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1 Taustaa  

1.1 Lähtökohtia 

Siilinjärven kunnan viimeisin maapoliittinen ohjelma on vuodelta 1990. 2000-luvulle tulta-
essa lainsäädännön kehitys on korostanut kunnan vastuuta ohjata yhdyskuntarakenteen 
kehittymistä alueella entistä tavoitteellisemmin ja määrätietoisemmin. Samanaikaisesti Sii-
linjärvi on kehittynyt nopeasti, mutta kaavoitettavaa maata ei ole saatu hankituksi likikään 
samaa tahtia kuin sitä on kaavoitettu ja luovutettu rakentajille. Niukaksi käynyt maareservi 
on vaikeuttanut maankäytön suunnitelmallista kehittämistä. Erityisesti yleiskaavoitus on 
vaikeutunut, ja todellisten vaihtoehtojen puuttuessa kuntatalouden näkökulma ei ole saa-
nut riittävää painoarvoa maankäyttöratkaisuja punnittaessa. 

Tästä syystä onkin nähty tarpeelliseksi laatia kunnalle maankäyttöpoliittinen ohjelma, jossa 
tarkastellaan toisiinsa vahvasti kytkeytyviä maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun ta-
voitteita, keinoja ja menettelytapoja. 

PARAS-hankkeen yhteydessä laaditun kaupunkiseutusuunnitelman yhteydessä todettiin 
tarve harmonisoida maankäyttöpolitiikka kaupunkiseudulla. Tämä näkökulma on ollut mu-
kana ohjelmaa laadittaessa. 

1.2 Ohjelman laatiminen 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman laatiminen käynnistettiin alkuvuodesta 2009. Valmistelua 
on vetänyt ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: 

• kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet; 
• valtuuston puheenjohtajisto; 
• valtuustoryhmien puheenjohtajat; 
• rakennuslautakunnan puheenjohtaja; 
• teknisen lautakunnan puheenjohtaja; 
• ympäristölautakunnan puheenjohtaja; 
• kunnanjohtaja 

 
Ohjelman taustaselvitykset ja käytännön valmistelun ovat tehneet maankäyttöinsinööri 
Katja Korhonen, kiinteistöteknikko Juha Elomaa, toimistoarkkitehti Timo Nenonen sekä 
kaavoitusarkkitehti Otto Siippainen. 

 
Ohjelman lähtökohtia, tavoitteita ja pääperiaatteita on käsitelty: 
• valtuustoseminaarissa 24.3.2009 
• ohjausryhmän työseminaarissa 13.5.2009 
• ohjausryhmän työseminaarissa 9.12.2009 
• valtuustoseminaarissa 15.2.2010 
• esittely ja keskustelutilaisuudessa maanomistajille ja yrittäjille 18.2.2010 
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• esittely- ja keskustelutilaisuudessa kuntalaisille 18.3.2010 
• kuntastrategian ohjausryhmän kokouksessa 16.6.2010 
• valtuustoinfossa 5.8.2010 

Ohjelmaluonnos on ollut lausuntokierroksella kesällä 2010. Kunnanhallitus ja -valtuusto on 
käsitellyt ohjelman kuntastrategian 2020 yhteydessä elokuussa 2010. 

2 Tavoitteet  

Maankäyttöpolitiikkaa ohjaa kunnan velvollisuus turvata osaltaan maakunnan kehitys 
mahdollistamalla määrällisesti riittävä ja laadullisesti vetovoimainen tonttitarjonta asumi-
sen, yritystoiminnan ja palvelujen tarpeisiin.  

Kunnalla on paitsi oikeus myös velvollisuus kehittää yhdyskuntarakennetta niin, että turva-
taan:  

• yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kult-
tuurinen kestävyys; 

• palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta; 
• ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja siihen sopeutuminen; 
• yhdyskuntarakenteen eheyttäminen;  
• henkilöautoliikenteen tarpeen vähentäminen sekä kevyen liikenteen ja joukkolii-

kenteen toimintaedellytysten parantaminen; 
• kuntatalouden tasapaino ja palveluvelvoitteiden hoitaminen. 

Kaavoitettavaa maata tarvitaan riittävästi, jotta suunnittelulle on aitoja, toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja. Raakamaata tulisi olla vähintään 10 vuoden tarvetta vastaavasti ja asema-
kaavoitettua rakennusmaata eri käyttötarkoituksiin ja eri alueilla ainakin kolmen vuoden 
tarpeisiin.  

Kunnan maapolitiikan tavoitteena on että tulot kattavat menot pitkällä aikavälillä. Raken-
nuspaikkojen luovutuksesta ja liittymäkorvauksista saatavilla tuloilla on pystyttävä katta-
maan sekä maan hankinta että yhdyskuntatekniikan rakentaminen. 

