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1. TAVOITTEET 

Maapolitiikka määriteltiin kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi keväällä 2015. Sen merkitys on 
muutenkin kasvanut ennen kaikkea kunnan elinvoima- ja kasvutekijänä. Tampereen 
kaupunkiseudun MAL3-sopimuksessa on sovittu, että kunnat ajantasaistavat maapoliittiset 
periaatteet Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamiseksi. Tätä tukemaan on laadittu kuntien 
yhteiset maapoliittiset toimintatavat.  

Tarve seudun maapolitiikan päivittämiseen on noussut väestönkasvusta, kuntataloudesta, 
täydennysrakentamisesta, elinvoiman vahvistamisesta ja uudistuneesta rakennesuunnitelmasta. 
Lisäksi eräillä kunnilla on tarkoitus laatia tai tarkistaa maapoliittinen ohjelmansa päivitettyjen 
seudullisten linjausten pohjalta. Rakennesuunnitelman toteuttamista tukevat seudun maapoliittiset 
toimintatavat ovat kuntien oman maapolitiikan tuki. Ne esittävät ratkaisuja tämän päivän ja 
tulevaisuuden tarpeisiin ja uusia avauksia kuntien keinovalikoimaan. 

Maapolitiikan seudullisia tavoitteita on valmisteltu kaavoituksen, asuntopolitiikan sekä maa- ja 
tonttipolitiikan asiantuntijoiden kesken. Rakennesuunnitelman toteuttamista edistäviä 
maapoliittisia tavoitteita ovat: 

• mahdollistetaan seudun väestönkasvu, 

• edistetään täydennysrakentamista, keskustojen kehittymistä sekä yhdyskuntarakenteen 
kestävyyttä ja taloudellisuutta, 

• luodaan edellytyksiä elinvoimaa vahvistavalle yritys- ja toimitilarakentamiselle, 

• lisätään seudun maankäytön monipuolisuutta sekä 

• vahvistetaan seudun vetovoimaa ja houkuttelevuutta. 

Tavoitteet saavuttaakseen kaupunkiseudulla on tarpeen korostaa maapolitiikassa rakentamisen 
laadunohjausta ja laadukasta elinympäristöä, maan hintatason pitämistä vakaana, riittävää ja 
houkuttelevaa asuntorakentamista sekä hallintamuodoiltaan monipuolista asuntotuotantoa. 
Elinkeinojen vahvistamiseen ja yritysalueiden edistämiseen on tarve kiinnittää huomiota aiempaa 
enemmän. Työpaikkojen lisääntymiseksi kaupunkiseutu tarjoaa erilaisista vahvuuksista 
kokonaisuuden ja varmistaa, että tarjolla on kohtuuhintaan sekä asuntoja että toimitiloja. 
Elinvoimaa vahvistavaa maapolitiikkaa leimaa pitkäjänteisyys, prosessien saumattomuus ja 
yhteistyö. 
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2. PÄÄPERIAATE: TÄYDENNYSRAKENTAMISTA 
TUKEVA MAAPOLITIIKKA 

 

Kuva 1. Kaksi lähestymistapaa maapolitiikkaan. 

Maapolitiikkaa tulee harjoittaa sekä maan ”varastoinnin” että ”jalostamisen” tavoin 
yhteistyömuotoja kehittäen (kuva yllä).  Rakennesuunnitelman toteuttamisessa painottuu maan 
”jalostaminen”: toteutetaan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta täydentäviä alueita, hankitaan 
tarpeen mukaan maata keskeisiltä sijainneilta asemakaava-alueelta, luodaan kannustimia 
yksityisten alueiden täydennysrakentamiseen, hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja 
realisoidaan laadukkuutta parantava maankäytöllinen potentiaali. Alueen jalostaminen edellyttää 
usein toteuttajan kanssa sovittua laatuun ja palveluihin liittyvää kumppanuutta.   

Pitkän tähtäimen kasvun hallinnassa on kuitenkin huolehdittava myös uusien alueiden 
toteuttamisen ennakointi maapolitiikalla. Etenkin elinkeinoelämän muutokset ja usein nopeasti 
ilmenevät tilatarpeet edellyttävät, että seudulla on tarjolla monipuolisesti yritysalueita ja toimitiloja 
– myös yhdyskuntarakenteen laajentumisalueilla. Raakamaat hankitaan kaavoituksen tuleviin 
tarpeisiin noin 10 vuotta ennen asemakaavaa ja sen toteuttamista. 

