriö, alueidenkäy-
tön osasto. Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006”.

Kuva 25. Rakennuspaikkojen sopeutuminen kylän perinteiseen kulttuurimaisemaan on tärkeä 
näkökohta vaikutusten arvioinnissa. Anu Lämsä.
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Peruslista kyläyleiskaavan vaikutusten arviointiin

Vaikutukset kunnan yhdyskuntarakenteeseen ja kylän omaan rakenteeseen
• kunnan yhdyskuntarakenne: väestö ja sen sijoittuminen kunnan eri alueille
• kylän rakenne: asutuksen ja vapaa-alueiden sijoittuminen, palvelujen järjestämisen 

mahdollisuudet, kylän perinteisen rakenteen hyödyntäminen

Vaikutukset liikenteeseen
• maantiet ja tärkeimmät yksityistiet, liikennemäärät ja liikenneturvallisuus
• joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet
• kävely- ja pyöräilytiet ja -reitit

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
• vesihuollon järjestämisen mahdollisuudet ja siitä aiheutuvat kustannukset
• kunnan maanhankinnan ja palvelujen järjestämisen kustannukset
• tiestön kunnossapidon kustannukset, mahdollisten kävely- ja pyöräteiden  

kustannukset

Vaikutukset muuhun kuntatalouteen
• kunnallisten palveluiden aiheuttamat kustannukset

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin
• päästöt pohja- ja pintavesiin
• kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus, suojelukohteet
• maa-ainesten käyttö

Vaikutukset maisemaan, kyläkuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• uusien rakennuspaikkojen vaikutus kyläkuvan eheyteen
• rakennuspaikkojen sijainti maisemassa, sopeutuminen kylän perinteiseen  

kulttuurimaisemaan
• uudisrakentamisen sopeutuminen perinteiseen rakennustapaan
• rakennusperinnön, muinaisjäännösten ja perinnebiotooppien huomioon ottaminen

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• kyläkaupan ja muiden yksityisten palveluiden edellytykset
• sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden julkisten palveluiden järjestäminen
• lasten koulumatkat, kyläkoulun säilyminen 
• kylän identiteetti ja yhteisöllisyys, kylän elinvoiman säilyminen
• kyläympäristön viihtyisyys, esteettinen laatu
• yhteiset alueet, virkistysmahdollisuudet, kentät, uimarannat, ulkoilureitit jne.
• ympäristön häiriötekijät; mm. liikenne, maa-ainesten otto, maataloudesta tai  

kotieläintaloudesta aiheutuvat häiriöt
• pinta- ja pohjavesien laatu

Vaikutukset maa- ja metsätalouden ja muiden elinkeinojen harjoittamiseen
• pelto- ja metsäalueiden yhtenäisyys
• maatilojen talouskeskusten kehittämismahdollisuudet, kotieläintalouden  

suuryksikköjen toteutus
• matkailun kehittäminen, matkailun vetovoimatekijöiden vaaliminen
• muun yritystoiminnan mahdollisuudet kyläalueella



82  Suomen ympäristö  3 | 2012

5.5 

Maankäytön kokonaisrakenne ja mitoitusperiaatteet

Kyläyleiskaavoituksen lopputuloksena tulee olla toteutuskelpoinen, maaseutumai-
nen ja eheä kylärakenne, joka tukee myös elinkeinojen kehittämistä. Rakennuspaik-
kojen määrän ja sijainnin tulee olla kokonaisuuden kannalta kohtuullinen ja hyvien 
suunnitteluperiaatteiden mukainen sekä olosuhteiltaan samanlaisessa tilanteessa 
olevien eri maanomistajien kannalta tasapuolinen.

Rakennetarkastelut suunnittelun lähtökohtana 

Kylän maankäytön pääpiirteistä on hyvä tehdä rakennetarkastelu suunnittelun läh-
tökohdaksi. Rakennetarkastelu toimii yhteenvetona ja analyysinä kaavoitusta varten 
kootusta tiedosta. 

Kylän rakennetarkastelussa osoitetaan yleispiirteisesti maankäytön  
kehittämisen pääpiirteet, esimerkiksi

• maa- ja metsätalouselinkeinon kannalta tärkeät vyöhykkeet
• maaperän, luonnonolosuhteiden, maiseman ym. tekijöiden suhteen rakentamiseen 

eri tavoin soveltuvat alueet
• koulu- ym. palvelujen kannalta edulliset asumisen vyöhykkeet
• teknisen huollon kannalta edulliset vyöhykkeet  
• matkailun- tai virkistyksen kannalta tärkeät alueet
• rakentamisen ulkopuolelle jätettävät alueet, kuten avoimet peltoaukeat ja  

arvokkaat luonto- tai maisemakohteet 

Myös yhteydet ja niiden kehittämistarpeet, kuten tieverkko, ulkoilureitit ja ekologiset 
käytävät osoitetaan rakennekartalla.

  
Kylän rakennetarkastelu auttaa hahmottamaan suunnittelualueen olosuhteita, maan-
käytön edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia. Se voi myös sisältää vaihtoehtoisia 
rakennemalleja esimerkiksi asutuksen määrän ja sijoittamisen suhteen. Voidaan myös 
pohtia, mitkä alueet säilytetään ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäytössä, missä säi-
lytetään yhtenäisiä luonnonalueita taikka missä kehitetään matkailua tai virkistystä. 

Rakennetarkastelu auttaa mitoittamaan ja sijoittamaan uutta asutusta kylän omien 
palvelujen, kylämiljöön ja elinkeinojen kehittämistä tukevalla tavalla. Tarkastelun 
avulla voidaan havainnollistaa kaavan periaatteita ja tavoitteita ja arvioida niiden 
vaikutuksia jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Rakennetarkastelut tarjoavat myös hy-
vän pohjan yhteiselle keskustelulle kylän maankäytön kehittämisen ja mitoituksen 
päälinjoista. 

Rakennetarkastelut ovat hyödyksi myös pyrittäessä turvaamaan edellytyksiä ky-
län maa- ja metsätalouselinkeinon tulevaisuudelle. Kysymys on usein siitä, että asuin- 
ym. rakentaminen sijoitetaan niin, ettei se häiritse peruselinkeinon harjoittamista tai 
tuotannon laajentamista. Yksi luonteva ratkaisu on vyöhykejako, jossa osoitetaan 
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jako ensisijaisiin maaseutuasumisen ja toisaalta perustuotannon vyöhykkeisiin. Kaa-
voituksella pyritään näin antamaan riittävän väljät toimintaedellytykset maa- ja 
metsätalouden kehittämiseen ja siihen liittyvään rakentamiseen.

Rakennetarkastelu toimii lähtökohtana kaavan kokonaismitoituksen, mitoitus-
periaatteiden ja mitoitusvyöhykkeiden määrittelyssä.

Kaavan kokonaismitoitus 

Kaavan kokonaismitoituksessa on tärkeätä ottaa huomioon kunnan väestöennusteet, 
strategisen suunnittelun tavoitteet, kuntarakenne ja kylän oma asutusrakenne. Mi-
toitus on kaavassa yleensä syytä määritellä vain niille keskeisille kyläalueille, joille 
maaseuturakentamista halutaan suunnata. Laajoille kylän ulkopuolelle sijoittuville 
maa- ja metsätalousalueille sijoittuva rakentaminen on omiaan aiheuttamaan yh-
dyskuntarakenteen hajautumista, joten niille ei mitoitusta tulisi kaavassa määritellä.    

Kylän uusien rakennuspaikkojen määrän mitoituksessa lähtökohtana tulee olla 
arvio kylän asukasluvun halutusta kehityksestä. Mitoituksen taustaksi voidaan 
myös kartoittaa kylän maanomistajien halukkuutta rakennuspaikkojen myyntiin. 
Mitoituksen tärkeänä pohjana on myös arvio kylään suuntautuvasta rakentamis-
paineesta: 

Kuva 26. Kristiinankaupungin Dagsmark, esimerkki rakenteellisesta tarkastelusta. Kaava-alueelle 
laadittiin osayleiskaavatyön yhteydessä yleispiirteinen vyöhyketarkastelu, jossa kuvattiin kaava-
alueen kehittämisen keskeisiä piirteitä eri osa-alueilla. Kristiinankaupungin kaupunki.

KRISTIINANKAUPUNKI
DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVA

1.7.2009

RAKENNETARKASTELU

Täydentävän kyläasutuksen vyöhykkeet.

Kyläasutuksen laajenemiseen soveltuvat vyöhykkeet.

Vahvan maa- ja metsätalouden vyöhykkeet.

Vahvan maa- ja metsätalouden vyöhykkeet, joilla maisema säilytettävä.

Yleisen virkistyksen kannalta tärkeä vyöhyke.
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• Kylissä, joihin ei suuntaudu merkittävää rakennuspainetta, rakentamisen kysynnän 
ja asukaslukuennusteen lisäksi mitoituksen lähtökohtina voidaan pitää myös 
ympäristöön soveltuvaa täydennysrakentamisen määrää sekä eri maanomista-
jien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja. Vaikka mitoitus ylittäisi todellisen 
kysynnän, riskiä haitallisesta yhdyskuntakehityksestä tai haitasta kaavoitukselle 
ja alueiden käytön muulle järjestämiselle ei ole, koska kasvun potentiaali puut-
tuu. Tärkeää on, että kaava osittain tai kokonaan toteutuessaan on luonteeltaan 
olemassa olevaa rakentamista ja kylämiljöötä täydentävää ja että paikat jakau-
tuvat tasapuolisella tavalla eri maanomistajien kesken. 

• Kasvavilla kaupunkiseuduilla ja muilla maaseutualueilla, joihin suuntautuu merkit-
tävää rakentamisen painetta, tilanne on lähtökohdiltaan toinen. Tonttien kysyntä 
ja niistä saatava hinta luovat edellytykset kaavojen nopeaan toteutumiseen. 
Tontteja voidaan hyödyntää joko myymällä tai pitämällä niitä arvonsa säilyt-
tävänä sijoituksena.  Rakentamisen painealueilla mitoituksen lähtökohtana ko-
rostuvatkin yhdyskuntarakenteen eheys, kunnan tavoitteet alueen asukasluvun 
kehitykselle sekä uuden asuinrakentamisen mahdolliset haitat alueen vastaiselle 
kaavoitukselle. MRL 44 §:n mukaista suoraa rakennuslupaa ei näillä alueilla 
voida soveltaa. 

Mitoitusvyöhykkeiden käyttö

Uuden rakentamisen mitoitusta ja sijoitusta varten suunnittelualue on tarpeen jakaa 
mitoitusperusteiltaan erilaisiin vyöhykkeisiin. Mitoitusvyöhykkeiden ajatuksena on, 
että edullisille alueille sijoitettaisiin enemmän rakennuspaikkoja kuin muille alueille. 
Vyöhykkeitä voidaan hyödyntää myös rakennuslupiin (MRL 44 §) oikeuttavan alueen 
määrittelyssä. 

Kasvavien kaupunkiseutujen läheisyydessä on tarpeen harkita myös mitoituksen 
”0-vyöhykkeiden” rajaamista strategisen suunnittelun tai koko kunnan yleiskaavan 
pohjalta. Kaupunkiseutujen mahdollisille laajenemisalueille ei ole tarkoituksenmu-
kaista mitoittaa uutta asutusta, joka voi aiheuttaa MRL 137 §:n mukaista haitallista 
yhdyskuntakehitystä tai aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle.

 Edellä kuvattu kylän rakennetarkastelu toimii pohjana mitoitusvyöhykkeiden 
määrittelylle. Huomioon otetaan yhdyskuntarakenne, palvelujen saatavuus, olemas-
sa oleva infrastruktuuri, rakentamiskelpoisuus, maisema ja luonnonolosuhteet sekä 
mahdollinen muiden maankäyttömuotojen ensisijaisuus. Laajat yhtenäiset avoimet 
peltoalueet tulisi yleensä jättää mitoittavan vyöhykkeen ulkopuolelle. Peltoaukeat 
on usein säilytetty rakentamattomina ja tämän perinteen jatkaminen koetaan kylissä 
usein kaavoituksen luonnollisena lähtökohtana. Toinen mahdollisuus on, että pel-
toalueiden pinta-alasta vain pieni osa on mukana rakennusoikeutta määrittävässä 
tilan pinta-alassa.

Mitoitusvyöhykkeet on hyvä määritellä vuorovaikutteisesti kylän maanomistaji-
en ja asukkaiden kanssa, jolloin ne myös helpommin koetaan oikeudenmukaiseksi 
pohjaksi kylän kehittämiselle ja rakentamisen mitoitukselle. 
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Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

Suunnittelualueen maanomistajia tulee kylien yleiskaavoituksessa kohdella tasapuo-
lisesti. Tasapuolinen kohtelu edellyttää, että kaikille maanomistajille annetaan yhtä-
läinen mahdollisuus rakentamiseen luonnonolosuhteet ja muu ympäristö huomioon 
ottaen. Tasapuolisuuden toteuttamisessa tarkastellaan keskenään niitä maanomista-
jia, joiden omistamien alueiden olosuhteet ovat samanlaiset esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteeseen, ympäröivään asutukseen, rakennettavuuteen tai ympäristön arvoihin 
nähden. Kylien rakennetarkastelut ja mitoitusvyöhykkeiden määrittely antavat hyvän 
pohjan tasapuolisuuden toteuttamiseen niin, että kaava-alueen erilaiset olosuhteet 
voidaan ottaa huomioon. Kokemuksen mukaan maanomistajat pitävät luonnollisena 
sitä, että mitoituksessa otetaan huomioon alueiden erilaisuus rakentamisen kannalta.    