2.1 Kuntastrategia 2020 

Kuntastrategian yksi viidestä päämäärästä on vastuullinen kasvupolitiikka. Tällä kohtaa on 
kirjattu seuraavia osatavoitteita: 

Kasvun mahdollistaminen 

Siilinjärvi varmistaa kasvun toteutumisen edellytykset sekä vastaa väestönkasvusta aiheu-
tuviin ja muihin palvelutarpeiden muutoksiin joustavalla ja suunnitelmallisella toiminnalla.  
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• Yleiskaava maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi välittömästi, haja-
asutusalueen rakentamisen periaatteiden vahvistaminen.  

• Johdonmukainen ja suunnitelmallinen maankäyttöpolitiikka, mukana maanomis-
tajat. 

• Tonttitarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen. 
• Yhteistyö maankäytön suunnittelijoiden, kunnallistekniikan toteuttajien ja perus-

palveluiden vastuuhenkilöiden kesken. 
• Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset otetaan huomioon joukkoliiken-

teessä ja päivähoitopalveluissa. 

Vetovoimaa asumisesta ja tehokkaista peruspalveluista 

Siilinjärvi turvaa vetovoimansa asuinkuntana hyvillä asuinmahdollisuuksilla ja tehokkailla, 
resursseihin suhteutetuilla peruspalveluilla.  

• Kasvun mitoituksessa otetaan huomioon peruspalvelujen tarpeen kasvu, eri vä-
estöryhmien asumistarpeet ja niiden edellyttämät resurssitarpeet. 

• Vanhojen asuntoalueiden uudistaminen ja mahdollinen täydennysrakentaminen. 
• Paluumuuton edistäminen. 

Alueen kasvutavoitteita tukeva väestökehitys 

Siilinjärvi luo edellytykset seuraavien vuosien muuttovoitolle ja varmistaa siten pidemmäl-
läkin aikavälillä tasapainoisen ikärakenteen ja riittävän verokertymän.  

• Kasvu vuosittain 0,7-1 %   

2.2 Toimielinten tehtävät ja vastuut 

Lainsäädännössä ja kunnan omissa hallintosäännöissä määritellään eri toimielinten ja nii-
den alaisten viranhaltijoiden vastuut ja roolit myös maankäyttöpolitiikassa: 

Kunnanvaltuusto  

• määrittelee toiminnan tavoitteet ja päälinjat sekä osoittaa tarvittavat voimavarat; 
• hyväksyy yleiskaavat ja asemakaavat; 
• seuraa tavoitteiden toteutumista. 

Kunnanhallitus 

• vastaa yleisesti valtuustolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöön-
panosta; 

• vastaa yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelusta; 
• vastaa maanhankinnasta ja luovuttamisesta valtuuston määrittelemien suunta-

viivojen puitteissa; 
• vastaa kaavojen toteuttamisesta valtuuston osoittamien voimavarojen puitteissa. 
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Tekninen lautakunta 

• osallistuu kaavojen valmisteluun; 
• laatii, hyväksyy ja toteuttaa asunto- ja yritysalueiden katu- ja vesihuoltoverkkoa 

sekä viher- ja virkistysalueita koskevat suunnitelmat; 
• vastaa verkostojen ja alueiden yllä- ja kunnossapidosta. 

Rakennuslautakunta ohjaa ja seuraa lupa- ja valvontaviranomaisena kaavojen toteutta-
mista ja kaavojen mukaista toimintaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella.  

Ympäristölautakunta ohjaa ja seuraa alueiden kaavan mukaista käyttöä kunnan tervey-
densuojeluviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Molempien lautakuntien 
asiantuntemus on tiivisti mukana kaavoja laadittaessa ja niiden vaikutuksia arvioitaessa.  

Palveluiden järjestämisestä vastaavat hallintokunnat osallistuvat kunnan maankäyttöpoli-
tiikkaan yhteistyössä tuottamalla maankäyttöratkaisujen tueksi tietoa palveluverkoston 
vastaanottokyvystä, kehittämistarpeista sekä aluetarpeista.   

3 Maankäyttö 

3.1 Kuopion alueen suunnittelu 

Valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset maankäytön tavoitteet ja ratkaisut esitetään 
maakunnan liiton laatimassa vuonna 2009 vahvistetussa Kuopion seudun maakuntakaa-
vassa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua tarkennetaan Kuopion työssä-
käyntialueelle vuosina 2010–2011 laadittavassa rakennemallissa, jossa määritellään eri-
laisten verkostojen ja palveluiden yhteensovittaminen seudullisesti. Kestävä kehitys ja il-
mastonmuutoksen torjuminen edellyttävät uudisrakentamisen sijoittamista maankäyttöä 
eheyttäen ja täydentäen. 
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3.2 Kuntarakenteen kehityskuva 

Kuntarakenteen kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteita on arvioitu neljän osin teoreettisen 
rakennemallivaihtoehdon pohjalta 

Vaihtoehto Ominaisuuksia 

1   Tiivis 

 

• Kerros- ja rivitalojen osuus painottuu. 
• Taajamia eheytetään ja täydennysrakennetaan. 
• Kasvualueet taajamien läheisyydessä ja välialueella. 
• Asuin- ja työpaikka-alueet muodostavat tiiviin yhdyskuntaraken-

teen. 
• Autoriippuvuutta vähennetään ja joukkoliikennettä suositaan. 