Maapoliittisten prosessien kriittisin asia on toteutustapojen löytäminen ja siten toteuttamisen 
varmistaminen. Kuntien talouden ja elinympäristön laadun kannalta on tärkeää, että 
yhdyskuntarakenteessa olevat rakentamattomat kaavatontit rakentuvat riittävän nopeasti. Siksi 
kuntien ei tule rajata soveltamisen ulkopuolelle mitään täydennysrakentamista edistävää 
maapoliittista välinettä. Kunnat varmistavat asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen saumattoman 
ketjun ja lisäävät kumppanuuskaavoitusta, erityisesti täydennyskaavoituksessa. 
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3. TOIMINTATAVAT 

Vyöhykkeet 
• Kunnat tunnistavat erityyppiset yhdyskuntarakenteet ja -vyöhykkeet ja sovittavat niihin 

maapolitiikkaa monipuolisesti. 

Maapolitiikan talous: maan kohtuullinen hintataso, markkinat, kilpailuttaminen 
• Kunnilla on vakiintunut ja toimiva raakamaapolitiikka. Raakamaata hankitaan huomioiden 

kasvun suuntautuminen pitkällä tähtäimellä. Raakamaata hankitaan ensisijassa 
vapaaehtoisin kaupoin, mutta kunnilla tulee olla valmius käyttää myös muita lainsäädännön 
suomia mahdollisuuksia.  

• Kunta hankkii raakamaan ennen alueen asemakaavoitusta. Lähtökohtaisesti raakamaalle ei 
laadita maankäyttösopimuksia. 

• Täydennysrakentaminen on kokonaistaloudellisesti uusien alueiden rakentamista 
taloudellisempaa. Kunnat huomioivat maanhankinnassa täydennysrakentamisen pitkän 
aikavälin kokonaistaloudellisuuden. 

• Kunnat eivät rajaa soveltamisen ulkopuolelle mitään täydennysrakentamista edistävää 
maapolitiikan välinettä.  

• Kunnat voivat toteuttaa keskinäistä maankäyttösopimuskoulutusta ja välittää esimerkkejä 
onnistuneiden hankkeiden sopimuksista. Kunnat kehittävät maankäyttösopimuskäytäntöjä 
ja kannustimia täydennysrakentamisen edistämiseksi. Erityistilanteissa (laitospysäköinti, 
energiatehokkuus, yhteishankkeet tmv.) kunta voi esimerkiksi kohtuullistaa 
maankäyttösopimuskorvausta. 

• Kunnat järjestävät täydennysrakentamisen ideakilpailuja, myös pieniin kohteisiin. 

• Useiden maanomistajien aluekokonaisuuden kehittämisessä on mahdollista soveltaa MRL:n 
mukaista kehittämisaluemenettelyä. Menettelyn soveltamista on tarpeen harkita 
strategisten yleiskaavojen laatimisen yhteydessä. Lainsäädäntöön on valmisteilla 
parannuksia kehittämisaluemenettelyn. 

Asuminen ja tontinluovutus 
• Kunnat varmistavat MAL-sopimustasoa vastaavan, yleishyödyllisiä rakennuttajia 

houkuttelevan, ARA- ja muun kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tonttitarjonnan. 

• Kunnat käyttävät tontinluovutuskilpailuja ja tontinluovutusehtoja varmistaakseen asumisen 
ja asuntotuotannon kehittämisen. Tontinluovutuskilpailut järjestetään asemakaavoituksen 
alkuvaiheessa, jolloin kilpailulla ja hankesuunnittelulla voidaan vaikuttaa 
asemakaavaehdotuksen sisältöön. Seudun kunnat hyödyntävät yhdessä kokemukset ja opit. 

• Kunnat luovuttavat tontteja myös ryhmärakennuttamiselle ja osuuskunta-asumiselle. 

• Kilpailun kannustamiseksi kunnat luovuttavat alueelta kerrallaan useita tontteja ja eri 
rakennusliikkeille. Korkean hintatason alueilla on mahdollista soveltaa hintakattoa 
toteutuksen alkuvaiheessa, tai liittää esimerkiksi lähiön täydennysrakentamiskohde korkean 
hintatason kohteen luovutukseen. 

• Kunnat asemakaavoittavat tontteja myös erityisen pienille omakotitaloille; sovelletaan 
esimerkiksi täydennysrakentamiseen. 
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• Lähiöiden imagoa parannetaan täydennysrakentamisella sekä monipuolistamalla 
asukasrakennetta ja palveluita. Osa lähiöiden täydennysrakentamisesta tehdään 
omakotitaloilla ja keskitehokkaalla rakentamisella.  

• Kunnat uudistavat pysäköinnin normeja esimerkiksi pysäköintipolitiikan laatimisen 
yhteydessä. Normeissa sovelletaan eri yhdyskuntarakenteet huomioivaa lähestymistapaa ja 
huomioidaan normien kevennys mm. kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osalta. 

Kehitettävät raja-alueet 
• Kunnat sopivat yhdessä kehitettävien raja-alueiden tavoitteet ja profiilit. 

• Uusien alueiden osalta kunnat hankkivat aktiivisesti mahdolliset raakamaa-alueet. 

• Tarvittaessa kunnat laativat raja-alueelle yhteisen yleiskaavan. 