Asikkalan Urajärven ja Jyväskylän Tikkalan kokemuksia

Osoitetaanpa rakennuspaikkoja kunnan tavoitteiden mukaisesti tai aktiivisten maan-
omistajien toiveiden mukaisesti, alueen maanomistajat heräävät suunnittelun edetessä 
ja alkavat vaatia rakennuspaikkoja itselleenkin. Tämän vuoksi  tarvitaan tasapuoliset, 
yhtäläiset ja selkeät periaatteet rakennuspaikkojen mitoituksesta ja sijoittamisesta eri 
maanomistajien kiinteistöille.

Tampereen yliopistossa toteutetun Kylä-Kyllä! -hankkeen kokemuksia

Hankkeen kylien suunnittelussa rakennusoikeuden laskennallinen määrittely oli nous-
sut keskeiseksi tavoitteeksi. Maanomistajat ja kyläläiset olivat kuitenkin taipuvaisempia 
etsimään rakennuspaikkoja rakentamiseen sopivilta alueilta kuin matemaattisten lasken-
takriteerien mukaisesti.

Kunnan ja kylän
kokonaistarkastelu

Kiinteistökohtainen
tarkastelu

Rakennuspaikkojen
enimmäismäärän 
arviointi

• Miten kunnan väestömäärä 
kehittyy tulevina vuosina?

• Miten suuri osuus väestöstä 
sijoittuu tähän kylään?

• Miten paljon uusia 
rakennuspaikkoja kylässä 
tarvitaan?

• Millainen on kylän kiinteistörakenne?
• Milloin alueelle on alettu 

muodostaa merkittävissä määrin 
rakennuspaikkoja?

• Miten paljon eri kiinteistöt ovat 
tämän jälkeen muodostaneet uusia 
rakennuspaikkoja?

Rakennuspaikkojen 
sijoittaminen

• Miten kylä kytkeytyy kunnan 
taajamiin ja yhteysverkkoihin?

•  Millainen on kylän asutus- ja 
palvelurakenne?

• Mitkä alueet sijaitsevat 
palvelujen ja ympäristön 
kannalta edullisesti?

• Miten suuri osuus eri kiinteistöjen 
pinta-alasta sijoittuu kyläalueelle?

• Miten nämä alueet soveltuvat 
rakentamiseen?

• Miten paljon kullekin kiinteistölle 
voidaan osoittaa rakennuspaikkoja?

Kuva 27. Rakennusoikeuden mitoittaminen ja sijoittaminen kyläyleiskaavoituksessa, esimerkkejä 
huomioon otettavista seikoista. 
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Maanomistajalla tulee olla oikeus käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla 
tavalla. Tämä on turvattu ainakin silloin, kun maanomistaja voi käyttää maataan maa- 
ja metsätalouteen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiset kaavan sisältövaatimukset voivat kuitenkin olla peruste rajoittaa 
hajarakentamista, jos rajoitus koskee pienehköä aluetta. Jos rakentamista ei kaavassa 
sallita lainkaan maanomistajan jollain alueella, on mahdollisuus hajarakentamiseen 
pääsääntöisesti voitava osoittaa jonnekin muualle.  

Kyläyleiskaavoituksen yhteydessä tulee muistaa, että suunnittelutarvetta synnyt-
tävää rakentamista (MRL 16 §) ei ole pakko osoittaa alueille, joiden rakentaminen ei 
ole kunnan tai kylän kannalta tarkoituksenmukaista.

Kiinteistötarkastelut ja emätilaperiaatteen käyttö

Kyläyleiskaavan laadinnan yhteydessä on aina syytä tarkastella kylän kiinteistöjao-
tusta ja sen kehitystä kaavan laadinnan yhtenä lähtökohtana. Mahdollista emätila-
periaatteen käyttöä rakennuspaikkojen laskennassa tulee kuitenkin harkita paikalli-
sista lähtökohdista käsin. Emätilatarkastelu voidaan rajata koskemaan vain sitä osaa 
suunnittelualueesta, jolla on tarkoitus soveltaa maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 
mukaista määräystä osayleiskaavan käyttämisestä rakennuslupien myöntämisen 
perusteena. Jos kysymys on kylästä, jonka rakentaminen on viime vuosikymmeninä 
ollut vähäistä, tasapuolisuus voidaan toteuttaa nykyisen kiinteistöjaotuksen puitteis-
sa. Tämän varmistamiseksi kiinteistönmuodostusta ja rakentamishistoriaa on syytä 
selvittää esimerkiksi kolmenkymmenen vuoden ajalta.  

Emätilatarkastelun kautta saadaan selville, miten eri tiloilla on aikaisempina vuo-
sina käytetty rakennusoikeutta. Emätilaperiaate tarkoittaa, että rakennusoikeus mää-
ritellään tietyn poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille (emätiloille) ja tuon ajan-
kohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. 
Rantayleiskaavoissa ja rantojen poikkeamispäätöskäytännössä emätilaperiaatetta 
on sovellettu jo vakiintuneella tavalla. Ranta-alueiden ulkopuolellakin sitä on käy-
tetty yleiskaavoissa ja suunnittelutarveharkinnassa etenkin sellaisilla alueilla, missä 
rakentamisen paine on merkittävä. Kokemuksen mukaan maanomistajat pitävät 
emätilatarkastelua usein oikeudenmukaisena tapana määritellä uuden rakentamisen 

Emätilatarkastelun  hyöty askarrutti Arpelassa

Emätilapohjainen rakennusoikeuksien tarkastelu ei Arpelan kylän alueella ole tarkoi-
tuksenmukaista, koska se pirstaleisesta kiinteistörakenteesta ja kiinteistöjen muodosta 
johtuen heikentää tarkennusalueen rakentamista ohjaavia perusteita ja luo painetta 
ohjata rakentamista sille soveltuvien alueiden ulkopuolelle. Arpelan kylän vuotuinen 
rakentaminen huomioon ottaen emätilatarkastelu on ylimitoitettu toimenpidehyötyyn 
nähden. 

Kaavoituksen yhteydessä pohdittiin, voisiko riittää, että kaava-asiakirjoissa esitetään 
millä tiloilla on edellytykset rakentamiselle ja millä määrällä edes pyrkimättä hyödyn-
netyn rakennusoikeuden tarkastelussa laskennalliseen tasapuolisuuteen. Kaavaselos-
tuksessa kerrotaan syyt siihen, miksi rakentaminen ohjataan kuten on esitetty.
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jakautumista eri maanomistajille. Kyläyleiskaavassa mitoitusperiaatteiden mukaan 
kertyvä rakennuspaikkojen määrä voidaan jakaa eri emätiloille tilojen pinta-alan 
perusteella.  

Emätilatarkastelujen poikkileikkausvuotena voidaan käyttää vuotta 1959 tai jotakin 
muuta myöhempää, alueen kiinteistönmuodostuksen kannalta sopivaa ajankohtaa. 

Mitoitus ja tilojen pinta-ala

Kyläyleiskaavassa mitoitusperiaatteiden mukaan kertyvä rakennuspaikkojen määrä 
jaetaan eri tiloille niiden pinta-alan perusteella. Tilojen koko on syytä ottaa huomioon 
niin, että, suurilla tiloilla pinta-alavaatimus yhtä rakennuspaikkaa kohden määritel-
lään suuremmaksi kuin pienillä tiloilla. Usein on hyvä määritellä myös tietty enim-
mäispinta-ala, jonka jälkeen pinta-alan lisäys ei enää tuota lisää rakennusoikeutta. 

Pinta-alaa on maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja muiden suunnittelutekijöi-
den johdosta tarpeen muuntaa niin, että eri alueiden erilaiset olosuhteet voidaan ottaa 
huomioon. Kullekin mitoitusvyöhykkeelle määritellään pinta-alan muuntokertoimet 
sen mukaan, kuinka edullisia ja käyttökelpoisia ne ovat rakentamisen kannalta.

Jos kaava-alue sisältää varsinaisen kylä- ja muun maaseutuasutuksen lisäksi laajoja 
rakentamattomia maa- ja metsätalousalueita, on mitoituksen piiriin usein järkevä 
rajata varsinaiset kyläalueet mahdollisine laajenemisalueineen. Mikäli mitoitus las-
ketaan koko alueelle, tulisi pinta-alan muuntokertoimen olla erityisen alhainen niillä 
alueilla, joilla rakentaminen ei esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyden, maiseman 
tai luontoarvojen vuoksi ole järkevää. Voimalinjojen alle jäävät alueet, melualueet ja 
muut rakentamiseen soveltumattomat alueet jätetään pois rakennusoikeutta tuotta-
vasta pinta-alasta.

Arpelan esimerkki

Arpelan kokemuksen mukaan pinta-alaan perustuvassa kiinteistökohtaisessa mitoi-
tuksessa on syytä olla varovainen. Se voi johtaa siihen, että rakennuspaikkojen määrä 
muodostuu monikymmenkertaiseksi tarpeeseen nähden. Arpelassa realistinen uusien 
asuntojen tarve on 1–2 rakennuspaikkaa vuodessa eli 10 vuoden tähtäimellä noin 
10–20 uutta rakennuspaikkaa. Koeluontoisesti tehty pinta-alamitoitus olisi tuottanut 
120 uutta rakennuspaikkaa.

Rakennuspaikkojen kokonaismäärä on mitoituksessa määritettävä ainakin sille alu-
eelle, johon maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukainen rakennuslupia koskeva 
erityinen määräys kohdistetaan. Tämän alueen ulkopuolelle jäävän kaava-alueen 
rakennuspaikkojen määrä voidaan jättää määrittelemättä, jolloin rakentamismah-
dollisuudet arvioidaan lupamenettelyn yhteydessä. Tarvittaessa myös näille "reuna-
alueille" voidaan kaavassa antaa rakennusoikeuden laskentaperiaatteet, joita sitten 
hyödynnetään lupamenettelyn tausta-aineistona. 
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5.5 

Kyläyleiskaava ja eri maankäyttötarpeet  

Asuminen  
Kyläalueet ja niihin tukeutuva asuminen

Kylien yleiskaavoituksen yhtenä tarkoituksena on kylämäisen asutuksen tukeminen 
niin, että taajamien ulkopuolelle hakeutuva asuminen sijoittuisi kyliin yksittäisen 
haja-asutuksen sijaan. Alueilla, joille suuntautuu merkittävää rakentamispainetta, 
on erityisenä tavoitteena yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillintä. Alueilla, joilla 
väestökehitys on tasainen tai laskeva, uusia rakennuspaikkoja tarjoamalla pyritään 
hankkimaan kylään uusia asukkaita ja samalla parantamaan kylissä jo asuvien asu-
misen edellytyksiä. Kyläalueen vahvistaminen helpottaa kummassakin tapauksessa 
asumiseen liittyvien palvelujen järjestämistä sekä luo muutenkin mahdollisuuksia 
kylän elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kyläympäristön kohentamiseen. Samalla 
voidaan tarjota hyvin sijoittuvia, rakentamiseen soveltuvia ja ympäristöön sopeutu-
via rakennuspaikkoja maaseudulle muuttamisesta kiinnostuneille.

Kyläyleiskaavassa määritellään alueet, joiden asutusta kaavalla täydennetään. 
Nämä alueet osoitetaan kaavassa yleensä kyläkeskuksen alueina (AT). Kyläkeskuksen 
alueen rajaaminen ei ole aina itsestään selvää. Kylien rakenne vaihtelee alueellisesti ja 
paikallisesti varsin paljon. Kylät voivat olla suhteellisen tiiviitä asutusryppäitä (kuten 
pilottikunnista Arpelassa ja Pohjaslahdella) tai ne voivat koostua melko kaukanakin 
toisistaan sijaitsevista taloryhmistä ja yksittäistaloista (kuten Jukojärvellä). Kyläalu-
een rajauksen lähtökohtana toimivat suunnittelun tavoitteet, tehdyt selvitykset sekä 
edellä kuvatut kylän rakenne- ja vyöhyketarkastelut. Myös asukkaiden oma käsitys 
kylästä ja sen laajuudesta on syytä selvittää yhtenä rajauksessa huomioitavana asiana.  