2   Autokaupunki 

 

• Omakotitalojen osuus painottuu. 
• Taajamissa jonkin verran täydennysrakentamista. 
• Kasvu ohjautuu pääteiden varsille. 
• Kaupan suuryksiköitä suositaan sijainnista riippumatta. 
• Perustuu ”helppoon” yksityisautoiluun. 

3  Vapaa kasvu 

 

• Omakotitalojen osuus erityisesti maaseudulla painottuu. 
• Asuinpaikka maaseudulla lähellä luontoa. 
• Teollisuus erillään hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
• Maanmyyntihalukkuus ja kysyntä ohjaavat rakenteen kehittymis-

tä. 
• Autoriippuvuus sekä arki- että työmatkaliikenteessä kasvaa. 

4  Siilinjärvi-malli 

 

• Kerrostalo- ja pientaloasumista eri väestöryhmien tarpeen mu-
kaan. 

• Taajamia kehitetään ja täydennysrakennetaan. 
• Tonttitarjontaa monipuolistetaan. 
• Pientaloasumista asemakaava-alueilla ja kyläkeskuksissa. 
• Uudet alueet sijoitetaan ja suunnitellaan kestävän kehityksen 

mukaan. 
• Alkutuotannon tarvitsemaa maata ei tuhlata. 

 

Kehityskuvan perustaksi on valittu Siilinjärvi-malli, koska siinä yhdistyvät valtakunnallisissa 
alueidenkäytön tavoitteissa esitetyt keskeisimmät yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 
kestävää kehitystä koskevat tavoitteet paikallisiin arvoihin, odotuksiin ja vahvuuksiin. Siilin-
järveläistä näkökulmaa malliin tuovat mm. hallittu asukasluvun kasvu, palvelutarjonnan 
laadun ylläpitäminen ja keskittäminen keskustoihin, autoriippuvuuden kasvun hillintätavoite 
yhden auton talouksiin sekä alkutuotannon ja rakentamisen yhteensovittaminen. Malli tu-
keutuu Kuopio-Siilinjärvi -joukkoliikenteen laatukäytävään. 
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3.3 Siilinjärvi-mallin 2030 tavoitteet 

3.3.1 Kuopion alueella yhteinen tavoite kasvusuunnista 

Kuopion seudun työssäkäyntialuetta suunnitellaan seudullisen rakennemallin avulla koko-
naisuutena asumisen, palvelu- ja elinkeinoelämän verkostojen ja liikennejärjestelmien yh-
teensovittamisen näkökulmasta. Siilinjärvi on merkittävässä roolissa seudun elinvoimai-
suuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.  

3.3.2 Kirkonkylän ja Toivala-Vuorelan taajamia kehitetään ja täydennysrakennetaan 

Julkisten ja kaupallisten palveluiden tarjontaa kehitetään taajamien keskustoissa monipuo-
lisesti. Rakennuspaikkoja eri toimijoille osoitetaan tiivistäen ja eheyttäen. Palvelujen saa-
vutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Joukkoliikenteen käyttöä asioinnissa pyritään tehos-
tamaan. Keskusta-asumisen mahdollisuudet tutkitaan osana keskustojen kehittämistä. 
Toivala-Vuorela on keskeinen elinkeinorakentamisen painopistesuunta. 

3.3.3 Rakennuspaikkatarjontaa monipuolistetaan  

Yritys-, kerrostalo-, rivitalo- ja omakotirakentajille kaavoitetaan riittävästi erilaisia raken-
nuspaikkoja. Kerros- ja rivitalorakennuspaikkoja osoitetaan saavutettavuudeltaan hyviltä 
paikoilta läheltä palveluja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Omakotirakentajille pyritään järjes-
tämään kunnan rakennuspaikkatarjontaa asemakaavoittamalla sekä tiiviitä, lähellä palve-
luita sijaitsevia alueita että väljempiä alueita hieman kauempaa joukkoliikenneyhteyksien 
varrelta. Omarantaisia rakennuspaikkoja pyritään järjestämään rannoilta, joilla ei ole yh-
teistä virkistyskäyttöä. 