• Kunnat sopivat yhdessä palveluita ja kunnallistekniikkaa koskevat toteutusaikataulut raja-
alueilla. 

• Raja-alueiden täydennysrakentamisessa kunnat soveltavat samansuuntaisesti 
maankäyttösopimusten linjauksia, ml. kannustimet.  

• Raja-alueita kehitetään ja markkinoidaan yhteisesti, erityisesti työpaikka-alueita.  

• Tontteja luovutetaan kokonaisuutena markkinaehtoisesti. 

Yritysalueet 
• Kunnat varautuvat riittävän varhaisessa vaiheessa uusien yritysalueiden maanhankintaan. 

• Kunnat valitsevat yhteistyössä seudullisesti tärkeiden yritysalueiden toteutuksen mallit. 
Vaihtoehtoisia malleja ovat mm. kuntien yhteiset kehitysyhtiöt ja osittaiset kuntarajojen 
siirrot. 

• Kunnat kehittävät kannustimia ja tontinluovutusta yritysalueiden toteuttamiseksi ja 
elinkaaren tukemiseksi. 

• Kunnat tekevät yritysalueiden edunvalvontaa yhdessä. 

• Kehyskunnat mahdollistavat vuokrattavien yritystonttien tarjonnan. 
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4. ESIMERKKEJÄ JA TILANNEKUVAUKSIA 

Lempäälän kolmen korin vyöhykemalli 
Kaupunkiseudun taajama koostuu erilaisista yhdyskuntarakenteista. Maapolitiikassa tulee 
huomioida rakenteet, niiden ominaisuudet, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kuntia kannustetaan 
sovittamaan maapoliittisia toimintatapoja monipuolisesti eri yhdyskuntarakenteisiin. 

Lempäälän keskustan kehittäminen perustuu kehittämisvisioon, yleiskaavan uudistamiseen sekä 
yleissuunnitelmalla tarkentuvaan asemakaavoitukseen. Maapoliittisesti keskeistä on kunnan 
maanomistus sekä rakentamattomat alueet keskustassa. Keskustassa käytetään 
maankäyttösopimusmenettelyjä. Niissä on jatkossa tarkoitus huomioida myös kannustimia, kuten 
arvonnousun leikkaamisen vähennysmenettely, sellaisissa hankkeissa, joihin sisältyy kustannuksia 
esimerkiksi rakenteellisesta pysäköinnistä, rakennussuojelusta, purkamisesta ja 
ullakkorakentamisesta.  

Lempäälässä on kehitetty kunnan, maanomistajan ja rakennusliikkeen välistä sopimusmallia 
(KuMaRa), jolla maanomistajat pyritään sitouttamaan kehittämishankkeisiin riittävän aikaisessa 
vaiheessa. Suurimpia haasteita keskusta-alueen kehittämisessä on neliöhintojen alhaisuus 
suhteessa tavanomaista korkeampiin rakentamiskustannuksiin (mm. rakenteellinen pysäköinti). 
Tästä johtuen rakennusoikeuden hinnan nousu on maanomistajien näkökulmasta liian pientä, 
jolloin myös kiinnostus kaavamuutoshankkeisiin jää toivottua vaatimattomammaksi. Tavanomaista 
korkeampaan laatutasoon tähtäävä kehittämistyö on siis alkuvaiheessaan osoittautunut 
haastavaksi. 

Lempäälän valmisteilla oleva maapolitiikka sisältää ajatuksen kolmen korin vyöhykemallista. A-
koriin kuuluvat ne seudullisesti tärkeät kohteet tai hankkeet, joiden toteuttamiselle ei ole 
maankäytöllisesti vaihtoehtoja. Niiden toteutumisen varmistaminen on maapolitiikan kannalta 
välttämätöntä ja vaatii tarvittaessa kaikkien maapoliittisten keinojen käyttämistä. A-korin kohteisiin 
lukeutuvat mm. Lempäälän keskusta ja Sääksjärven aluekeskus, Vuores, uudet merkittävät 
työpaikka-alueet ja myöhemmässä vaiheessa uusien lähijunaseisakkeiden ympäristöt. Kohteista 
Lempäälän keskusta ja Sääksjärvi ovat luonteeltaan täydennysrakentamista ja edellyttävät 
erityisesti maankäyttösopimuksia niihin sisältyvine kannustimineen. Uudet työpaikka-alueet 
edellyttävät laajaa raakamaan hankintaa. A-korin kohteet tulee suunnitella kokonaisuuksina. 