Varsinaisen kyläkeskuksen lisäksi kaavassa voidaan osoittaa muita maaseutumai-
sen asutuksen alueita esimerkiksi kaavamerkinnällä AOM (maaseutumaisten erillis-
pientalojen alue). Myös kaavamerkintöjä AO tai AP voidaan käyttää. Osoittamalla 
kaavassa sekä AT- ja AOM-alueita voidaan korostaa sitä, että palvelut ja tiiviimpi asu-
tus toivotaan ohjautuvan kyläkeskuksen alueelle. Alueille voidaan myös määritellä 
erilaisia rakennuspaikan kokoa ja rakennustapaa koskevia määräyksiä. Kyläaluetta 
koskevissa kaavamääräyksissä kannattaa yleensä sallia myös pienimuotoinen pal-
velujen ja työpaikkojen rakentaminen.

Esimerkki AT-alueen kaavamääräyksestä 

KYLÄALUE. Nykyiset kyläasutuksen alueet

Alueelle voi sijoittaa asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja sekä pienimuotoista 
elinkeinotoimintaa, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä. Uudisrakentaminen on sovitettava 
huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan.
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Kyläyleiskaavassa on hyvä tarjota mahdollisuuksia erilaisille asumistoiveille: riit-
tävän väljiä rakennuspaikkoja, metsäisiä ja puutarhanhoitoon soveltuvia paikkoja, 
hyviä näkymiä vesistöön tai viljelyaukeille, tunnelmallista kylämiljöötä. Joissakin 
tapauksessa kylään tai sen tuntumaan voi olla tarvetta osoittaa laajempia uuden 
asutuksen alueita. Uusien alueiden suunnittelussa on erityisesti pidettävä silmällä 
sitä, että niiden rakentamisen tapa ja tiiveys soveltuu kylämiljööseen ja maisemaan.    

Jollakin alueella voi olla myös kysyntää eko- tai ryhmärakentamiseen, pienimuo-
toiseen viljelyyn tai hevosharrastukseen soveltuville tonteille. Näitä erikoistuneita 
tai muita tiiviitä asuinalueita osoitettaessa on harkittava tavanomaista yksityiskoh-
taisemman suunnittelun ja asemakaavoituksen tarvetta.    

Kylään voidaan myös suunnitella tontteja palveluasunnoille, joita voidaan tarjo-
ta syrjemmällä asuville vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen omakotitalossa. 
Kotisairaanhoito ja muut kotipalvelut on myös kunnan kannalta helpompaa tuottaa 
keskitetysti kylälle kuin ympäri haja-asutusalueita. 

Kuva 28. Mustasaaren kunnan Tölby–Vikby kyläalueiden osayleiskaavassa on varattu oma kylä-
asutuksen laajenemisalue (AT–4), jossa varaudutaan hevostallien sijoittumiseen alueelle. Osayleis-
kaavassa edellytetään alueen asemakaavoitusta. Kaavamääräysten mukaan alueelle voi sijoittaa 
pientaloasumista ja sen yhteyteen hevostalleja ja tarhoja. Lisäksi alueelle voidaan sijoittaa palveluja 
ja työtiloja. Alue tulee suunnitella kylämäisen rakentamisen alueeksi. Uudisrakentaminen on sovi-
tettava huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan. Mustasaaren kunta.
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tonttien yhteismaat;
kasvimaat, kasvihuone,
varastotilat

kävelytie riihikappelille

Pappila

jätepiste
vesipiste

uimaranta

veneiden laskupaikka

Pohjaslahden info-taulu
Linnaksen huoltokärryt

perenna-
penkki

istuinryhmät

uusi ponttoonilaituri
yhteisrannan käyttöön

yhteinen veneranta

lukittavat vene- ja
kanoottipaikat

portaat/polku
rantaan

maisemoitu
metsikkö

sireenikaaret

valaistus
riihikappelille

pelto

Pankki

Venesatama

kasvimaa-alue

latureitti talvisin

kävelytie rantasaunalle

koivukujanne
Riihikappeliin

tonttien yhteismaat;
kasvimaat, kasvihuone,
varastotilat

grillikatos

varaus
matonpesupaikalle

lasten
leikkipaikka

Riihikappeli

rantakalliot

nuotiopaikka

maisemapaikka

autopaikoitus 24 klp

- mahdollisuus sataman laajentumiselle;
majoitus, galleria, ruokailu- ja saunapalvelut

wc

septitankin
tyhjennyspumppu

pienvenelaituri

pukusuojat

Pankki

valaistus

latuverkosto talvisin

sauna-/kokoontumistila

- omapihaisia asuntoja
vanhuksille ja muille tällaiseen
asumismuotoon halukkaille
(palvelut mahdollista saada
palvelutalosta)
- keskustan palvelut kävelymatkan
päässä

PALVELUTALO/
PALVELUASUNNOT

Kuva 29. Pohjaslahdelle on suunniteltu senioriasumista. Seija Kuusinen. 
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Haja-asutusalueet
Kaava-alueeseen voi kuulua myös sellaisia maa- ja metsätalousalueita, joiden haja-
asutuksen määrää ja sijaintia ei kaavassa määritellä, vaan mahdolliset luvat harkitaan 
tapauskohtaisesti. Vaikka kaavassa ei osoiteta näiden alueiden rakennuspaikkojen 
määrää tai kiinteistökohtaista sijaintia, rakentamista voidaan kuitenkin ohjata kaa-
vamääräyksin. Voidaan esimerkiksi määrätä, että rakentamista ei sallita peltoalueilla, 
vaan rakentaminen on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava pellon ja metsän rajaan, 
olemassa olevan asutuksen tuntumaan tms. maisemaan soveltuvalla tavalla. 

Esimerkki kaavamääräyksestä  

Alueelle voi sijoittaa asuinrakentamista ainoastaan tapauksissa, joissa rakentaminen 
samaan tilaan kuuluville AT-, AP-, AM- tai M–1-alueille ei ole mahdollista. Mahdollinen 
uusi asuinrakentaminen tulee sijoittaa maisemallisesti edulliseen paikkaan olemassa 
olevien rakennusten ja tiestön yhteyteen sekä mahdollisuuksien mukaan avointa mai-
semaa rajaavan puuston suojaan tai läheisyyteen.

Asumisen suhde maatalouteen
Olemassa olevat maatilat ja erityisesti kotieläintalouden yksiköt tulee ottaa huomioon 
uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Uudisasutusta ei pidä sijoittaa liian lähelle 
toimivia kotieläintalouden yksiköitä. Myöskään viljely- tai metsänhoitomahdolli-
suuksia ei pidä heikentää pirstomalla hyviä peltoja tai metsäalueita uudisasutuksella. 
Asukkaat saattavat vierastaa maatalouteen ja kotieläintalouteen liittyvää liikennöin-
tiä, lannan käsittelyä, hajuja, pölyä yms., jolloin voi aiheutua turhia ristiriitoja tuot-
tajien ja uudisasukkaiden välille. Liian lähelle tuleva asutus saattaa myös vaikeuttaa 
talouskeskuksen tai siitä irrallaan sijaitsevien kotieläintalouden, konehallien tai viljan 
kuivaamojen laajentamista tai uusien sijoitusta. Maatilojen talouskeskusten yhteyteen 
on hyvä osoittaa mahdollisuuksia muunkin yritystoiminnan kuin maa- ja metsäta-
louden tarpeisiin. Sivuasunnon mahdollisuus sukupolvenvaihdoksen tarpeisiin on 
myös syytä turvata.   

Rannat, vapaa-ajan asuminen ja käyttötarkoituksen muutokset    
Suomalaiset kylät sijaitsevat usein vesistön tuntumassa. Kyläyleiskaavan alueeseen 
saattaa tällöin kuulua alueita, joilla on olemassa olevaa loma-asutusta ja painetta 
loma-asuntojen muuttamiseen vakituiseksi asutukseksi. 

Kylään liittyvät ranta-alueet on syytä ottaa mukaan kaava-alueeseen. Ranta-alu-
eilla rakentamista ohjataan MRL 72 §:n mukaisin periaattein ja tämä täytyy ottaa 
huomioon kaavamääräyksissä. Niillä alueilla, joilla kylän rakentaminen on pääasi-
assa vakituista asumista, voidaan ranta-alue rajata useimmiten rantavyöhykkeen 
laajuiseksi. Ranta-alueen laajuutta täytyy kuitenkin tarkastella jokaisessa tapauksessa 
erikseen. Joka tapauksessa on tärkeää, että kyläalueita käsitellään yhtenä suunnitte-
lukokonaisuutena erottelematta ranta-aluetta ja muuta kyläaluetta liiaksi toisistaan. 

Suunnittelussa keskeistä on, voidaanko rannoille osoittaa uusia alueita loma-asu-
miseen tai vakituiseen asumiseen ja kuinka suhtaudutaan loma-asutuksen käyttö-
tarkoituksen muutoksiin vakituiseksi asumiseksi. Tärkeää on myös varata riittävästi 
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alueita kylän asukkaiden virkistystarkoituksiin. Ranta-alueiden olemassa oleva ra-
kentaminen voi myös olla niin tiivistä, että yhteisten uimarantojen ja venevalkamien 
osoittaminen vaatii erityisiä neuvotteluja maanomistajien kanssa. Myös matkailun ja 
muiden elinkeinojen tarpeet on otettava huomioon.

Jos alueella on paljon vesistöjä, saattaa olla tarpeen erikseen miettiä vapaa-ajan 
asuntojen käyttötarkoituksen muutosten periaatteita. Tämä voi olla tarpeen siinäkin 
tilanteessa, että alueella on jo aiemmin laadittu rakentamista ohjaava rantayleiskaava. 
Etenkään vanhemmissa rantayleiskaavoissa ei ole yleensä osoitettu vakituista asu-
mista (olemassa olevia lukuun ottamatta) eikä pohdittu käyttötarkoitusten muutosten 
edellytyksiä. 

Rakennuspaikkojen sijoittaminen
Uusi rakentaminen on useimmiten mahdollista sijoittaa luonteville paikoille eri puo-
lille kylää: kylänraittien varsille, lämpimiin rinteisiin, maisemalliset ja luonnonym-
päristön arvot huomioon ottavalla tavalla. Sen lisäksi, että alavat peltolaaksot ovat 
maisemallisesti arvokkaita maatalouskäytössä, ne ovat usein maaperältään tai pien-
ilmastoltaan rakentamiseen huonosti soveltuvia.

Perinteisten hyvien rakennuspaikkojen valinta  
(Kuisma ja Peltonen, Kyläsuunnittelun opas 2002)

• Rakenna talo lähiympäristöä korkeammalle paikalle 
• Älä käytä rakentamiseen hyvää viljelysmaata
• Sijoita rakennus aurinkoiselle paikalle ja suojaa pihapiiri kylmiltä ilmansuunnilta, 

ellei luonto ole sitä jo tehnyt
• Sijoita rakennus selvästi kylään tai selvästi kylän ulkopuolelle,
• Älä sijoita rakennusta liian lähelle vesirajaa
• Pyri löytämään luonnosta, maisemasta ja historiasta paikkoja, kohtia ja elementtejä, 

joihin uusi rakennus voi tukeutua

Rakennuspaikkojen sijoittelun periaatteista on tarpeen keskustella kyläläisten ja 
maanomistajien kanssa. Tärkeitä seikkoja ovat maisema ja olemassa oleva kylämiljöö, 
perinteinen tapa rakennusten sijoittelussa, pienilmasto ja rakennuskelpoinen maa-
perä sekä kulkuyhteydet ja vesihuollon järjestämisen mahdollisuus. Peltoalueiden 
jättäminen rakentamattomaksi on useimmiten maaseudulla itsestään selvä tavoite. 
Rakentamisen halutaan yleensä olevan myös väljempää kuin taajamissa. Väljyydellä 
viitataan tällöin sekä rakennuspaikkojen väliseen etäisyyteen että rakennuspaikkojen 
kokoon. Samanaikaisesti kun keskustellaan rakennuspaikoista, kannattaa keskustella 
myös vapaana säilytettävistä alueista sekä mahdollisiin yleisin tarpeisiin tarvittavista 
alueista.   
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Tikkalassa pelloille ei haluta rakentamista                     

Maanomistajilla on käytännössä harvoin halua sijoittaa rakentamista peltoalueille, pelto-
alueiden arvo viljelyssä tai maiseman kannalta ymmärretään hyvin. Esimerkiksi Tikkalan 
yleiskaavan laadinnan aikana keskusteltiin paljon kylän läheisten peltoalueiden raken-
tamisesta. 

Jukojärvellä rakennetaan teiden varteen

Rakennuspaikkaselvitys osoittaa, että kylän rakentaminen on tyypillisesti sijoittunut pitkin 
tienvarsia sekä perinteisesti että myös viime aikoina. Myös uudet rakentajat haluavat 
mielellään "riittävän etäisyyden" naapureihin, talot mieluiten yli 100 metrin välein niin 
kuin ennenkin.

Asuinrakentamisen muu ohjaus kyläyleiskaavassa  
Rakennuspaikkojen sijoittelun lisäksi kaavassa on syytä määrätä rakennuspaikan 
koosta sekä yksittäiselle rakennuspaikalle sallittavasta rakennusoikeudesta. Sen li-
säksi voidaan antaa myös rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, suosituksia 
tai ohjeita. 