3.3.4 Uudet asuinalueet suunnitellaan palveluverkkoon tukeutuen 

Maankäyttöä suunnitellaan kestävän kehityksen mukaan kokonaistaloudellisesti sekä 
asukkaan että kunnan parhaaksi. Uusien alueiden osoittaminen nykyisen palvelu- ja kun-
nallisteknisten verkkojen sekä hyvien liikenneyhteyksien piiristä (tie- ja katuverkosto, julki-
nen ja kevyt liikenne) on sekä asukkaan että kunnan talouden kannalta edullisinta myös 
pitkällä aikavälillä. Uusien asukkaiden sijoittuminen jo olevien palveluiden äärelle mahdol-
listaa nykyisten palveluiden tehokkaan hyödyntämisen ja luo edellytykset palvelutason säi-
lymiselle ja parantamiselle.  

3.3.5 Kyliä kehitetään tiivistämällä kyläkeskustojen rakentamista 

Maaseuturakentamista kohdistetaan erityisesti aktiivisten kyläkeskustojen läheisyyteen. 
Asukasmäärän kasvu kylärakennetta täydentäen saattaa mahdollistaa myös uusien palve-
luiden saamisen kylille elinkeinotoiminnan kautta. Kyläkeskustojen ja maaseudun raken-
tamista hallitaan valtuustokausittain tarkistettavalla maaseuturakentamisen edullisuus-
vyöhyketarkastelulla.  
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Kartta 1 Kuntarakenteen kehityskuva 
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Maaseuturakentamiseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä kehitetään. Maaseudun raken-
nuspaikat suunnitellaan maanomistajalähtöisesti tavoitteena maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu.  

Kunta osallistuu maaseuturakentamiseen maanomistajana vain erityistapauksissa. 

3.3.6 Alkutuotannon tarvitsemaa maa-alaa ei tuhlata  

Uudet asemakaava-alueet pyritään osoittamaan ottaen huomioon maa- ja metsätalouden 
tarpeet. Taajamien laajenemisalueiden eri osapuolia huomioon ottavaan maankäytön 
suunnitteluun kehitetään ns. kumppanuusmallia, jossa maanomistajan ja kunnan tarpeet 
sekä tavoitteet pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin erityisasiantuntijoiden 
ja luotettujen henkilöiden avustuksella.  

Maaseuturakentamisen rakennuspaikat sijoitetaan ensisijaisesti nykyisten teiden ja kylän-
raittien varsille peltoalueita pirstomatta. Pelloille rakentamista vältetään.   

3.4 Yleiskaavoitus 

Maakuntakaava, Kuopion työssäkäyntialueen seudullinen rakennemalli ja kuntarakenteen 
kehityskuva ohjaavat kunnan maankäytön yleiskaavallista suunnittelua. Yleiskaavoituksel-
la määritellään kunnan pitkän aikavälin maankäytön tavoitteet, toimintojen sijoittuminen ja 
yhteensovittaminen mm. uudet rakentamiselle ja virkistykselle varattavat alueet. Tavoit-
teena on pitkällä aikavälillä laatia yleiskaava koko kunnan alueelle aloittaen kunnan kas-
vusuunnista, taajamista ja niiden lievealueilta sekä rannoilta. 

Tärkeimpiin yleiskaavoitettaviin alueisiin kuuluvat muun muassa: 

• Kirkonkylän taajama- ja lievealueet 
• Vuorelan ja Toivalan taajama- ja lievealueet, Jännevirta 
• Viitosen varsi 
• Harjamäki 
• Rakentamispaineiset taajamoituvat kylät (Kumpunen, Hamula, Pöljä) 
• Erityisalueet (harjualue, lentomelualue, kaivosalue, suojelualueet) 
• Suurimpien vesistöjen rantavyöhykkeet 

Maankäytön yleiskaavallisen suunnittelun mahdollistamiseksi yksittäisin luvin muodostu-
vaa rakentamista on rajoitettava, mikäli rakentamisen katsotaan vaikeuttavan kaavan laa-
timista alueelle. Rakentamispaineisia alueita voidaan määrätä tarpeen mukaan rakennus-
kieltoon yleiskaavan laatimiseksi alueelle.  

Yleiskaavatyöt priorisoidaan ja ohjelmoidaan vuosittain laadittavassa kaavoitusohjelmas-
sa, joka on osa maankäytön toteuttamisohjelmaa. 
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3.5 Asemakaavoitus 

Asemakaavoituksella määritellään palvelu- ja kunnallistekniikan verkostojen piirissä olevat 
asumisen, palveluiden ja elinkeinotoiminnan rakentamisen tarpeet. Tavoitteena on ensisi-
jaisesti eheyttää ja täydennysrakentaa kunta- ja palvelurakennetta kaavatalouden kannalta 
edullisesti, joka yleensä on myös kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjumisen 
kannalta suotuisin vaihtoehto. Uudet asemakaava-alueet pyritään osoittamaan joukkolii-
kennereittien varteen autoriippuvuutta vähentäen. 

Asemakaavatyöt priorisoidaan ja ohjelmoidaan vuosittain laadittavassa kaavoitusohjel-
massa, joka on osa maankäytön toteuttamisohjelmaa.  
 