B-koriin luetaan lähinnä sellaiset joukkoliikenteen vaikutuspiirissä olevat kohteet, joilla kunta pyrkii 
kartuttamaan raakamaavarantoaan. Näissä tapauksissa kunnalle ei ole välttämätöntä onnistua 
jokaisessa maanhankinta- tai sopimusneuvottelussa, vaan maankäyttöratkaisuille on olemassa 
vaihtoehtoja. Kohteet ovat luonteeltaan yhdyskuntarakennetta täydentäviä, mutta uusia 
asuinalueita. B-koriin voidaan lukea myös täydennysrakentamiseen tähtääviä 
kaavamuutoskohteita. B-vyöhykkeelle voidaan sekoittuneeseen rakenteeseen toteuttaa myös 
nopeasti syntyviä hankkeita helpommin kuin A-vyöhykkeelle, jossa kokonaisvaltaiselle 
suunnittelulle on varattava aikaa. C-koriin lukeutuvat muut kohteet, esimerkiksi raakamaan 
hankinta vaihtomaaksi. 
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Kuva 2. Esimerkki tunnistettavista yhdyskuntarakenteista, joita voi hyödyntää maapolitiikan kohdentamisessa: 
keskukset/asemanseudut ja jalankulkuvyöhyke, raitiotievyöhyke, muu joukkoliikennevyöhyke, muu taajama-
alue ja taajaman ulkopuolinen alue. Esimerkki ei liity em. Lempäälän tapaukseen. Lähde: TKS ja Suomen 
ympäristökeskus. 

Maapolitiikan talous: maan kohtuullinen hintataso, markkinat, kilpailuttaminen 
Kuntalain ja EU:n valtiontukisäännöstön mukaisesti kuntien tulee markkinoilla toimiessaan 
luovuttaa (myydä tai vuokrata) tontit markkinahintaan ja markkinaehtoisesti. Kunnan ei kuitenkaan 
ole syytä omilla toimenpiteillään nostaa alueensa tai seudun yleistä hintatasoa, koska tällä olisi 
haitallinen vaikutus niin elinkeino- kuin asuntopolitiikkaan. 

Kuntien markkina-aktiivisuus tarkoittaa asunto- ja elinkeinopolitiikan edistämistä, 
täydennysrakennuskohteiden kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä suunnittelua (mm. asumisen ja 
työpaikkojen sekoittaminen) sekä maanjalostuksesta ja kiinteistökehittämisestä saatavien tulojen 
hyödyntämistä kaupunkiympäristön kehittämiseen. Maankäyttösopimuskorvaukset kannattaa 
ottaa vastaan suurelta osin rakennusoikeutena, jolloin vältetään tonttimonopolin syntyminen 
yhdelle taholle ja varmistetaan kilpailu. Asuntorakentamisen laatua parantava ja hintoja hillitsevä 
kilpailutilanne varmistetaan lisäksi luovuttamalla tontteja useille rakentajille ja rakennuttajille 
samanaikaisesti.  

Kuntien tulee varautua maanhankintakulujen nousuun tilanteessa, jossa yhdyskuntarakenteen 
sisältä ostettavan maan osuus kasvaa. Hintataso brownfield-alueilla on raakamaata kalliimpaa. 
Maanpuhdistaminen ja purkutoimet ym. aiheuttavat lisäkustannuksia. Toisaalta infra on pääosin 
alueilla olemassa ja alueet ovat yhdyskunta- ja palvelurakenteeltaan edullisempia. Tuotot ovat 
huomattavia. On tärkeää, että maanhankinnassa huomioidaan kokonaistaloudellisuus, jolloin 
hankkeista saatavat hyödyt huomioidaan maanhankintakulujen tarkastelun yhteydessä. 
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Kuva 3. Kuntien maanomistus taajama-alueella (tilanne v. 2015 lopussa). Kokonaiskuvaan vaikuttavat 
maanhankinnan aktiivisuus sekä se, luovuttaako kunta maan edelleen myymällä vai vuokraamalla. Lähde: 
kunnat. 

Case Tampereen Hiedanranta 

• Maan hinta oli ostovaiheessa keskimääräistä kalliimpi kaupungille. Alue sisältää ympäristö- 
ja toteutusriskejä.  

• Alue tarjoaa erittäin suuren potentiaalin uuden ja toiminnoiltaan sekoittuneen ja 
elinvoimaisen kaupunginosan rakentamiseksi. 

• Parantaa läntisen Tampereen ja kaupunkiseudun palveluverkkoa. 

• Alue on mahdollista toteuttaa taloudellisesti kannattavasti ja tuottavasti, jolloin 
kiinteistökehittämisen keskeiset hyödyt tulevat kaupungille.  

• Kaupunki voi kehittää aluetta omistuksessaan pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Uuden 
kaupunginosan synnyttäminen vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä.  

•  Toteuttamiseen haetaan kumppaneita erilaisin kilpailuin. Alueella tarvitaan yksityis- ja 
kaupunkivetoisia hankkeita, jotka ”kirittävät” toisiaan ja synnyttävät monipuolisuutta. 