Rakennuspaikan kokoon vaikuttavat kylärakenne, kyläläisten kylämiljöötä ja 
asuinympäristöä koskevat tavoitteet sekä vesihuollon järjestämisen tapa. Raken-
nuspaikan koon on oltava maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen 
ulkopuolella vähintään 2 000 m², mutta usein maaseudulla halutaan rakentaa väljem-
min, esimerkiksi 3 000–5 000 m²:n rakennuspaikoille. Suuri rakennuspaikka helpottaa 
myös jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä. Keskitetyn viemärin rakentaminen 
puolestaan on tehokkaampaa, jos rakennuspaikat ovat pienempiä. 

Yleiskaavan suunnittelutarkkuus on asemakaavaa yleispiirteisempi silloinkin, kun 
kyse on suoraan rakentamista ohjaavasta yleiskaavasta. Yleispiirteisyydestä johtuu, 
ettei rakennusten sijoittelua voida eikä ole tarkoituksenmukaistakaan suunnitella yh-
tä tarkkaan kuin asemakaavassa. Tästä johtuen on perusteltua, että kaavassa osoitetut 
rakennuspaikat ovat niin väljiä, että yksittäisten rakennusten sijoittelu maastoon ja 
maaperään nähden onnistuu järkevällä tavalla.  

Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus voidaan määritellä joko pinta-alan tai 
käyttötarkoituksen mukaan. Enintään kaksiasuntoisen asuinpientalon rakennusoi-
keudeksi voidaan määritellä esimerkiksi 200–300 m². Tämän lisäksi voidaan sallia tar-
peellisten talousrakennusten rakentaminen esimerkiksi siten, että kokonaisrakennus-
oikeus on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Muun kuin asuinrakentamisen 
rakennusoikeus on yleensä tarkoituksenmukaisinta määritellä pinta-alan perusteella. 

Kaavassa, rakennusjärjestyksessä tai erillisissä rakentamistapaohjeissa annettavat 
määräykset, ohjeet tai suositukset voivat koskea esimerkiksi rakennusten sijoittumis-
ta tontille, pihapiirien muodostamista ja muita pihajärjestelyjä, rakennusten mitta-
suhteita, kattomuotoja materiaaleja tai värejä. 

Uudisrakentamisen tapaa ja rakennusten korjaamista koskevat määräykset tai 
ohjeet ovat erityisen tarpeellisia kulttuuriympäristöltään arvokkaissa kylissä. 
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Rakentamisen ja rakentamistavan ohjaaminen on tärkeää asukkaidenkin kannalta. 
Maaseudulle halutaan usein muuttaa juuri perinteisen rakentamistavan vuoksi. Tulisi 
kannustaa eri toimintojen sijoittamiseen eri rakennuksiin ja pihapiirien muodosta-
miseen. Kaavoituksella tulisi tukea kylämiljöön ja identiteetin kehittämistä, ei vain 
tyytyä rakennusoikeuden mekaaniseen määrittämiseen.

Palvelut

Kyläyleiskaavaa perustellaan usein sillä, että kaavoituksen avulla voidaan tukea 
olemassa olevien palvelujen säilyttämistä kylällä tai helpottaa uusien palvelujen jär-
jestämistä. Kaavoituksella ei voida taata palvelujen säilymistä, mutta voidaan luoda 
mahdollisuuksia palvelujen säilyttämiselle ja kehittämiselle.

Jukojärvellä on taisteltu koulun puolesta

Kylällä on koulu, joka on ollut lakkauttamisen vaaravyöhykkeessä jo kaksi kertaa. Uhka-
tilanteessa kylätoimikunta aktivoitui ja ainakin vielä koulu on saatu säilytettyä. Nykyään 
koulussa on noin 30 oppilasta.

Palvelujen kehittämistä voidaan tukea usealla tavalla. Palveluja varten voidaan va-
rata erityisiä alueita, kuten julkisten palvelujen alueita (Y), palvelujen ja hallinnon 
alueita (P) tai alueita kaupallisia palveluja varten (K). Kyläalueilla palvelut ovat 
kuitenkin usein niin pienimuotoisia, että niitä voidaan sijoittaa asumisen yhteyteen 
kylä(keskuksen) alueelle (AT) erittelemättä tarkkaa sijaintia. Tämä tuo joustavuutta 
palvelujen sijoittumiseen. Erityisiksi Y- tai P-alueiksi on luontevaa osoittaa olemassa 
olevien koulujen tai seurantalojen alueita sekä alueita niiden mahdollista laajen-
tamista varten. Joskus voi olla tarpeen osoittaa alueita uusia kyläläisten yhteistä 
kokoontumista toimintoja varten. Palvelu- ja liikerakennukset kannattaa sijoittaa 
kylän muihin toimintoihin nähden keskeisesti ja niiden pihajärjestelyihin kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota.  

Matkailuun panostavissa kylissä voi olla tarvetta myös matkailupalveluille, kuten 
majoitustiloille. Niitäkin voidaan sijoittaa pienimuotoisesti kyläkeskusten alueille. 
Varsinainen hotellitoiminta osoitetaan kuitenkin omalla merkinnällään (P, K tai RM). 
Kyläalueella tai sen tuntumassa voi olla myös huoltoasemia (LH) ja niihin liittyviä 
liikennepalveluasemia.  

Palvelutoimintoja ei voi toteuttaa suoraan rakennuslupaan oikeuttavan yleis-
kaavan perusteella. Poikkeuksen voivat muodostaa sellaiset palvelut, jotka liittyvät 
välittömästi asuntoon niin, että rakennuksen pääkäyttötarkoitus on erillispientalo. 
Näitä voivat olla esimerkiksi kampaamoyritykset ja aamiaismajoituspalvelut. Pie-
nimuotoisia palveluja kuten pieniä korjaamoja ja verstaita, kahvilapalveluita yms. 
voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisuin. Mittavampien kokonaisuuksien, kuten 
matkailukeskusten ja liikennepalveluasemien toteuttamiseksi tarvitaan asemakaava. 

Palvelujen säilyttämisen ja kehittämisen edellytyksiä voidaan parantaa myös niin, 
että muut toiminnot sijoitetaan palveluja tukevalla tavalla. Esimerkiksi uudet raken-
nuspaikat kannattaa sijoittaa kävelyetäisyydelle (enintään 2–3 km päähän) koulusta 
ja muista arkipäivän lähipalveluista. Suurimpien keskusten liepeillä sijaitseviin kyliin 
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sijoittuu myös asukkaita, joiden työpaikat 
ovat lähitaajamassa. Nämä asukkaat lisää-
vät osaltaan koulun ja kaupallisten palvelu-
jen tarvetta kylässä. Kun asutus sijoitetaan 
järkevästi kouluun nähden, voidaan välttää 
koulukuljetusten tarve. 

Kylän kehittämisen kannalta tärkeä 
maankäyttökysymys on alueiden varaami-
nen kyläläisten yhteistä toimintaa varten. 
Kyläyhdistykset yms. tarvitsevat myös ti-
loja. Monissa kylissä on tähän soveltuvia 
olemassa olevia tiloja, kuten vanhoja seu-
rantaloja, entisiä kouluja tai muita käytöstä 
poistettuja julkisten palvelujen tiloja. Esi-
merkiksi Vuonislahdella vanhan koulun 
tiloissa toimii kylätoimintakeskus, joka tar-
joaa kyläläisille erilaisia palveluja ja tarjoaa 
tiloja yritystoimintaan ja erilaisiin harras-
tuksiin, kuten teatteritoimintaan. Kylätalon 
tai koulun yhteyteen voidaan järjestää tiloja 
myös esikoulua, ryhmäperhepäivähoitoa 
tai iltapäivähoitoa varten. Niihin sijoittuvat 
luontevasti myös kirjasto ja kansalaisopisto 
sekä muita kulttuuri- ja sosiaalipalveluja. 

Koulujen ja kylätalojen yhteydessä on 
usein tarvetta myös yhteisiin ulkotiloihin, 
kenttiin ja virkistysalueisiin. Saavutetta-
vuuden kannalta on olennaista, että yhteiset 
palvelut ovat sujuvien kävely- ja pyöräilyreittien piirissä ja että niiltä on yhteydet 
asutuksen lisäksi myös kylän ympäristöön ulkoiluun soveltuville alueille. 

Asutuksen ja palvelujen kokonaisuudella voidaan vaikuttaa myös ikääntyvien 
mahdollisuuksiin asua kotona mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi kylätalosta 
käsin julkinen tai yksityinen toimija voi tarjota ikääntyville tukipalveluja, kuten ate-
rioita, kuljetuspalveluja, parturi- ja kampaamopalveluita, yhteistä saunomista tms. 

Vesihuolto

Kyläyleiskaavaa laadittaessa joudutaan ottamaan kantaa myös vesihuollon järjestä-
miseen. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma antaa tähän hyvän lähtökohdan. 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan vesihuollon tarpeita ja toimenpi-
teitä koko kunnan alueella. Ellei kylän alueella vielä ole vesihuollon kehittämissuun-
nitelmaa, se on luontevaa tehdä yleiskaavan laadinnan yhteydessä. 

Monissa maaseudun kylissä vesihuolto on järjestetty kiinteistökohtaisesti niin 
kuin haja-asutusalueillakin. Kaavaa laadittaessa on arvioitava, voidaanko jatkossa-
kin turvautua kiinteistökohtaisiin järjestelyihin, vai onko alueella tarpeen toteuttaa 
yhteisiä vesihuoltoratkaisuja vesihuollon rakentamiseen. Huomiota on kiinnitettävä 
sekä hyvälaatuisen talousveden saantiin että jätevesien käsittelyyn siten, että niistä 

Kuva 30. Vuonislahdella vanha koulu kunnostettiin kylätoiminta-
keskukseksi. Reino Kuivalainen. 
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ei aiheudu haittoja asuinympäristöön eikä pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaa-
raa. Vaikka vesihuollon kiinteistökohtainen järjestäminen on kiinteistönomistajan 
vastuulla, kunnan tulee kuitenkin kehittää yhteistä vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä 
vastaavasti. 

On myös kyliä, joissa on jo entuudestaan keskitettyjä vesihuoltojärjestelmiä.  
Alueilla, joilla talousveden laatu on heikko, on usein järjestetty yhteinen vesijohto. 
Jätevedet saatetaan silti hoitaa kiinteistökohtaisesti, vaikka sitä enää pidetäkään hy-
vänä järjestelmänä. Kylässä saattaa olla myös pienpuhdistamoita, joihin koulujen, 
muiden laitosten tai esimerkiksi kunnan myymillä rakennuspaikoilla olevien talojen 
jätevedet johdetaan. 

Yleiskaavoituksen yhteydessä voidaan varautua taloryhmäkohtaisesti keskitet-
tyihin vesihuoltojärjestelyihin ja varata alueita pienpuhdistamoita (kuten maape-
räkäsittelyä) varten. Kunnassa saattaa myös olla vireillä hankkeita kokonaisten ky-
lien liittämiseksi vesihuoltoverkostoihin. Vesihuollon suunnittelu ja yleiskaavoitus 
kannattaa silloin kytkeä yhteen niin, että olemassa olevat ja uudet rakennuspaikat 
saadaan tehokkaasti liitettyä vesihuollon piiriin. Kyläalueilla keskitetyt järjestelmät 
toteutetaan yleensä vesiosuuskuntapohjaisesti, jolloin vain mahdolliset runkoviemä-
rit kuuluvat kunnan vesihuoltolaitokselle.  

Vesihuollon keskitetty järjestäminen on kallis investointi ja yleiskaavaa laadittaessa 
onkin tarkoin pohdittava, kannattaako kylän asutusta lisätä niin paljon, että keskite-
tyn järjestelmän rakentaminen tulee välttämättömäksi. 

Vesihuollon suunnittelua tarvitaan paitsi hyvälaatuisen talousveden saannin tur-
vaamiseksi myös pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi.  Kaavoituksessa voidaan edis-
tää pinta- ja pohjavesien suojelua sijoittamalla rakentaminen sopiville paikoille ja 
antamalla tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi rakennuspaikan koosta ja vesihuollon 
järjestämisestä. Kaavoituksen yhteydessä voidaan antaa myös muita eri toimenpi-
teitä koskevia, vesiensuojelua edistäviä ohjeita ja suosituksia. Runkoviemäreiden ja 
vesijohdon paikat voidaan osoittaa kaavassa.

Vesihuoltoa koskevia kaavamääräyksiä harkittaessa on otettava huomioon, mitä 
ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetussa haja-asutusalueiden jätevesien käsit-
telyä koskevassa asetuksessa (209/2011) on säädetty. Asetuksessa asetetaan jätevesien 
käsittelylle vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien kiinteistöjen on täytettävä. Tämän 
vuoksi kaavoituksessa ei tarvitse antaa jätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia, 
ellei siihen ole erityisiä syitä esimerkiksi pohja- ja pintavesien suojelemiseksi. 