Uusien asemakaavoitettavien alueiden tavoitteellinen sijainti käyttötarkoituksen mukaan: 

• Asuminen: taajamien lähiympäristöön ja Viitosen varrelle 
• Julkiset palvelut: taajamien keskusta-alueille 
• Kaupan palvelut: päivittäistavarakauppaa taajamien keskusta-alueille ja eri-

koistavarakauppaa taajamien yhteyteen 
• Elinkeinotoiminta: valta- ja kantateiden varsille sekä lentokentän läheisyyteen 

Kunta laatii asemakaavoja pääsääntöisesti omistamilleen maille. Yksityisomistuksessa 
oleville maille laaditaan asemakaavoja, kun maat liittyvät saumattomasti kunnan asema-
kaavoitushankkeisiin kuntarakennetta eheyttävästi ja kun asemakaavan laatimisen sekä 
kunnallistekniikan rakentamisen korvauksista on sovittu maankäyttösopimuksella. 

Vanhoja asemakaava-alueita ajantasaistetaan ensisijaisesti asemakaavan muutoshank-
keiden myötä. Myös asemakaavojen nykyaikaistamiseksi digitaaliseen muotoon vanhoilla 
asemakaava-alueilla saatetaan käynnistää muutostöitä. Vähäiset asemakaavoista poik-
keamiset, jotka käsitellään kunnassa, pyritään edelleen ratkaisemaan poikkeamismenette-
lyllä (mm. rakennuspaikan jako tai kerrosluku).  

3.6 Maaseuturakentaminen 

Maaseuturakentamisella tarkoitetaan taajamien tai taajamoituneiden kyläalueiden ulkopuo-
lista asuinrakentamista. Maaseudun asuttamisessakin on otettava huomioon kunnan vel-
vollisuus tarjota peruspalvelut asukkailleen. Maaseudun rakentamista ohjataan edullisuus-
vyöhykkeiden avulla palveluiden järjestämisen mahdollisuuksien suhteen. Rakentamista 
edistetään erityisesti kyläalueille, jossa palveluntarjonnassa on olemassa valmiita resurs-
seja eikä uudisrakentamisesta synny raskaita velvoitteita. 
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Kartta 2 Suunnittelualuejako 
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3.6.1 Edullisuusvyöhyketarkastelun päälinjaukset 

Tässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa hyväksytään edullisuusvyöhyketarkastelun pää-
linjaukset. Tarkempi tarkastelu mitoituksineen laaditaan erilliseen maaseudun rakennus-
paikkojen mitoitusperiaatteet – toteutusohjelmaan.  

Maaseutualueet jaetaan edullisuusvyöhykkeisiin palvelujen, olevan asutuksen, etäisyyksi-
en ja verkostojen suhteen. Tavoitteena on ohjata uudisrakentamista kylien yhteyteen ja 
palvelujen kannalta edullisille paikoille. Edullisille paikoille sallitaan rakentamista huomat-
tavasti syrjäseutuja enemmän. Vyöhyketarkastelulla rakentamista rajoitetaan alueilla, joilla 
useamman rakennuspaikan muodostaminen voi vaikeuttaa kaavoitusta. 

Mitoitusluokittelun ulkopuolelle on jätetty Kuopion lentoaseman lentomelualueet ja Yaran 
kaivostoiminnalle varatut alueet, joille ei voida osoittaa mitoitusta uudelle asuinrakentami-
selle toiminnan aiheuttamiin vaikutuksiin perustuen. Alueelle sijoittuva rakentaminen on 
tutkittava toiminnanharjoittajan lausuntoihin ja olemassa oleviin säädöksiin perustuen eri-
tyistapauksina. Mitoitusperusteet eivät muuallakaan ohita mahdollisia muun lainsäädännön 
asettamia rakentamisrajoituksia (mm. luonnonsuojelu tai melu).  Mitoitusperusteet eivät ole 
voimassa rantavyöhykkeellä, jolla rakentamisen tulee perustua kaavoitukseen. 

Taulukko 1 Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet 

Mitoitus- 
vyöhyke 

 
Sijainti kuntarakenteessa 

I Kyläkeskukset koulujen kävelyetäisyydellä 

II Kyläalueet, joissa hyvät liikenneyhteydet, erityisesti julkisen ja kevyen 
liikenteen yhteydet 

III Hajarakentamisalueet, joissa mahdollisuus julkisiin liikenneyhteyksiin 
sekä osuuskunnan vesihuoltoon liittymiseen 

IV Syrjäiset hajarakentamisalueet tai 
taajamien tulevat laajenemissuunnat 

V Taajamavarausten alueet 

 