Maankäyttösopimukset ja kannustimet täydennysrakentamisessa. 
Täydennysrakentamisen edistämisessä merkittäviä maapolitiikan välineitä ovat muun muassa 
kannustimia sisältävä maankäyttösopimusmenettely sekä kannustimet maankäytön muutoksissa 
vuokratonteilla. Kannustimien ohella kuntien keinovalikoimaan kuuluvat korotetun kiinteistöveron 
ja rakentamiskehotusmenettelyn käyttö rakentamattomille tonteille.  

Täydennysrakentamiseen sopivilla alueilla tulee kunnilla olla valmius ostaa sekä rakentamattomia 
että rakennettuja kiinteistöjä. Kunnan aktiivisuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun omistajalla 
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ei ole riittäviä taloudellisia tai muita voimavaroja alueen omaehtoiseen kehittämiseen. Alueen 
kehittäminen edellyttää maanomistajalta pitkäjänteistä kehittämistä tai esimerkiksi viereisten 
alueiden ja maanomistajien osallistamista.  

Asuinkortteleissa asunto-osakeyhtiöitä voidaan kannustaa täydennysrakentamiseen alentamalla 
maankäyttösopimuskorvausta määrättyihin kriteereihin perustuen. Laitospysäköinti, 
energiatehokkuuden parantaminen ja hankkeiden yhteistoteutus ovat esimerkkejä toimenpiteistä, 
joiden perusteella korvausta voidaan alentaa. Myös vuokratonteille voidaan luoda vastaavia 
kannustimia käyttäen esimerkiksi määräaikaista vuokranalennusta. 

Case Tampereen Tammela: Tammelassa kaupunki on laskenut yhdessä taloyhtiöiden kanssa 
rakennusoikeuden ja autopysäköintiratkaisujen taloudellisia yhtälöitä täydennysrakentamisessa. 
Tampere järjestää myös infotilaisuuksia täydennysrakentamisesta asunto-osakeyhtiöille, 
www.tampere.fi/taydennysrakentaminen. 

Raakamaa 
Raakamaa on asemakaavoittamatonta maata, joka todennäköisesti tulee yhdyskuntarakentamisen 
piiriin (noin 10–20 vuoden kuluessa). Kunnat huolehtivat, että niillä on käytettävissä riittävä määrä 
raakamaata merkittävillä kasvusuunnilla. Kunnat hankkivat maata kasvusuunnilta silloin, kun sitä on 
tarjolla. Tarvittaessa maan hankintaan käytetään kaikkia mahdollisia lain suomia maapolitiikan 
välineitä pienimmän haitan periaatteella.  

Raakamaan hankinnalla varmistetaan maapolitiikan pitkäjänteisyys ja kunnan mahdollisuus 
reagoida nopeasti kulloinkin esille tuleviin kaavoituksen tai muiden vastaavien tarpeisiin. Raakamaa-
alueet tulee hankkia hyvissä ajoin ennen tulevaa asemakaavoitusta.  

 

Kuva 4. Kuntien raakamaahankinnat 2013–2015 (keltainen) ja muu raakamaavaranto (ruskea) asemakaava-
alueella (harmaa) ja rakennesuunnitelma-alueella. Lähde: kunnat ja TKS. 
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Kuva 5. Kuntien maanomistus taajamarakenteessa ja raakamaalla sekä rakennesuunnitelman merkittävästi 
kehitettävät ja uudet asuin- ja työpaikka-alueet. Lähde: kunnat ja TKS. 

MAL2-seurantaraportissa keväältä 2016 todetaan, että raakamaan hankinta oli aktiivista 
sopimuskaudella 2013–2015, ja että raakamaavaranto vaihtelee kunnittain laajoista yhtenäisistä 
alueista pieniin ja pirstaleisiin alueisiin. Etenkin etelän suunnan kasvua tukevaa raakamaapolitiikkaa 
tulee edelleen vahvistaa. Kunnan maanomistus taajamassa on yleisesti merkittävämpi silloin, kun 
kunta pääasiassa vuokraa tontit, ja vähäisempi silloin, kun kunta myy tontit edelleen. 

Tontista saatavan hinnan tulisi olla riittävän korkea ja vastaavasti raakamaan hinnan olisi pysyttävä 
kohtuullisella tasolla. Tontin ja raakamaan välisellä hintaerolla toteutetaan asemakaavan mukaisia 
kunnallisteknisiä rakenteita. Kannattavuuteen vaikuttavat niin verotuskäytäntö kuin hankkeen 
aiheuttamat kunnallistekniikkakustannukset sekä alueen käyttötarkoitus. 

Raakamaan hankkimisen etuja voidaan havainnollistaa oheisella esimerkkilaskelmalla. 
Esimerkkilaskelma on Ylöjärven Työlänojan alueelta, jossa kaupunki hankki maan itselleen 
(vaihtoehto A alla). Vertailussa on menettely, jossa kaupunki olisi laatinut maankäyttösopimuksen 
maanomistajan kanssa, ja alue olisi toteutettu sen pohjalta (vaihtoehto B). Laskelmassa on 
käytetty kaupungin MAPSTO-asiakirjan mukaisia kohteen infrastruktuurikustannuksia ja Ylöjärven 
kaupungin tontinhintaa. Laskelman luvut on esitetty kaupunki-osapuolen näkökulmasta. 