Kaavoituksella voidaan luoda edellytyksiä sekä kiinteistökohtaiselle että keski-
tetylle vesihuollon järjestämiselle. Kiinteistökohtaisia järjestelyjä voidaan tukea si-
joittamalla rakennuspaikat alueille, joilla talousvettä on saatavissa ja joilla jätevedet 
voidaan käsitellä maaperässä. Rakennuspaikkojen riittävän suuri koko ja etäisyys 
toisista rakennuspaikoista on eduksi. Keskitetyn järjestelmän tapauksessa rakennus-
paikat kannattaa sijoittaa tiiviimmin ja niiden koko voi myös olla pienempi. Kaavassa 
voidaan myös osoittaa pienpuhdistamoiden paikat.   

Pohjavesialueet on syytä selvittää ja osoittaa kaavassa. Niillä ei saa ryhtyä sellaisiin 
toimenpiteisiin, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n (maaperän 
pilaamiskielto), 8 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) tai uuden vesilain 3 luvun 2 §:n 
(pohjaveden muuttamiskielto) mukaisia seuraamuksia. 
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Liikenne

Yleiskaavassa osoitetaan alueen päätieverkosto, maantiet ja tärkeimmät yksityistiet. 
Myös metsäautotiet voidaan osoittaa, jos niillä on merkitystä esimerkiksi virkistyksen 
kannalta. Uusien asuinrakennuspaikkojen kytkeminen tieverkkoon on syytä tutkia ja 
tarvittaessa osoittaa pääsytiet rakennuspaikoille. 

Jos rakennuspaikat liittyvät suoraan maantiehen, on liittymistä syytä keskustella 
tieviranomaisten kanssa. Uusien liittymien määrä maantielle kannattaa pitää mahdol-
lisimman vähäisenä ja järjestää yhteisiä liittymiä. Pääsyteiden selvittäminen on erityi-
sen tärkeää silloin, kun laaditaan suoraan rakennuslupaan oikeuttavaa yleiskaavaa. 
Kulku yleisilta teiltä rakennuspaikoille on tutkittava viimeistään rakennuslupa- tai 
lohkomisvaiheessa.  

Yleiskaavoituksen yhteydessä tulee usein esiin tarve liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen esimerkiksi kyläkeskuksen alueella tai koulun läheisyydessä. Liitty-
mäjärjestelyt ja esimerkiksi nopeuden alentaminen eivät sinänsä ole kaava-asioita, 
mutta uusien rakennuspaikkojen osoittaminen kylätien varteen ja liikennemäärien 
kasvaminen voivat johtaa siihen, että liikenneturvallisuuteen pitää kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Kaavassa voidaan myös varautua kevyen liikenteen väylien 
rakentamiseen ja selvittää niiden toteuttamisen mahdollisuuksia tieviranomaisten 
kanssa. Uusia kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja on mahdollista rakentaa tarpeisiin 
nähden vähän ja lähinnä vain sinne, missä niiden käyttäjiä on eniten ja missä liikku-
misolosuhteet ovat turvattomimmat. 

Tieviranomaisilla saattaa myös olla valmiina tai vireillä kylän teitä koskevia suun-
nitelmia, jotka kannattaa selvittää. Alueelle tai lähiympäristöön voi olla myös vireillä 
liikennepalveluhankkeita, jotka toteutuessaan parantavat kylän palvelutarjontaa. 

Asuinpaikkoja suunniteltaessa kannattaa lisäksi ottaa huomioon liikenteen aiheut-
tamat epämukavuustekijät. Epämukavuutta aiheuttaa esimerkiksi liikennemelu tai 
liikenteen aikaansaama tärinä.

Yleiskaavalla voidaan tukea joukkoliikenteen järjestämistä osoittamalla uusia ra-
kennuspaikkoja joukkoliikenteen palvelualueelle. Asutuksen sijoittelu vaikuttaa myös 
koulukuljetuksiin ja erityisryhmien kuljetuspalveluihin: keskitetyssä ratkaisussa kul-
jetukset voidaan hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Maa- ja metsätalous

Maaseutualueiden tavoitteissa mainitaan yleensä maa- ja metsätalouden harjoittami-
sen turvaaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vältetään hyvien maa- ja met-
sätalouskäytössä olevien alueiden osoittamista muuhun käyttöön eikä maa- ja met-
sätalouden harjoittamiseen vaikuttavia määräyksiä anneta ilman erityisiä perusteita. 

Kylien yleiskaavoituksessa painopiste on asuinrakentamisen ohjaamisessa. Kaava-
alueen rajauksesta riippuu, miten paljon maa- ja metsätalousalueita kaavaan sisäl-
tyy. Kylämaiseman kannalta keskeiset peltoalueet on kuitenkin yleensä syytä ottaa 
mukaan kaava-alueeseen, jotta mahdollinen rakentaminen voidaan ohjata pois pel-
toalueita. Kaavaan voidaan myös liittää suosituksia peltoalueiden säilyttämisestä 
viljelyskäytössä. Kylän tuntumassa voi myös olla metsäalueita, joilla on merkitystä 
kylämaiseman tai ulkoilun kannalta. Vaikka maatalouden parissa työskentelevien 
henkilöiden määrä vähenee, maataloudella on edelleen suuri merkitys kylien iden-
titeetin kannalta.
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Arpela, vanha maatalous(karjatalous)kylä

Elinkeino ja luonnonolot (maisemarakenne) ovat muovanneet kylän rakennetta ja iden-
titeettiä. Asutus on keskittynyt kolmelle kukkulalle, välissä jokivarsien pellot ja niityt. 
Alavalle alueelle sijoitettu uudehko palstoitusalue erottuu rakenteessa eräänlaisena 
maisemavauriona.

 

Yleiskaavalla ei ohjata maa- ja metsätalouden harjoittamista. Esimerkiksi metsäta-
loutta ohjataan metsätalouden omilla suunnitelmilla, joissa edellytetään noudatet-
tavaksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion "Hyvän metsänhoidon suosituksia" 
ja metsälakia.

Maa- ja metsätalousalueilla on kuitenkin usein merkitystä myös luonnon moni-
muotoisuuden vaalimisen ja luonnonsuojelun sekä jokamiehen käyttöön perustuvan 
virkistyksen kannalta. Maisemallisten tai luonnonarvojen vuoksi on joskus perus-
teltua antaa myös maa- ja metsätalousalueille rakentamis- ja toimenpiderajoituksia. 
Luonnonoloiltaan arvokkaille alueille voidaan osoittaa myös luonnon monimuotoi-
suuden kannalta tarpeellisia suojelumääräyksiä. Suojelutavoitteet pyritään kuitenkin 

Esimerkkejä yleiskaavamerkinnöistä ja määräyksistä
Erilaisia maa- ja metsätalousalueita

M  Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen ja haja-asutusluonteiseen rakentamiseen.

MU  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta. 
Alueen käytössä on kiinnitettävä huomiota ulkoilupolkujen ja reittien järjestely-
mahdollisuuksiin.

MY  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 
Alueella ei saa tehdä avohakkuita eikä rantoja rajaavaa puustoa saa kokonaan 
poistaa (MRL 41 § 2 mom.).

MT  Maatalousalue. Alueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuksia, teitä, ulkoilureittejä tai 
muita rakenteita, jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista. Vesistön rantaan 
suositellaan jätettäväksi 5 metriä leveä suojavyöhyke.

MA  Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alueen säilyminen avoimena ja peltoviljelyss 
on maisemakuvan kannalta tärkeää. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa mah-
dollisuuksien mukaan maatilojen talouskeskusten yhteyteen, pellon ja metsän 
reunaan tai metsäsaarekkeisiin.

Rantojen tai muiden maisemaltaan tai luonnonoloiltaan arvokkaiden maa- ja metsäta-
lousalueiden säilyminen rakentamattomina voidaan turvata rakentamisrajoituksella. Toi-
menpiderajoituksella voidaan puolestaan vaikuttaa esimerkiksi rantavyöhykkeen hoitoon.

Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Alueelle ei saa rakentaa 
niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista (MRL 43 § 2 mom.). Alueen raken-
nusoikeus on siirretty maanomistajan AO- ja RA-alueille.

Alueella ei saa kaataa puita tai suorittaa muuta maisemaa muuttavaa toimenpidettä 
ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.
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sovittamaan maa- ja metsätalouden tarpeiden kanssa yhteen siten, ettei tarpeetto-
masti estetä alueiden käyttöä maa- ja metsätalouteen. Suojelumääräysten tulee joka 
tapauksessa olla maanomistajille kohtuullisia.

Kyliin liittyvät pellot ovat usein arvokkaita kulttuurimaisema-alueita, joiden säi-
lymistä avoimena voidaan kaavassa suositella. Maatalouden turvaaminen näillä 
alueilla on samalla kulttuuriympäristön suojelua. Rakentaminen ohjataan yleensä 
peltoalueen reunoille ja metsäsaarekkeisiin. Maatalouden toimia luonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman ylläpitämiseksi sekä vesien suojelemiseksi pientareiden ja 
suojakaistojen avulla edistetään maatalouden ympäristötukijärjestelmällä.

Maatilojen talouskeskukset ja kotieläintalouden suuryksiköt
Kylissä on usein toimivia maatiloja tai nykyisellään muussa käytössä olevia maa-
tilakeskuksia. Näiden toiminta luonnollisesti turvataan kaavassa ja niillä sallitaan 
maatilatalouteen, sukupolvenvaihdoksiin ja sivuelinkeinoihin liittyvä toiminta ja 
rakentaminen. Esimerkiksi rakentamisrajoituksia mietittäessä on syytä muistaa, että 
maa- ja metsätalouden harjoittamisessa on usein kysymys monimuotoisesta yri-
tystoiminnasta (maatilamatkailu yms.). Näille elinkeinoillekin pitäisi antaa liikku-
mavaraa, koska ne voivat olla maatalouden harjoittamisen edellytysten kannalta 
välttämättömiä.  

Kaavoituksessa on myös otettava huomioon, että maataloustuotannon teknolo-
ginen taso, tehokkuus ja mittakaava kasvavat koko ajan. Kehityskulku edellyttää 
joustavaa yhteensovittamista maatalouden ja muun maankäytön kesken. Maatalou-
den rakenteen muutos näkyy tilojen lukumäärän laskun ja tilakoon suurentumisen 
lisäksi myös alueellisena keskittymisenä. Viljelysalueet ovat suurempia ja peltokuviot 
suorempia, kotieläinrakennukset kasvavat suuryksiköiksi, suuret ja raskaat koneet 
asettavat tiestölle vaatimuksia.   

Asutuksen lisääntyminen toimivien maatilojen läheisyydessä voi johtaa tuotan-
torajoituksiin tai laajennusten estymiseen tilalla. Kaavoituksen avulla uusi asutus 
voidaan ohjata riittävän etäälle toimivasta maatilasta ja erityisesti kotieläintalouden 
suuryksiköstä. Näin naapureiden kesken ei synny ongelmia kotieläinrakennuksista 
tulevasta hajusta. Lannan levitys, torjunta-aineiden käyttö ja viljankuivaajan käyttä-
minen on myös otettava huomioon asutusta lisättäessä, koska nekin saattavat aihe-
uttaa haittaa naapurustossa.  

Alueilla, joilla on paljon kotieläintaloutta, ajankohtaiseksi tulee myös uusien ko-
tieläintalouden suuryksikköjen rakentaminen. Kaavoituksessa voidaan ottaa kantaa 
näiden sijoittamiseen, jos investointeja on kaavan laadinnan aikana tiedossa. Uudet 
suuryksiköt voivat sijoittua myös olemassa olevan tilakeskuksen ulkopuolelle, var-
sinkin jos tilakeskus sijaitsee kyläkeskuksessa. Kotieläintalouden suuryksikön alue 
voidaan erottaa muusta maatalousalueesta omalla merkinnällään (ME). Kaavat eivät 
kuitenkaan sellaisenaan ole riittäviä ratkaisemaan eläinsuojan sijoittamista, sillä se 
ratkaistaan aina tapauskohtaisessa ympäristölupamenettelyssä.

Tuotantorakennusten sijoittumista ja rakentamistapaa on tarpeen pyrkiä ohjaa-
maan niin, että ne sopeutuvat maaseudun kulttuurimaisemaan. Tämä on tärkeää 
etenkin sen vuoksi, että rakennukset ovat yhä suurempia. Ohjeissa tai suosituksissa 
on mahdollista kannustaa myös ekologisiin ratkaisuihin, kuten maalämmön käyt-
töön. Lisäksi voidaan antaa myös muuta ympäristönhoitoa, kasvillisuutta ja sen 
hoitoa koskevia ohjeita ja suosituksia. 
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Kuva 31. Esimerkki kaavasta, jossa on otettu kantaa kotieläintalouden suuryksikköjen  
rakentamiseen. Ilmajoen kunta.
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Hevostallit
Ratsastusharrastuksen lisääntyminen on nostanut esiin tarpeen ohjata ratsastuskes-
kusten ja pienempien hevostallien sijoittumista kaavoituksella. Kaavatarkastelun 
kautta voidaan ottaa huomioon alueella jo olevat hevostallit ja varautua uusien sijoit-
tamiseen. Kaavoituksen keinoin voidaan myös varmistaa riittävien vapaa-alueiden 
ja yhteysmahdollisuuksien jääminen alueelle, jotta hevosilla päästään liikkumaan 
myös tilan ulkopuolella. Samalla voidaan varmistua siitä, että nämä yhteydet eivät 
esimerkiksi asutuksen tiivistymisen vuoksi katkea. 