Kuuslahden, Pöljän ja Kehvon kyläkeskukset kuuluvat I-vyöhykkeeseen, jolle mahdolliste-
taan eniten uutta rakentamista. Kylillä on toimivat koulut, joissa on kapasiteettia uusille 
asukkaille. Kylillä on vaihtelevasti osuuskuntien vesi- ja viemäriverkkoa, joka vaikuttaa mi-
toitukseen. Kylien sijainnin vuoksi niillä ei ole tarpeen varautua tiiviimpään asutukseen 
asemakaavoittamalla, mutta tulevan yleiskaavoituksen kannalta rakentamisen sijoittumista 
on tarpeen selvittää rakennuspaikkaselvityksin tai ns. kyläkaavalla. 
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Hamulan kyläkeskus ja Pöljän kylän pohjoisosa 5-tien varressa kuuluvat II-
vyöhykkeeseen. Hamulassa kylän rakentamispaine ja koulun kapasiteetti ei tällä hetkellä 
mahdollista luokittelua tiiveimpään rakentamisvyöhykkeeseen. Hamulassa on tarpeen 
myös varautua tarkempaan suunnitteluun yleiskaavoituksella. Pöljän pohjoisosien liiken-
teellisen sijainnin vuoksi siellä ei ole tarkoituksenmukaista suosia tiiveintä rakentamista. 

Kylien reuna- ja välialueita sekä maanteiden varsia on luokiteltu III-vyöhykkeeseen. Taa-
jamoitumisen salliminen kyseisille alueille ei ole kuntarakenteen eikä asukkaiden kannalta 
edullista. Kumpusen kylässä on erityisiä rakentamispaineita sijainnin vuoksi. Kumpusen 
uudisrakentaminen on ratkaistava yleiskaavoituksella, jolle mitoituksessa on jätetty suun-
nitteluvaraa. 

Harvemmin asuttuja seutuja on osoitettu IV-vyöhykkeeseen, joille ei toivota muodostuvan 
rakennuskeskittymiä eikä taajamoitumista. IV-vyöhykkeeseen sisältyvät myös mahdolliset 
kuntarakenteen tulevaisuuden laajenemissuunnat 5-tien ja Viitosen varrella Räimän ja Ka-
surilanmäen seudulla, joille on lähivuosina laadittava yleiskaava. 

Kuntarakenteen laajenemisalueet vuoteen 2030 saakka on osoitettu V-vyöhykkeeksi, joilla 
uudisrakentamiseen emätilaa kohden on varattu vain vähän rakennuspaikkoja. Alueella 
voidaan harkita myös rakennuskieltojen asettamista kaavoittamista varten. 
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Kartta 3 Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet 
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3.6.2 Kyläkaavat tai rakennuspaikkaselvitykset 

Maaseutukylien tarkemman suunnittelun välineenä käytetään oikeusvaikutuksettomia 
suunnitelmia, rakennuspaikkaselvityksiä tai ns. kyläkaavoja. Rakennuspaikkamitoitusta on 
mahdollista tiivistää aktiivisella kyläsuunnittelulla. Suunnittelua tehdään kylä tai maanomis-
tajalähtöisesti. Edullisuusvyöhykkeen täydentävään rakennusoikeuteen liittyy yleensä pal-
jon selvitettäviä asioita, joita oikeusvaikutuksettomilla suunnitelmilla voidaan sovittaa yh-
teen. Maaseudun asuinrakentamisen uusi rakennuspaikka käsitellään suunnittelutarverat-
kaisuna. 

Maaseuturakentamisen maankäytön oikeusvaikutuksetonta suunnittelua on tehty Kuus-
lahden kylällä Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toimesta EU-rahoitteisena pilottihank-
keena. Kuuslahden rakennuspaikkaselvityksessä on tutkittu mittaviin selvityksiin pohjau-
tuen hyvien rakennuspaikkojen sijoittumista kylärakenteeseen. Rakennuspaikkaselvityk-
sen perusteella Kuuslahden kylälle on haettavissa uusia ja täydentäviä rakennuspaikkoja 
suunnittelutarveratkaisuilla, kun jätevesihuollon asiat on saatu järjestettyä. Hanke toimii 
muille aktiivisille kylille esimerkkinä maaseudun suunnitelmallisesta maankäytöstä ja ma-
daltaa kynnystä yleiskaavatyön käynnistämiseen.    

4 Maapolitiikka 

4.1 Maapolitiikan tavoitteet 

Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan 
ja luovutukseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maaomaisuuden hallintaan sekä 
asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Hyvin hoidetulla, johdonmukaisella maapolitii-
kalla on keskeinen merkitys tasapainoisen kuntatalouden kannalta. 

Maapolitiikan keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset pitkäjänteiselle maankäytön 
suunnittelulle ja sitä kautta riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinotoiminnalle sekä varmis-
taa maankäytön suunnitelmien toteuttaminen. Kattava kunnan maanomistus on keino tu-
kea kaavoitusta ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä haluttuun suuntaan. Jäntevä maapo-
litiikka auttaa osaltaan pitämään asumisen hintatason vakaana. 