A. Kaupunki ostaa ja toteuttaa maa-alueen (toteutunut vaihtoehto).  

 raakamaan osto  tonttien myynti noin +4,11 miljoonaa euroa 

 kunnallistekniikan kustannukset (ei vesihuoltoa) noin 3,64 miljoonaa euroa 

 kaupungille jäävä tuotto noin 0,47 miljoonaa euroa 
 

B. Kaupunki solmii maankäyttösopimuksen (ei toteutettu).  

 kunnallistekniikan kustannukset (ei vesihuoltoa) noin 3,64 miljoonaa euroa 



 

11 
 

 tulot maankäyttömaksusta, maksimi 60 % maanomistajalle tulevasta hyödystä, noin 
2,47 miljoonaa euroa  

 kaupungille jäävä tappio noin 1,17 miljoonaa euroa 
 

 

Kuva 6. Työlänojan alue Ylöjärvellä. 

Alueella, joka on tarkoitus asemakaavoittaa ensimmäistä kertaa, nähdään maan osto 
maankäyttösopimusta parempana ratkaisuna kunnan kannalta. Perusteluja ovat esimerkiksi: 

– Alueen toteuttamiseen tarvittavat investoinnit saadaan katettua maan myyntituloilla tai 
pidemmän aikavälin vuokratuloilla. 

– Rakentamisen ohjaaminen on helpompaa. 
– Tarvittavien palvelujen toteuttaminen on helpommin ennakoitavissa. 
– Tonttien käyttöönottoa voidaan ohjata tehokkaasti. 
– Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää kunnallistekniikan valmistuttua. 
– Kunnallistekniikkaan sijoitettavat varat saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. 
– Muuhun kuin nopeasti tuottavaan maankäyttöön kaavoittaminen voidaan varmistaa 

(esimerkiksi yritystoimintaan asumisen sijaan).  
– Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu on helpompaa. 

Asuminen ja tontinluovutus 
Rakennesuunnitelma osoittaa kaupunkiseudun asuntorakentamisen painopistealueet vuoteen 
2040. Ne sijoittuvat kuntien keskustoihin, alueellisiin keskuksiin, junaliikenteen asemanseuduille, 
raitiotien ja muun joukkoliikenteen vyöhykkeille sekä eräille uusille alueille.  

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta asuntojen monipuolinen tarjonta, maltillinen hintataso ja 
hyvä laatu ovat avainasemassa. Kaavoituksella ja tontinluovutuksella varmistetaan osaltaan, että 
nämä kilpailukykytekijät toteutuvat. Yhtenä tärkeänä kaavoituksen kohteena ovat lähiöt, joiden 
täydennysrakentaminen parantaa alueen laatua ja imagoa, helpottaa palvelujen säilymistä ja 
kehittymistä, monipuolistaa asukasrakennetta, ja näin ollen ehkäisee alueen hintatason laskun 
selvästi alle keskiarvojen. Mikäli asuntojen hintataso lähiössä laskee yleisesti, on sinne vaikeaa saada 
esimerkiksi peruskorjauslainaa. 
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Tontinluovutuksella edistetään asuntotuotannon monipuolisuutta, hallintamuotojen 
monipuolisuutta, raja-alueiden yhteistoteutusta ja laadunohjausta. Sitä voidaan hyödyntää 
laadukkaan rakennetun ympäristön kehittämisalustana. Sen mahdollisuutena ovat myös 
erityyppisiin rakenteisiin tai vyöhykkeisiin räätälöidyt toimintatavat, tontinluovutusehdot. 

Tontinluovutuksella ohjataan muun muassa sitä, minkä verran alueille tulee rakentaa 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kaupunkiseudun kunnat laativat vuonna 2013 yhteisen esityksen 
ARA-tonttihintavyöhykkeistä (taulukko ja kartta alla). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
on tehnyt päätökset esityksen mukaisin hinnoin, mutta kuntakohtaisesti. ARA-
tonttihintavyöhykkeet tulee päivittää ajantasaisiksi koko seudulle. ARA:lta selvitetään 
mahdollisuutta hakea kunnille yhteistä päätöstä. 

Case seudun tonttipäivä: ARA-tuotantoon tarkoitettuja sekä muita tontteja esitellään rakentajille ja 
rakennuttajille seudun tonttipäivässä. Seudun tonttipäivä on keväällä 2015 käynnistynyt 
toimintamuoto, jossa kunnat yhdessä esittelevät tonttitarjontaansa ja kaavahankkeitaan. Tilaisuus 
toimii hyvänä vuoropuheluna toimijoiden välillä ja parantaa kokemusten ja kehittämistarpeiden 
välittämistä niin kuntien kuin rakentajien suuntaan.  