Kaavassa voidaan osoittaa alueita erityisesti hevostalleja varten. Tällaiset alueet 
voivat olla pääkäyttötarkoitukseltaan esimerkiksi asuinalueita tai virkistysalueita, 
joille voi sijoittaa hevostaloutta ja/tai -urheilua/-harrastusta palvelevia rakennuksia. 
Erityisten tallialueiden osoittaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista tai tarpeen, 
jolloin tallitoiminta ohjautuu kaavan maa- ja metsätalousalueille. Tietyn väljyyden jät-
täminen toiminnan sijoittumiselle on tarkoituksenmukaista muun muassa sen vuoksi, 
että suunnittelun aikana ei välttämättä ole tietoa alueelle tulevista tallihankkeista, 
tallitoimintaan luontaisesti parhaiten sopivista paikoista tai alueiden saatavuudesta 
tallitoimintaan. 

Vaikka erillisiä hevostallialueita ei osoitettaisikaan, kaava antaa perusteita talleja 
koskevaan lupaharkintaan. Esimerkiksi suunnittelutarveharkinnan yhteydessä voi-
daan katsoa, ettei tallitoimintaa sijoiteta liian lähelle asutusta. Voidaan myös pitää 
silmällä sitä, että tallin alueelta olisi luontevat yhteydet ratsastusmaastoihin joko 
maastossa tai teitä pitkin. Kaavassa voidaan myös osoittaa reittejä ratsastusta varten 
sekä paikallisia että seudullisia tarpeita varten.

Kaavassa tai rakennusjärjestyksessä annettavilla määräyksillä voidaan paikallisten 
olosuhteiden niin vaatiessa varmistaa tallitoiminnan sekä nykyisen ja tulevan asuin-
rakentamisen riittävä etäisyys toisistaan. Määräyksiä voidaan antaa sekä rakennus-
paikan koosta että eri rakennusten ja rakennelmien etäisyydestä naapurikiinteistön 
rajoista. Voidaan myös määrätä, kuinka etäälle esimerkiksi talli, lantala tai maneesi 
on sijoitettava olemassa olevasta asuinrakennuksesta tai vesistöstä. Määräysten tar-
ve tulee harkita paikallisten olosuhteiden, kuten maaston, maiseman ja ympäristön 
maankäytön mukaan ja niiden tulee olla kohtuullisia maanomistajan kannalta. Ym-
päristön fyysisten ominaisuuksien ja eri toiminnoista aiheutuvien ympäristövaiku-
tusten lisäksi määräysten tarpeeseen vaikuttavat olemassa olevan ja suunnitellun 
rakentamisen luonne ja tiiviys. 

Luonnonvarojen käyttö

Maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön on sallittua ilman maa-aineslaissa tarkoi-
tettua lupaa. Kyläalueilla saattaa olla vanhoja kotitarvekäyttöön tarkoitettuja hiek-
kakuoppia, joiden poistaminen käytöstä ja maisemointi lienee monen kylämiljöön 
kunnostussuunnitelman tavoitteena. 

Kyläyleiskaavan laatiminen ja uusien rakennuspaikkojen osoittaminen rajoittaa 
maa-ainesten ottamista kyläalueelta ja sen lähistöltä, koska maa-aineslupaa harkit-
taessa on otettava kaavallinen tilanne huomioon. Jos kaava-alue ulottuu kyläaluetta 
laajemmalle, kaavoituksen yhteydessä voidaan myös selvittää mahdolliset maa- 
ainesten ottoalueet.  
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Turpeen ottaminen kuuluu ympäristönsuojelulain mukaisen lupamenettelyn piiriin, 
mutta myös siihen voidaan ottaa kantaa kaavoituksessa. 

Kaivostoimintaa säätelee oma lainsäädäntönsä, mutta kaivoksiin liittyvä rakennus-
toimintaa, kuten mahdollisia asuntoalueita ja liikenneyhteyksiä voidaan suunnitella 
kaavoituksen yhteydessä.

Muu elinkeinotoiminta  

Kylissä on vaihtelevalla tavalla myös muuta elinkeinotoimintaa kuin maa- ja metsäta-
loutta: kauppoja, autokorjaamoja, parturikampaamoja ja muuta pienyritystoimintaa. 
Joissakin kylissä voi olla myös pienimuotoista teollista toimintaa, kuten metallipa-
joja tai sahoja. Pienimuotoista yritystoimintaa voi sijoittaa kaavassa kyläkeskuksen  
alueeksi osoitetuille alueille, mutta teollinen toiminta vaatii kaavassa omat varauk-
sensa. Teollisuus- ja varastoalueiden rakentamista on tarpeen säädellä muutenkin 
niin, että niiden ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Vesistön lähellä sijoitetuissa kylissä on usein asumiseen liittyviä puuverstaita, 
veneveistämöitä ja telakoita, sahoja tai myllyjä sekä esimerkiksi kalanviljelyn ja  
-jalostuksen yrityksiä. Yleiskaavalla voidaan edistää niiden säilymistä ja kehittämistä 
ympäristön- ja vesiensuojelu huomioon ottavalla tavalla. 

Uusien työpaikkojen luominen on monen kylän kehittämisen keskeinen tavoite. 
Kaavalla ei voida turvata työpaikkojen syntymistä tai säilymistä, mutta sillä voidaan 
luoda edellytyksiä elinkeinoille. Kaavamääräyksissä kannattaa jättää liikkumavaraa 
niin, että esimerkiksi kyläkeskuksen alueella voidaan joustavasti sijoittaa sellaista 
yritystoimintaa, joka ei häiritse asumista. Vanhusten hoitokodit tai palveluasunnot 
ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista. 

Maatiloihin liittyvää maatilamatkailua tulisi voida harjoittaa pienimuotoisesti kai-
killa maatiloilla. Varsin usein maatilamatkailuun voidaan käyttää tiloilla jo entuu-
destaan olevia rakennuksia. Kuitenkin, jos maatilamatkailuun liittyy huomattavaa 
majoitus- ja muiden rakennusten rakentamista, rakentamisen osoittamista kaavassa 
tulisi harkita. 

Matkailukeskukset ja niihin liittyvä majoitusrakentaminen tarvitsevat asemakaa-
van. Pienimuotoista matkailutoimintaa voidaan kuitenkin ohjata yleiskaavoituksella 
esimerkiksi kyläkeskusten alueille tai muille tarkoitukseen soveltuville alueille. 

Kulttuuri- ja luonnonarvojen vaaliminen

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristön vaaliminen on yksi keskeisimmistä kyläyleiskaavoituksen 
tavoitteista. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennetun ympäristön, kulttuuri-
maiseman, muinaisjäännösten ja perinnebiotooppien muodostamaa kokonaisuutta. 
Se ilmentää kulttuurin vaiheita, kertoo alueen historiasta ja perinteistä sekä ihmi-
sen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksista. 

Maaseudun kulttuurimaisemaa hallitsevat maa- ja metsätalouteen liittyvät piir-
teet. Samalla paikalla on saatettu viljellä maata satoja vuosia ja monet maatilaym-
päristöt rakennuksineen ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Pitkään jatkunut 
maatalous on aikaansaanut monilajisia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja, kuten 
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niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa ja 
maaperässä säilyneitä jälkiä, kerrostumia ja rakenteita muinoin eläneiden ihmisten 
toiminnasta. Näitä ovat mm. asuinpaikat, pyyntikuopat, kalliomaalaukset ja haudat. 
Muinaisjäännökset tuovat ympäristöön merkittävän ajallisen näkökulman ja tuovat 
näkyväksi alueen pitkää historiaa. 

Valtakunnallisesti merkittävät alueet ja kohteet tulee osoittaa jo maakuntakaa-
voissa. Niissä voi olla myös maakunnallisesti merkittäviä historiallisia ympäristöjä 
ja niihin kohdistuvia suojelumerkintöjä. Yleiskaavoissa osoitetaan valtakunnallisten 
ja maakunnallisten kohteiden lisäksi paikallisesti tärkeät kulttuuriympäristöt ja ra-
kennukset, jotka selvitetään viimeistään kaavoituksen yhteydessä. 

Kyläyleiskaavoituksella voidaan edistää kulttuuriympäristön säilymistä mm. 
ohjaamalla rakentamisen sijoittumista alueelle perinteiseen tapaan tai antamalla 
rakentamistapaa koskevia määräyksiä tai suosituksia. Arvokkaiden rakennusten tai 
maiseman säilyttämiseksi voidaan antaa myös suojelumääräyksiä. Maisemallisesti 
arvokkaat peltoaukeat pyritään säilyttämään rakentamattomina.

Suojelualueita voidaan esittää joko suojelualuevarauksina (SR) tai osa-aluera-
jauksina (pistekatkoviiva ma, sr) pääkäyttötarkoituksen yhteydessä. Maisemalli-
sesti arvokkaita peltoja varten on oma merkintänsä (MA). Suojelun tarve ja koh-
de ratkaisevat merkintätavan. Esimerkiksi arvokkaan harjualueen suojelu voidaan 
osoittaa osa-aluerajauksena virkistysalueella, maa- ja metsätalousalueella jne. Sekä 
suojelualuevarauksiin että osa-aluevarauksiin voidaan kohdistaa maankäyttö- ja 
rakennuslain 41 § 2 momentin mukaisia suojelumääräyksiä. Suojelumääräysten tu-
lee olla maanomistajille kohtuullisia. Ympäristön vaalimiseksi voidaan antaa myös 
toimenpiderajoituksia (MRL 128 §). Rakennusten purkaminen voidaan määrätä lu-
vanvaraiseksi (MRL 127 § 1 mom.).

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt voidaan osoittaa esimer-
kiksi kyläkuvallisesti arvokkaiksi alueiksi tai alueiksi, joilla on säilytettäviä ympäris-
töarvoja. Yksittäiset rakennukset voidaan osoittaa myös kohdemerkinnällä. Alue- ja 
kohdemerkintöihin voidaan liittää tarpeellisia suojelumääräyksiä, jotka voivat koskea 
esimerkiksi rakennusten purkamista tai korjaamista, uudisrakentamista tai muita toi-
menpiteitä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden kaavoihin voidaan liittää 
myös suosituksia rakentamisesta ja maisemanhoidosta. Arvokkaille alueille voidaan 
laatia erillisiä rakentamistapaohjeita ja maisemanhoitosuunnitelmia. 

Kyläalueilla voi olla myös muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita, jotka 
osoitetaan joko aluevarausmerkinnällä (SM) tai osa-aluemerkinnällä (sm). Tyypil-
lisiä kohteita ovat mm. maaseudun asutushistorialliset muinaisjäännökset, kuten 
autioituneet kylätontit ja kartanoiden ja torppien paikat sekä elinkeinohistorialliset 
muinaisjäännökset, kuten myllyjen ja sahojen jäännökset, tiiliuunit, kalkki- ja kivi-
louhokset sekä saariston linnustus- ja kalastuspaikat.

Luonnonympäristö
Luonnonsuojelun kannalta tärkeät alueet voidaan osoittaa joko luonnonsuojelualu-
eiksi (SL) tai osa-aluemerkinnällä (-sl) esimerkiksi maa- ja metsätalousalueille.  Luon-
nonsuojelualueet (SL) osoitetaan kaavassa suojelupäätösten mukaisesti. Myös Natura 
2000 -alueet rajataan kaavoihin ja jaetaan osa-alueisiin toteuttamiskeinon mukaan 
(luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, metsälaki, maa-aineslaki ja ve-
silaki). Luonnonsuojeluohjelmiin tai Natura-verkostoon kuuluvat alueet, sikäli kun 
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toteuttamiskeino on luonnonsuojelulaki, osoitetaan kaavoissa luonnonsuojelualueik-
si (SL). Kun Natura 2000 -alueen toteuttamiskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki, 
kaavalla sovitetaan yhteen rakentamisen ja suojelun tarpeet siten, ettei merkittävästi 
heikennetä Natura 2000 -alueen luontoarvoja.
Luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltavat luontotyypit, 47 §:n mukaiset eri-
tyisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja 49 §:n mukaisten eliölajien lisääntymis- 
tai levähdyspaikat osoitetaan kaavoissa suojelualueiksi joko aluevarausmerkinnällä 
(S) tai osa-aluemerkinnällä (-s). Kohteet saattavat olla aikaisemmin tunnettuja tai 
kaava-alueen inventoinneissa löytyneitä. Metsälain 10 §:n ja vesilain 1 luvun 15 a ja  
17 a §:n mukaiset elinympäristöt tai muut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeät alueet voidaan osoittaa osa-aluemerkinnöillä (sl tai luo).  