4.2 Maan hankinta 

Kunta hankkii ja ylläpitää aktiivisella, johdonmukaisella ja määrätietoisella maanhankinnal-
la kattavan 10 vuoden tarpeita vastaavan raakamaavarannon, joka luo maankäytön suun-
nittelulle riittävästi vaihtoehtoja ja tukee väestö- asuntotuotanto ja työpaikkatavoitteiden 
toteutumista. 
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Kunta hankkii maata  

• rakennusmaaksi 
− asuntorakentaminen 
− yritysrakentaminen 
− palvelurakentaminen 

• liikenneväyliä varten 
− kadut 
− pysäköintialueet 
− venesatamat ja -valkamat 

• muun yhdyskuntatekniikan tarpeisiin 
− vesi- ja viemärihuolto 
− energiahuolto 

• viher- ja virkistysalueiksi 
− puistot ja virkistysalueet 
− leikkipaikat, uimarannat 
− liikuntapaikat 
− suojaviheralueet 

• suojelutarkoituksiin sekä 
• vaihtomaaksi. 

 
Kuntarakenteen kehityskuva, Siilinjärvi-malli ja kaavoitus tukevat ja ohjaavat kunnan 
maanhankintaa yhdyskuntarakenteen kannalta järkevästi. Vastaavasti maapoliittisilla toi-
milla tuetaan kehityskuvan toteutumista. 

Maata hankitaan taajamien laajenemisalueilta hyvissä ajoin tarvetta ennakoiden jo ennen 
alueen tarkempaa suunnittelua. Käytännössä Siilinjärvellä maanhankintaa on lähivuosina 
tehtävä rinnan yleiskaavoituksen kanssa. Maanhankinta ohjelmoidaan ja aikataulutetaan 
erikseen laadittavassa maankäytön toteuttamisohjelmassa. 

Kunta hankkii raakamaata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla tai vaihdolla. Lain mukai-
sesti voidaan harkita lunastusluvan hakemista ympäristöministeriöltä. 

Raakamaan lisäksi kunta hankkii vaihtomaaksi soveltuvaa maata vapaaehtoisin kaupoin 
myös laajenemisalueiden ulkopuolelta sieltä mistä sitä on saatavissa. Esimerkiksi metsä-
maata voidaan hankkia vaihtomaaksi myös muista kunnista. 

Kunta kehittää aktiivisen maanhankinnan tueksi maakauppaneuvotteluissa käytettävää 
kumppanuuspohjaista neuvottelumenettelyä, jonka tarkoituksena on edesauttaa osapuol-
ten tarpeita ja tavoitteita palvelevan ratkaisun syntymistä. 

Toimivaltasäännön mukaisesti maanhankinnasta päättää kunnanhallitus. 
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4.2.1 Kaupan syntymiseen vaikuttavia tekijöitä 

Kiinteistökaupan syntymiseen ja kaupan ehtoihin vaikuttavat alueen sijainti ja tuleva käyt-
tömahdollisuudet, alueen käyttöhistoria, maaperän rakennettavuus ja mahdollinen pilaan-
tuminen, puusto, rakennuskanta, ympäristöarvot ja muut mahdolliset olosuhdetekijät kuten 
melu. Tämän vuoksi maanhankinnan yhteydessä ostopäätöksen tueksi on tehtävä tarvitta-
vat selvitykset. Selvitysten tarve ja ajankohta harkitaan tapauskohtaisesti. 

Raakamaan hankinta ja kunnallistekniikan rakentaminen tulisi pystyä rahoittamaan raken-
nuspaikkojen myynnistä saatavilla tuloilla. Näin uusien alueiden rakentajat vastaavat ai-
heutuvista kustannuksista eikä rakentamista tarvitse rahoittaa verotuloista tai velanotolla.  

4.2.2 Etuosto-oikeus 

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä vir-
kistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta käyttäessään kunta tulee kaupante-
kohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.  

Kunta on käyttänyt ja käyttää etuosto-oikeutta tarvittaessa. 

4.2.3 Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta 

Kunnalla on sekä lunastusoikeus että -velvollisuus asemakaavan mukaisiin yleisiin aluei-
siin. Katualueita lukuun ottamatta näitä alueita ei juurikaan ole hankittu kunnalle ja niihin 
tuleekin jatkossa panostaa. Yleisten alueiden hankinnat on ajoitettava useamman vuoden 
jaksolle ja ohjelmoitava alueittain maankäytön toteuttamisohjelmassa. 

4.3 Maanluovutus 

4.3.1 Lähtökohdat 

Kunta toteuttaa maapolitiikkaa rakennuspaikkojen luovuttamisella rakentajille.  Maanluovu-
tuksen tavoitteena on turvata riittävä, oikea-aikainen ja kohtuuhintainen tarjonta.  Asuin- ja 
yritystonttien luovuttajana kunnan rooli on keskeinen. Halutun yhdyskuntarakenteen oh-
jaamisen kannalta rooli on tärkeä. Vain riittävällä alueiden tarjonnalla voidaan vaikuttaa 
missä, miten ja mitä rakennetaan ja siten turvata hyvä yhdyskuntarakenne. Tämä luo edel-
lytykset taloudellisille sekä laadukkaille palveluille ja asuinympäristölle. 