Taulukko 1. Kuntien yhteisesti esittämät ARA-tonttihinnat eri vyöhykkeillä 2013. Hyväksytty seutuhallituksessa 
27.3.2013. 

  
Luoki-
tus 

Kangasala 
€/kem2 
Alueet III - V 
liitekartalla 

Lempäälä 
€/kem2 
Alueet III - V 
liitekartalla 

Nokia €/kem2 
Alueet III - V 
liitekartalla 

Orivesi €/kem2 
Alue V 
liitekartalla 

Pirkkala 
€/kem2 
Alueet II ja III 
liitekartalla 

Tampere 
€/kem2 
Alueet II - V 
liitekartalla 

Vesilahti 
€/kem2 
Alue V 
liitekartalla 

Ylöjärvi €/kem2 
Alueet III – V 
liitekartalla 

I           keskusta 
tapaus-
kohtaisesti 

  keskusta 
tapaus-
kohtaisesti 

II         AK 168     AP 186 AK 168     AP 186     

III AK 150  AP 178 AK 150  AP 178 AK 150  AP 178   AK 150     AP 178 AK 150     AP 178   AK 150  AP 178 

IV AK 128  AP 154 AK 128  AP 154 AK 128  AP 154     AK 128     AP 154   AK 128  AP 154 

V AK 110   AP 133 AK 110   AP 133 AK 110   AP 133 keskusta 70   AK 110     AP 133 AK 85      AP 97 AK 110   AP 133 

  tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti muut 

tapauskoh-
taisesti Kuru ja 
Viljakkala 

 

Kuva 7. Kuntien yhteisesti esittämät ARA-tonttihintavyöhykkeet 2013. Hyväksytty seutuhallituksessa 27.3.2013. 
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Raja-alueet 
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja asuinalueiden palvelujen järjestäminen vilkastuttavat 
kuntien yhteistyötä raja-alueiden suunnittelussa. Kuntien maankäyttöpolitiikassa huomioitavia raja-
alueita ovat esimerkiksi Tarastenjärvi (Kangasala-Tampere), Kolmenkulma (Nokia-Tampere-
Ylöjärvi), Lakalaiva-Härmälä-Partola (Pirkkala-Tampere), Ojala-Lamminrahka (Tampere-Kangasala) 
ja Vuores (Tampere-Lempäälä). Myös muut tulevaisuuden yhteistyötä edellyttävät raja-alueet tulee 
tunnistaa riittävän ajoissa. 

Maapolitiikan näkökulmasta kunnat harjoittavat raja-alueilla tapauksesta riippuen uusien alueiden 
tai täydennysrakentamisen maapolitiikkaa ja sovittavat maapoliittiset menettelyt 
tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen. Suunnitteluvaiheen (yleiskaava-asemakaava) yhteistyöllä 
varmistetaan kokonaisvaltaisesti laadukas ja taloudellinen ratkaisu. Erityisesti palvelu- ja 
liikenneverkon yhteissuunnittelu on keskeistä. Myös monipuolinen asunto- ja yritystonttitarjonta 
on varmistettava kokonaisuutena. Suunnitteluvaiheen yhteistyön hyödyntämiseksi on 
välttämätöntä, että kunnat sitoutuvat myös yhteisesti sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Yritysalueet 
Kaupunkiseudun merkittävät uudet yritysalueet tulevat 2020- ja 2030-luvuilla sijoittumaan 
kaupunkiseututaajaman etelä- ja lounaisosiin Pirkkalan ja Lempäälän alueille sekä mm. raja-alueille 
eri puolilla kaupunkiseutua. 

MAL3-sopimuksessa todetaan, että kunnat sopivat kuntarajalla sijaitsevien yritysalueiden 
suunnittelu- ja toteutusyhteistyön käytännöistä. Lisäksi kunnat sujuvoittavat yhdessä Pirkanmaan 
ELY-keskuksen ja toiminnanharjoittajien kanssa yritysalueiden suunnitteluprosesseja. 
Toimenpiteillä pyritään varmistamaan etenkin cleantech- ja kiertotalousalojen toimintaedellytykset 
esimerkiksi Kolmenkulman ja Tarastenjärven alueilla. Myös Ruskon alue on lähivuosien 
painopisteenä.  

MAL-tavoitteiden mukaisesti Härmälän-Partolan-Lakalaivan aluetta suunnitellaan yhteistyössä 
sekoittuneen maankäytön, sujuvan liikenteen ja palveluverkon kokonaisuutena. Pirkkalan ja 
Lempäälän alueille sijoittuvien tulevaisuuden työpaikka-alueiden ja liikenneyhteyksien suunnittelu 
käynnistetään yhdessä MAL-sopimuskauden aikana. Valtio osallistuu kokonaisuuteen edistämällä 
vt:n 3 uuden linjauksen ja 2-kehän suunnittelua.  

