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Historia

• Vuoden 2002 ohjeissa jo oli että emätilat tulee 

luvituksessa huomioida 

• Vuonna 2005 työstettiin osayleiskaavaa / 

kyläkaavaa, jonka perusteella voisi suoraan 

myöntää rakennuslupia (oli edennyt jo OAS 

vaiheeseen 2003).

• Asukkaat eivät halunneet osayleiskaavaa 

vaan halusivat jatkaa poikkeuslupien ja 

suunnittelutarveratkaisujen kautta. Ei 

haluttu liikaa rakentamista ja ihmisiä kerralla 

vaan ilme haluttiin pitää kylämäisenä ja 

sellaisena, että rakennukset olisi aika ollut 

siellä. Rakennuspaikat halutaan pitää isoina.

• Osayleiskaavakin vaati emätilatarkastelun, 

ainoastaan asemakaavan kautta on 

mahdollista toimia toisin

• (2007)- Kielteisten päätöksien määrä 

alkoi kasvamaan (Päätösvalta Ely-

keskuksella)

• Vuodesta 2008 alkoi lisääntymään myös 

oikeudessa hylätyt päätökset 

• Useampi kielteinen päätös Elyltä ja 

hallinto-oikeudesta

Oikeuden syyt hylkäämisille;

• Emätila on jo saanut liikaa 

rakennuspaikkoja

• Rakentamisen paine

• Tasapuolista maanomistajien kohtelua

ei voi taata suunnittelutarveratkaisujen

kautta

• Suuri määrä jo myönnettyjä

suunnittelutarveratkaisuja ja aiemmat

oikeuden päätökset ja niiden perustelut
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Historia

• Jatkettiin kokonaisyleiskaavan kautta

• 2010 oli raja tullut vastaan ja kaupunki lähti 

etsimään muita mahdollisuuksia

• Kaupunki neuvotteli vuoden 2010 tienoilla  

Ympäristöministeriön ja Elyn kanssa mm. 

kyläkaavan mahdollisuudesta mutta Sundomin

rakentamisen paine oli jo silloin kasvanut liian 

suureksi eikä kyläkaava enää onnistunut
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• Kaupunki aloitti neuvottelut mitoitustaulukon 

käyttöönotosta Elyn kanssa, jotta palveluiden 

ja kyläkeskuksen alueelle saisi vielä 

rakennuspaikkoja

• Kolme aluetta oli kuitenkin jo sellaisia, ettei 

sinne voinut enää myöntää uusia 

rakennuspaikkoja ilman asekaava 

(Svarvasbacken, Ollinmäki, Kronvik 

mahdollista vain korvaava rakentaminen)

• Suunnittelujaosto hyväksyi emätiloihin 

perustuvan mitoitustaulukon luvituksen

pohjaksi 2016. Taulukko toi lisäaikaa 

asemakaavan laadinnalle ja yksityisen maan 

asemakaavoittamisen maapoliittisten 

periaatteiden valmistelulle ja hyväksymiselle. 



Maapoliittinen ohjelma
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Maapoliittinen ohjelma
6



7



8



Maapolitiikan ja mitoitustaulukon periaatteet

• Yhdyskuntarakenteen hallittu tiivistäminen

• Pitkän aikavälin maankäytön ennakointi 

(yleiskaava) sekä alue- ja yhteysvaraukset

• Kaupungin maanhankinnan ja 

asemakaavoituksen edistäminen

• Kaavoituksen ja maanhankinnan 

painopistealueille ei myönnetä uusia 

rakennuspaikkoja ilman erittäin painavia 

syitä

• Ensisijaisesti jo rakennetuille asuinalueille

• Tasapuoliset lupaperiaatteet 

• Emätilatarkastelu, jossa huomioidaan jo 

hyödynnetty rakennusoikeus
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Vyöhykkeiden määrittely

• Mitoitetaan ainoastaan yleiskaavan 

2030 AP-alueita, joita ei ole 

asemakaavoitettu

• Kaupungin maanomistus, tulevat 

kaava-alueet 

• 3 km etäisyys koulusta

• Julkisen liikenteen vyöhyke 250 m
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2000-2020
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2000-2020
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2000-2020
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Suunnittelutarveratkaisut ja asemakaavapoikkeamiset 2000-

2020
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Yksityisen maan asemakaavoitus

• https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba3872

5-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-

2019.pdf

• Pilotointi menossa Strömsön alueella
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https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf


Asemakaavat
17



Sundomin keskusta
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Asemakaava

• Kun alue on asemakaavoitettu, kaavassa 

esitetyt määräykset pätevät

• Tietää mitä ja millaista omalle tontille ja 

naapuriin voi rakentaa

• Katualueet ja infran toteuttaa kaupunki *

• Katuvalaistuksen järjestää kaupunki *

• Leikkikentät toteuttaa ja ylläpitää kaupunki *

• Lähipalvelut järjestetään 

kustannustehokkaasti

• Yhdyskuntarakenteen kokonaisuuden hallinta 

aikatauluineen kokonaisvaltaisempaa

• * yksityisen maan asemakaavoitus edellyttää 

maanomistajien osallistumista syntyviin 

kustannuksiin 

Suunnittelutarveratkaisu

• Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi 

vuotta, jonka aikana rakennuslupaa tulee 

hakea 

• Mikäli päärakennus palaa ja rakennus 

puretaan, rakennuspaikkastatus häviää

• Tieosuuskuntien riidat

• Epävarmuus mitä ja milloin lähiympäristössä 

käytännössä rakentuu

19



Pysyvän asutuksen luvitus

• Kyläalueella voi muuttaa pysyväksi asumiseksi

• Alueilla, joilla on enemmän vanhoja 

asuinrakennuksia kuin vapaa-ajan rakennuksia 

voidaan muuttaa pysyväksi asumiseksi. 

• Ranta-aluilla poikkeusluvilla ja kyläaluilla 

suunnittelutarveratkaisuilla

• Vanhat huvila-alueet mantereella täytyy 

muuttaa asemakaavan kautta, vaikka ovat AP-

alueita yleiskaavassa

• 2-3 kpl vuodessa

• Pysyvä asutus vaatii kaupungilta mm. 

koulukyytien, kotihoidon yms. järjestämistä. 

Olemassa olevalle asutuksen alueelle muutos 

ei ole suuri mutta laajemmat muutos-kohteiden 

vaikutukset arvioidaan asemakaavojen kautta.  
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Riskit maapolitiikan kannalta jos kevennetään luvituspolitiikkaa
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• Hankaloitetaan tulevaa maanhankintaa ja 

asemakaavoitusta

• Miten turvataan maanomistajien tasapuolisuus, 

kun emätilakartoitus on oikeudessa hyväksytty 

tapa turvata maanomistajien tasapuolinen 

kohtelu

• Oikeuden päätöksissä todettu että jo nyt on 

liian paljon rakennettu, miten voisi todeta ettei 

olekaan. On tullut jo raja vastaan siihen, miten 

paljon voidaan tietyille alueille myöntää uusia 

rakennuspaikkoja

• Tietyillä alueilla uhkana yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen ja palvelujen järjestämisen 

kallistuminen
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