Virkistys

Kyläläisten lisäksi virkistystarpeita on loma-asukkailla sekä läheisten taajamien 
asukkailla. Lisäksi alueeseen voi kohdistua seudullisia tai maakunnallisia virkistys-
tarpeita. 

Kylän tärkeimpiä virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita ovat lähiliikun-
tapaikat, kuten kentät, jotka usein sijaitsevat koulujen tai seurantalojen yhteydessä. 
Ne kannattaa kaavassa rajata omiksi alueikseen, jotta ne jäisivät yhteiseen käyttöön 
rakennusten mahdollisen käyttötarkoitusten muutosten tai myynnin jälkeenkin.

Varsinaisten virkistysalueiden (VL) sekä retkeily- ja ulkoilualueiden (VR)  lisäksi 
voidaan osoittaa maa- ja metsätalousalueita, joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta.  

Yleinen virkistyskäyttö tulee ohjata alueille, joilla se ei vaaranna maa- ja metsäta-
louden harjoittamista tai luonnonarvoja. Virkistysalueiksi osoitetuilla alueilla tai ul-
koiluun tarkoitetuille maa- ja metsätalousalueille tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus 
rakentaa riittävä palveluvarustus leiriytymisen ja rannoilla myös veneilyn tarpeisiin 
(tulentekopaikat, jätehuolto, käymälät, laituri, palvelupiste jne.). Kulutuskestävyydel-
tään aroilla alueilla tulee liikkumista ohjata merkityin reitein.

Kylän läheisten vielä vapaiden rantojen merkitys virkistyskäytössä on suuri ja 
niiden käyttö kannattaa suunnitella kaavoituksen yhteydessä. Uimarantojen ja ve-
nevalkamien lisäksi myös virkistyskalastuksen mahdollisuudet kannattaa selvittää. 
Veneilevät kalastuksen harrastajat ja kalastavat loma-asukkaat tarvitsevat vapaita 
rantoja kalastaakseen niiden läheisyydessä ja rantautuakseen ajoittain.

Virkistyksen ja luontomatkailun kehittämistoimet kannattaa kohdentaa alueille, 
joilla on eniten virkistys- ja kehittämispalvelujen kysyntää. Lähivirkistyspalvelut 
ovat taajamaväestölle tärkeitä. Erityisesti luontomatkailijat arvostavat luonnon- ja 
ympäristönsuojelun huomioon ottamista palvelutarjonnassa. 

Virkistysalueiden ohella kaavassa voidaan osoittaa tarpeellinen paikallinen ja seu-
dullinen ulkoilureitistö, joskus myös moottorikelkkauria tai reittejä. Jos ulkoilureitti 
halutaan toteuttaa kaavan perusteella ilman ulkoilureittitoimitusta, sen suunnittelu 
kaavoituksen yhteydessä edellyttää riittäviä selvityksiä ja vaikutusten arviointia.  
Alueilla, joilla on paljon hevostalleja tai ratsastuskouluja, on tarpeen olla myös eri-
tyisesti ratsastukseen varattuja reittejä. Reittejä suunniteltaessa on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota sekä ratsastajien että muiden ulkoilijoiden ja teillä liikkujien tur-
vallisuuteen. Myös seudullisten ratsastusreittien järjestämiseen voi varautua.  
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6 Kyläyleiskaavan toteuttaminen  
 ja seuranta

Jouko Riipinen
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6.1

Yleiskaavan toteuttaminen

Yleiskaava luo mahdollisuuksia kylän kehittämiseen, erityisesti rakennustoimintaan. 
Kaava ei kuitenkaan vielä takaa siinä esitettyjen ratkaisujen toteutumista, vaan ne 
riippuvat maanomistajien ja muiden toimijoiden toimenpiteistä. Kaavalla voidaan 
kuitenkin helpottaa monien asioiden toteuttamista. Kaavoituksen aikainen vuoro-
vaikutus todennäköisesti myös parantaa kaavan toteuttamisen edellytyksiä: mitä 
paremmin kaava vastaa kyläläisten, maanomistajien ja yrittäjien käsitystä kylän ke-
hittämisestä, sitä paremmat edellytykset ovat myös kaavan toteuttamiselle. 

Yleiskaavan vaikutus lupamenettelyyn

Yleiskaavan vaikutus rakentamisen lupamenettelyyn vaihtelee yleiskaavan oikeus-
vaikutusten mukaan: onko kyseessä suoraan rakennuslupaan oikeuttava kyläyleis-
kaava tai ranta-yleiskaava vai yleispiirteinen yleiskaava. Yhdessä yleiskaavassa voi 
olla myös oikeusvaikutuksiltaan erilaisia osia. Jäljempänä selostetaan erikseen, miten 
erilaiset yleiskaavat vaikuttavat rakennuslupamenettelyyn.

Tämän lisäksi yleiskaava vaikuttaa myös muuhun lupaharkintaan. Toimenpide-
lupaa harkittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon, mitä rakennusluvan edel-
lytyksistä on säädetty. Tämä tarkoittaa, että ennen toimenpideluvan myöntämistä 
voidaan tarvita myös poikkeamispäätös, jos toimenpide johtaisi esimerkiksi kaavan 
käyttötarkoituksesta poikkeavaan toimintaan.

 Yleiskaavassa voidaan myös määrätä maisematyöluvan tai purkuluvan tarpeesta. 
Useimmiten nämä määräykset kohdistetaan tiettyihin alueisiin tai rakennuksiin. 

Rakennusluvat suoraan rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan alueella
Suoraan rakentamista ohjaavan yleiskaavan alueella kunta voi myöntää rakennus-
luvan yleiskaavan perusteella ilman suunnittelutarveratkaisua. Rakennusluvan 
edellytyksenä on, että yleiskaavaan sisältyy rakennusluvan myöntämistä koskeva 
maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 2 momentin mukainen erityinen määräys. Hank-
keen pitää olla muutenkin yleiskaavan mukainen. Lisäksi kyse voi olla enintään 
kaksiasuntoisesta asuinrakennuksesta.

Muun kuin kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lupamenettely on harkittava ta-
pauskohtaisesti. Jos kyse on kaavan mukaisesta rakentamisesta, on arvioitava, tarvi-
taanko rakennusluvan lisäksi suunnittelutarveratkaisu. Jos kyse on vaikutuksiltaan 
merkittävästä rakentamisesta, on harkittava myös asemakaavan tarve.

Jos hanke poikkeaa esimerkiksi käyttötarkoitukseltaan yleiskaavan käyttötarkoi-
tuksesta tai ylittää kaavassa osoitetun rakennusoikeuden, tarvitaan rakennusluvan 
ja mahdollisen suunnittelutarveratkaisun lisäksi poikkeamispäätös. Kunta päättää 
sekä suunnittelutarveratkaisuista että poikkeamispäätöksistä.    

Rakennusluvat suoraan rakentamista ohjaavan rantayleiskaavan alueella
Kyläyleiskaavan tapaan myös ranta-alueille voidaan laatia suoraan rakennuslupaan 
oikeuttava yleiskaava. Rantayleiskaavassa vastaava erityinen määräys voidaan an-
taa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n perusteella loma-asunnon tai erillispientalon 
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rakentamiseen. Muunlainen rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä tai ranta-
asemakaavaa. Poikkeamispäätös tarvitaan myös, jos hanke on muutoin kaavan vas-
tainen. 

Ranta-alueella poikkeamispäätöksen toimivalta jakautuu kunnan ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ratkaisee uuden rakennuksen rakentamista koskevat poikkeamispäätökset, ellei 
ole kysymys olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta. 
Kunta ratkaisee muut, esimerkiksi käyttötarkoituksen muutosta koskevat poikkea-
mispäätökset. 

Rakennusluvat yleispiirteisen yleiskaavan alueella
Yleispiirteisen, muun kuin suoraan rakennuslupaan oikeuttavan yleiskaavan alueel-
la on tapauskohtaisesti harkittava, tarvitaanko ennen rakennusluvan myöntämistä 
myös suunnittelutarveratkaisu. Tiiviiseen tai  muuten vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tarvitaan asemakaava.

Jos hanke poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta esimerkiksi käyttötarkoi-
tuksen puolesta, tarvitaan poikkeamispäätös, ellei ole kysymys olemassa olevan 
asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta. Poikkeamispäätöksestä päättää 
kunta, ellei kyse ole ranta-alueesta tai rantavyöhykkeestä, jolla on maankäyttö- ja 
rakennuslain 72 §:n mukainen rannan suunnittelutarve. 

Rakennuspaikkojen toteuttaminen

Maanhankinta

Kunta voi edistää kyläyleiskaavan toteuttamista hankkimalla omistukseensa raken-
tamiseen tarkoitettua maata. Kunnan omistus helpottaa rakennuspaikkojen myyntiä 
ja esimerkiksi tieyhteyksien ja vesihuollon toteuttamista kunnan kannalta tarkoituk-
senmukaisessa aikataulussa. Mahdollinen maanhankinta harkitaan yleensä jo kaavaa 
laadittaessa, koska se vaikuttaa kaavan sisällöllisiin ratkaisuihin. 

Tilusjärjestelyjen ja tilusvaihtojen mahdollisuudet kannattaa myös selvittää kaavaa 
laadittaessa, sillä niidenkin avulla voidaan vaikuttaa rakennuspaikkojen sijoitteluun 
ja toteuttamiseen. Tilusjärjestelyissä voi olla kyse joko uusjaosta tai hanketilusjär-
jestelystä. Tilusvaihtoja ja hanketilusjärjestelyjä voidaan käyttää myös esimerkiksi 
suojelualueiden toteutuksessa ja liikennehankkeiden yhteydessä. 

Markkinointi
Myös kylä voi vaikuttaa rakennuspaikkojen toteuttamiseen. Yleiskaavan tai kylä-
suunnitelman laadinnan aikana kyläyhdistys voi neuvotella maanomistajien kanssa 
rakennuspaikkojen myyntihalukkuudesta. Rakennuspaikkoja voidaan markkinoida 
esimerkiksi esitteiden tai internetiin perustetun tonttipörssin kautta. On tärkeää, että 
tällaisessa tonttipörssissä kerrotaan alueen kaavoitustilanteesta ja esimerkiksi siitä, 
saako rakennuspaikalle rakennusluvan suoraan alueella voimassa olevan yleiskaavan 
perusteella. Jos alueella ei ole suoraan rakennuslupaan oikeuttavaa kaavaa, tontti-
pörssissä on syytä mainita, että ennen rakennusluvan hakemista on mahdollisesti 
haettava myös suunnittelutarveratkaisu.  



108  Suomen ympäristö  3 | 2012

Tuottajamuotoinen rakentaminen
Joskus kylällä voi nousta esiin tuottajamuotoisen rakentaminen esimerkiksi tietyl-
le käyttäjäryhmälle suunnatun pientaloalueen tai muun kohteen rakentamiseksi. 
Näiden hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen kannalta on eduksi, jos ne ovat 
tiedossa kaavaa laadittaessa. Lupamenettelyn kannalta ei ole periaatteessa merki-
tystä sillä, onko kyse tuottajamuotoisesta rakentamisesta vain itselle rakentamisesta. 
Käytännössä eroja voi tulla vastaan. Tuottajamuotoisessa rakentamisessa teiden, 
vesijohtojen ynnä muiden yhteisten järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen voi-
daan tehdä keskitetysti. Jos kyse on suuremmasta kuin muutaman enintään kahden 
asunnon rakennuksen rakentamisesta tai jos kohde halutaan toteuttaa tavanomaista 
maaseutumaista asumista tiiviimmin, on syytä harkita asemakaavan laadinnan tarve.    

 
Rakennuspaikkojen verotus
Asemakaava-alueella kiinteistöjä verotetaan asemakaavassa osoitetun käytön ja 
rakennusoikeuden mukaan. Asemakaavan ulkopuolella olevalle alueelle voidaan 
kiinteistövero määrätä rakennusmaan arvon mukaan vain, jos alue on rakennettu 
tai sille voidaan rakentaa. Kiinteistöveroa ei määrätä maatalousmaasta ja metsästä. 
Käytännössä kuitenkin myös muuna kuin rakennusmaana pidettävä maatilatalouden 
maa jää verotuksen ulkopuolelle sitä kautta, ettei sille määrätä erikseen arvoa.

Kiinteistöverotusta koskevan lainsäädännön mukaan myös asemakaava-alueen 
ulkopuolella olevaa kiinteistöä voidaan verottaa, jos sen muuttuminen rakennus-
paikaksi on todennäköistä. Näin ollen rantayleiskaavassa osoitetut rakentamattomat 
rakennuspaikat voivat tietyissä tapauksissa siirtyä kiinteistöveron piiriin. Tällainen ti-
lanne syntyy esimerkiksi silloin, kun maanomistajalla on rantayleiskaavassa osoitettu 
useita rakennuspaikkoja samaan ryhmään, ja yksi näistä rakennuspaikoista myydään. 
Tällöin muutkin tämän saman ryhmän rakennuspaikat tulevat kiinteistöveron piiriin.     