Uusien yritysalueiden toteuttamiseksi tulee kuntien hakea ennakkoluulottomasti uusia 
toteutusmalleja. Malleina voivat olla esimerkiksi usean kunnan yhteiset kehitysyhtiöt, joihin 
haetaan myös yksityisiä investoijia mukaan. 

Yritystonttien vuokrausmahdollisuus tulee olla vaihtoehto myös kehyskunnissa. Tontin hinnan tulee 
olla sillä tasolla, että kunnallistekniikan kulut saadaan katettua. Tuotantorakennuksen maapohjan 
omistamisesta ei pienemmille tai aloittaville yrityksille ole välttämättä etua, vaan varojen sitominen 
maapohjaan voi olla jopa ongelmallista. Jos maa-alueen omistaa yritys, jonka toiminta yllättäen 
lakkaa, voi siitä aiheutua haittaa yritysalueen muille toimijoille. Toimimaton yritys hiljentää 
yritysalueen ympäristöä ja saa alueen näyttämään taantuvalta. Kun yrityksen maapohja on 
vuokrattu, pääsee vuokralainen kohteesta helposti eroon ja kunta voi aktiivisesti hakea sinne uutta 
toimijaa. Yritys pystyy vuosittain vähentämään maapohjan vuokran tuotoksestaan, joten 
vuokranmaksu ei ole toimivalle yritykselle ongelma. 



 

14 
 

5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 

Kuntien rooli elinvoiman ylläpitäjänä ja vahvistaja kasvaa käynnissä olevan aluehallintouudistuksen 
myötä. Maapolitiikka on kunnan elinvoiman ylläpidon ja kasvun turvaamisen ydintoimintaa. Sillä 
luodaan edellytyksiä kuntien ja seudun houkuttelevuudelle ja kuntalaisten myönteisille 
kokemuksille elinympäristön laadusta. Voimakkaan kaupungistumisen jatkuessa elinympäristön 
laatutekijöiden merkitys kasvaa. 

Maapolitiikan kuntataloudellista merkitystä kasvattaa kuntien taloudellisen liikkumavaran 
kaventuminen aluehallintouudistuksen myötä. Onnistuneella maapolitiikalla kunta kehittää 
yhdyskuntarakennetta ja palvelutuotantoa kustannustehokkaasti. Heikolla maapolitiikalla on 
pitkäaikaisia negatiivisia seurauksia talouteen. Hyvää maapolitiikan hallintaa edustavat esimerkiksi 
kuntien maankäytön toteuttamisohjelmat. 

Maapolitiikan taloudellisia vaikutuksia voidaan ohjata sekä pitkän tähtäimen strategisilla toimilla 
että hankekohtaisesti. Strategisuutta ovat valinnat siitä, missä määrin ja millä aikataululla kunta 
laajentaa yhdyskuntarakennettaan uusille alueille, ja mitkä ovat laajentamisen kustannukset pitkällä 
aikavälillä. Tähän liittyvät olennaisesti myös palveluverkon laajentamisen tarpeet. Taloudellisen 
kestävyyden lisäksi kyse on kaikkiaan kunnan kestävän kehityksen johtamisesta. 

Kunta tekee valintoja myös sen suhteen, miten yhdyskuntarakenteen täydentämisellä voidaan 
turvata kasvun edellytykset, millaisia alueita on uudistettavissa ja miten elinympäristön laatua 
parannetaan yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Täydennysrakentamiseen liittyy usein välittömiä 
kustannuksia esimerkiksi maanhankinnasta ja maanpuhdistuksesta, mutta pitkällä aikavälillä sen on 
todettu olevan kunnalle keskimäärin selvästi yhdyskuntarakenteen laajentamista edullisempaa.  

Hankekohtaisiin talousvaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi kunnan kiinteistönomistajille kohdistamat 
verot, tontinmyynti- ja vuokratulot ja alueiden kehittämisestä kerättävät maksut. Kuntien 
muuttuvan roolin ja kapenevan taloudellisen liikkumavaran myötä tällaisten ohjausvälineiden 
merkitys kuntataloudelle tullee kasvamaan.  

Kaupunkiseudun kunnat seuraavat aktiivisesti maapolitiikkaa Suomessa. Seudun maapoliittisia 
toimintatapoja seurataan ja kehitetään edelleen rakennesuunnitelman toteuttamisen prosesseissa. 
Kunnat käyttävät seudullisia toimintatapoja tukena omassa maapolitiikassaan, asuntopolitiikassaan 
ja kaavoituksessaan. 

Maapolitiikka on osa MAL-sopimuksen vuosittaista seurantaa. Seudun tonttipäivä nostaa esiin 
harjoitetun maapolitiikan vahvuuksia ja kehittämistarpeita huomioitavaksi seutuyhteistyössä ja 
kunnissa. 