Vastaavan käytännön voi olettaa vakiintuvan myös kyläyleiskaavan alueella. Ko-
kemuksesta asiasta tosin ei vielä tämän oppaan kirjoitushetkellä ole. 

Rakennuspaikkojen kysynnällä lienee vaikutusta asiaan. Jos on oletettavissa, että 
tietyn kyläyleiskaava-alueen rakennuspaikat voidaan myydä suhteellisen lyhyessä 
ajassa, maanomistajan yhden rakennuspaikan myyminen voi vaikuttaa hänen mui-
den rakennuspaikkojensa verotukseen varsinkin, jos nämä rakennuspaikat sijaitsevat 
lähellä toisiaan (eli niiden markkina-arvo ja kysyntä on samanlainen). Tilanne on 
silloin samankaltainen kuin ranta-alueilla, joissa kysyntä on lähtökohtaisesti melko 
vakaata. Alueilla, joilla rakentamisen paine on vähäinen ja rakennuspaikkojen ky-
syntä sattumanvaraista, kyläyleiskaavassa osoitettujen rakentamattomien rakennus-
paikkojen siirtyminen kiinteistöveron piiriin on epätodennäköisempää. 

Rakentamistapaa ja ympäristönhoitoa koskevat ohjeet ja suunnitelmat

Rakentamistapaohjeet
Maaseudun rakentamisen ohjaamiseksi voidaan laatia rakentamistapaohjeita. Ra-
kentamistapaohjeet täydentävät yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä annettuja 
määräyksiä – ne eivät ole sitovia, mutta antavat suosituksia ja vinkkejä hyvästä 
ja ympäristöön sopeutuvasta rakentamisesta. Se, miten ohjeita sitten noudatetaan, 
riippuu esimerkiksi ohjeiden valmistelun aikana käydystä vuorovaikutuksesta. Ra-
kentajat kyllä seuraavat ohjeita, jos ymmärtävät mihin niillä pyritään ja kokevat 
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ohjeet ympäristön laadun kannalta merkityksellisiksi. Toteuttamista edistää myös, 
jos ohjeet ja suositukset samalla helpottavat rakentajaa hänen valinnoissaan ja ovat 
kustannusvaikutuksiltaan kohtuullisia.

Rakentamistapaohjeiden laatiminen on erityisen perusteltua kulttuurihistorial-
lisesti tai maisemallisesti arvokkaissa ympäristöissä, joissa uudisrakentamisen so-
peuttaminen ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan on erityisen tärkeää. Ra-
kentamistapaohjeet yhdessä rakennusjärjestyksen kanssa voivat olla riittävä keino 
rakentamisen ohjaamiseen etenkin silloin, kun alueen rakentamisen paine on vähäi-
nen tai rakentamisen painetta ei ole.     

Tampereen seudulla toteutetussa "Kylä-Kyllä! -hankkeessa" arkkitehtiylioppilaat 
laativat osana opintojaan vapaamuotoisia maankäytön suunnitelmia ja rakentamista-
paohjeita. Laaditut ohjeet ja -suositukset painottuivat rakennuspaikkojen maisemal-
lisiin tekijöihin, kuten piha-alueiden puuston ja kasvillisuuden käsittelyyn, uudisra-
kennusten sijoittamiseen suhteessa maisemaan ja rakennusmassojen järjestämiseen 
tontilla.  Joissakin töissä annettiin ohjeita myös rakentamisessa suositeltavista mate-
riaaleista ja värityksistä. Yhdessä työssä on esitettiin jopa luonnosmainen tyyppita-
losuunnitelma kylän uudisrakentamiseksi

Maiseman- ja ympäristönhoitosuunnitelmat
Kaavoituksen toteuttamiseksi ja kyläsuunnittelun yhteydessä voidaan tehdä erilaisia 
maiseman- ja ympäristönhoitosuunnitelmia. Suunnitelmiin voidaan kirjata yleisiä 
ohjeita luonnonmaiseman hoidosta ja rahoituksen hankkimisesta. Niissä voidaan 
esittää myös yksityiskohtaisia toimenpiteitä esimerkiksi siitä, kuinka kylä näkyisi 
paremmin ohikulkutielle tai kuinka kyläteiden ympäristöä pitäisi kunnostaa tai van-
hoja hiekkakuoppia maisemoida. 

Maiseman- ja ympäristönhoitosuunnitelmista voi olla hyötyä myös maatalouden 
ympäristötukien tai metsälain mukaisten hoitotoimien suunnittelussa ja toteuttami-
sessa. 

Maisemanhoitosuunnitelmaan voidaan liittää myös hanke-ehdotuksia luonnossa 
liikkumisen reiteistä, luontopoluista, nuotiopaikoista, laavuista, pitkospuista, lin-
tutorneista jne. Niissä voi olla myös rakennettua ympäristöä koskevia ehdotuksia, 
esimerkiksi vajaakäytössä olevien rakennuskohteiden uusiokäyttövaihtoehtoja, seu-
rantalon tai koulun pihasuunnitelmia, uimarannan, leikkikentän tai muun vastaavan 
yhteisalueen suunnitelmia. 

Kevyt liikenne, muu tieympäristön parantaminen, tiejärjestelyt 

Jalankulku- ja pyörätiet, liikenneturvallisuuden parantaminen
Kylissä kulkevat yleiselle liikenteelle tarkoitetut tiet ovat usein valtion ylläpitämiä 
maanteitä. Näiden kunnossapito ja esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavat 
toimenpiteet kuuluvat tiehallinnolle. Kunta ja kyläläiset voivat tehdä aloitteita tieym-
päristön parantamiseksi, mutta valtion rahoitusmahdollisuudet ovat varsin rajalliset. 
Toteuttamisesta voidaan myös sopia eri osapuolien kanssa niin, että esimerkiksi 
suunnittelu ja keskeiset rakenteet kuuluvat valtiolle, mutta myös kunta osallistuu 
esimerkiksi liikenneturvallisuusjärjestelyjen toteuttamiseen. Kyläläiset voivat osal-
listua kustannuksiin talkootyöllä ja esimerkiksi luovuttamalla maa-alueita reittejä ja 
levikkeitä varten tai soraa rakentamistoimenpiteisiin. 



110  Suomen ympäristö  3 | 2012

Tärkeitä kyläalueisiin liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi risteyksen toi-
minnan parantaminen, taajamaportit, maiseman avaaminen, kevyen liikenteen raitit, 
tieturvallisuuden parantaminen, liikenneympyrät, täristysraidat ja taajamamerkit.

Liittyminen maantiehen
Jos rakennuspaikka liittyy suoraan maantiehen, viimeistään rakennuslupavaiheessa 
tai rakennuspaikkaa lohkottaessa on hankittava liittymälupa toimivaltaiselta tie-
viranomaiselta (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta). Liittymäasiat tulisi 
mahdollisuuksien mukaan selvittää jo kaavoituksen yhteydessä ja järjestää myös 
yhteisiä liittymiä. Valta- ja kantateille ei uusia liittymiä pääsääntöisesti voida osoittaa. 
Seutu- ja yhdysteiltäkin kulku uusille rakennuspaikoille on pyrittävä järjestämään 
käyttäen nykyisiä liittymiä. Liialliset yksityistieliittymät heikentävät pääväylän su-
juvuutta ja liikenneturvallisuutta. Jos seutu- tai yhdystielle kuitenkin tarvitaan uusi 
liittymä, on ohjeiden mukainen suositeltava liittymäväli seututiellä 150–600 metriä 
ja yhdysteillä 50–300 metriä riippuen tien liikennemäärästä, geometriasta, nopeusta-
sosta sekä ympäristöstä. Liittymissä on oltava myös riittävät näkemä-alueet päätien 
molempiin suuntiin.

Yksityistiejärjestelyt
Merkittävä osa kylien tieverkosta on yksityisteitä, joiden varteen uudet rakennuspai-
kat pyritään kaavoituksessa sijoittamaan. Joskus saattaa tulla tarve rakentaa uusia 
yksityisteitä useamman uuden rakennuspaikan tarpeisiin. Teiden yleispiirteinen 
suunnittelu kannattaa tällöin tehdä kaavoituksen yhteydessä.   

Vesihuolto

Kylän kaavoitus voi usein kytkeytyä vesihuollon toteuttamiseen: alueelle on saatu 
rahoitusta runkoviemärin ja -vesijohdon rakentamiseen ja sen liittyjäkohtaisia toteu-
tuskustannuksia halutaan alentaa lisäämällä liittyjien määrää kaavoittamalla uusia 
rakennuspaikkoja. Kunta voi määrätä tällaisen alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueeksi, johon kiinteistönomistajien on liityttävä. 

Yhteisiä vesihuoltojärjestelyjä voidaan toteuttaa myös paikallisesti esimerkiksi 
kokoamalla useamman kiinteistön jätevedet yhteiseen puhdistuskenttään. Kiinteis-
tönomistajat voivat sopia tällaisista järjestelyistä myös ilman kuntaa.

Kaavaratkaisusta huolimatta jokaisen kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, 
että kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää niille asetetut vaatimukset. Ellei alue ole 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on otettava huomioon ns. hajajätevesiasetuk-
sen vaatimukset. (Tästä tarkemmin luvussa 5.5.)  

Virkistys- ja ulkoilualueet ja -reitit

Kylän yhteisten virkistys- ja ulkoilualueiden ja reittien toteuttamiseksi tarvittavat 
varaukset tehdään yleiskaavassa. Niiden toteuttaminen kuuluu usein myös olennai-
sena osana kyläsuunnitelmiin. Kylän ainoa kenttä on usein koulun yhteydessä. Jos 
koulu lopetetaan, on tärkeää varmistaa, että kenttä säilyy kyläläisten käytössä vaikka 
rakennukset myytäisiin.
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Kunta voi olla aloitteellinen ulkoilureittejä koskevien reittitoimitusten tekemisessä. 
Reiteistä ja niihin liittyvien tukialueiden perustamisesta ja käytöstä voidaan myös 
sopia maanomistajien kanssa, jolloin erillisiä toimituksia ei tarvita. Maanomistajien 
kanssa voidaan sopia myös uimarantojen, venevalkamien ja virkistykseen sopivien 
alueiden käytöstä yhteisiin tarpeisiin. Kunnan lisäksi myös rekisteröity kyläyhdistys 
tai osuuskunta voi toimia sopimuskumppanina tai hankkia maata tai rakennuksia 
yhteiseen käyttöön.

Ulkoilu- yms. reittien, niihin liittyvien tukialueiden ja muiden yhteiseen käyttöön 
tarkoitettujen alueiden rakentaminen voidaan toteuttaa eri toimijoiden yhteistyönä ja 
usein rakentamisessa hyödynnetään talkootyötä. Kyläyhdistys tai vastaava voi hakea 
tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen kehittämisrahaa. 

Liikuntapaikkojen lisäksi kylissä on usein tai sinne halutaan yhteisiä uimarantoja, 
venevalkamia ja laitureita. Näiden alueiden toteuttaminen onnistuu parhaiten, jos ne 
ovat kunnan omistuksessa. Ne voivat olla myös kylän tiettyjen talojen yhteisalueita 
tai jakokuntien alueita. Kyläyhdistykset ja maanomistajat voivat neuvotella näiden 
alueiden käytöstä kylän yhteisiin tarpeisiin. Myös kunta voi olla apuna neuvotteluis-
sa. Kaavassa voidaan osoittaa alueita yhteistä käyttöä varten, mutta kaava ei velvoi-
ta maanomistajaa toteuttamaan alueita. Tähän tarvitaan sopimuksia ja mahdollisia 
korvauksia maanomistajille koituvasta haitasta. Kunta voi myös halutessaan ostaa 
tai lunastaa maan yhteisiin tarpeisiin.

6.2

Kyläyleiskaavan toteutumisen seuranta

Kyläyleiskaavojen sisältöön on hyvä palata tarpeen mukaan alueen olosuhteiden 
muuttuessa. Rakennuslupaan oikeuttava MRL 44.2 §:n määräys voi olla voimassa 
enintään kymmenen vuotta. Määräyksen edellytysten täyttyminen ja alueen olosuh-
teissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset on siis arvioitava määräajoin. Jos alueen 
olosuhteet edelleen sallivat ja lain edellytykset täyttyvät, määräys voidaan uudistaa 
kaavan muutoksella, jossa kaavaa voidaan muutenkin saattaa ajantasalle. Ellei kaavan 
muulle muuttamiselle ole tarvetta määräys voidaan uudistaa vain tätä ko. määräystä 
koskevana vaihekaavana.  

Alueella, jolla rakentamisen paine on kasvanut, ei MRL 44 §:n soveltaminen ehkä 
enää ole mahdollista tai on tarpeen ryhtyä asemakaavan laatimiseen. Kyläyleiskaavaa 
ei ole tarkoitettu "lopulliseksi suunnitelmaksi", vaan ohjaamaan niitä tarpeita, jotka 
laatimisajankohtana ovat ennakoitavissa. Myöhemmin tarpeet ja sitä kautta suunni-
telma voivat muuttua.
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