4.3.2 Luovutustavat 

Maata luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla.  Keskeisillä liike- ja yritystoiminnan 
alueilla luovutusmuotona on vain vuokraus. Erikseen päätetyillä erityisen kysytyillä alueilla 
ja kohteissa luovutusmuotona on myynti käyttäen joko tarjoushintamenettelyä tai laatu- ja 
tarjoushintamenettelyä jakoperusteena.  

Myynti tuottaa kunnalle nopeasti maaomaisuuteen ja yhdyskuntatekniikkaan sidottuja ra-
hoja takaisin, mutta tuoton suuruuden ennustettavuutta rajoittaa rakentamisen suhdanne-
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herkkyys. Vuokraus puolestaan takaa suhdanteista riippumattoman hyvin ennustettavan 
pitkäjänteisen tulolähteen. Rakentajalle vuokraus madaltaa merkittävästi kynnystä omaan 
kotiin.  

4.3.3 Asuinalueet 

Omakotitalojen rakennuspaikat luovutetaan sekä vuokraamalla että myymällä sen saajan 
oman valinnan mukaan. Rivi- ja kerrostalorakennuspaikkojen luovutusmuoto on vuokraus 
tai myynti. Lunastaminen on mahdollista, kun rakentamisvelvoite on täytetty.  

Vuokra-aika on 50 vuotta. Perusvuokra vuokrasopimusta tehtäessä on 8 % myyntihinnas-
ta, mutta siitä voidaan poiketa erityistapauksissa. Asuntorahaston rahoittamien kohteiden 
luovutusmuotona on aina vuokraus ja niiden osalta vuokra on 5 % myyntihinnasta. Vuokrat 
peritään tasavuokrana ja sidotaan indeksiin lain sallimalla tavalla. Tietty osa vuokramää-
rästä voidaan hyvittää kauppahinnassa rakennuspaikkaa ostettaessa. 

Luovutusten yhteydessä peritään lohkomiskulut luovutusmuodosta riippumatta. 

4.3.4 Yritysalueet 

Rakennuspaikkoja luovutetaan sekä vuokraamalla että myymällä. Keskeisillä liike- ja yri-
tystoiminnan alueilla luovutusmuotona on vain vuokraus.  

Vuokra-aika on 30 – 50 vuotta ja vuokra on 5 % myyntihinnasta.  Vuokrat peritään tasa-
vuokrana ja sidotaan indeksiin lain sallimalla tavalla.  

4.3.5 Laatutavoitteet 

Kerros-, rivitalo- ja yritystoiminnan rakennuspaikkoja luovutettaessa sen saajalla tulee olla 
kunnan hyväksymä rakennuspaikan käyttösuunnitelma. Rakennuspaikkojen luovutuspro-
sessissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan hakijan aiemmin toteuttamien ra-
kennushankkeiden laatutaso. Omakotitalojen rakentamista ohjataan alueittaisilla raken-
nustapaohjeilla. Rakennettaessa taajamakuvan kannalta merkittäville kohdille rakennus-
paikkojen luovutuksessa edellytetään erityisen hyvää suunnittelun tasoa. Rakentamisen 
tulee olla energiatehokasta. 

4.3.6 Rakennuspaikkojen hinnoittelu 

Rakennuspaikan luovutushintaan vaikuttavat kaava-alueen sijainti ja rakennuspaikan kaa-
vallinen sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus (ei omakotitalot) sekä rakennuspaikan erityiset 
ominaisuudet (esim. rakennettavuus). 

4.3.7 Vanhat vuokrasopimukset 

Vuonna 2011 ensimmäiset vanhat vuokrasopimukset päättyvät. Siitä eteenpäin päättyvien 
sopimusten määrä kasvaa merkittävästi seuraavien 20 vuoden aikana. Ensimmäisistä so-
pimuksista lähtien niissä on myös sovittu siitä, miten niiden päättymistilanteessa toimitaan. 
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Mikäli kunta ei jatka tai uusi sopimusta, on kunnan lunastettava vuokra-alueella olevat ra-
kennukset. Lunastushinta on tällöin 70 % rakennusten teknisestä arvosta, ei siis käyvästä 
arvosta. Vuokralaisen kannalta kyseessä on taloudellisesti huono ratkaisu. Onkin syytä 
olettaa, että pääsääntöisesti vuokralaiset haluavat uudistaa sopimuksensa, mikä on myös 
kunnan lähtökohta vanhojen asuinrakennuspaikkojen osalta.  

Uudet sopimukset tehdään ajankohdan käytössä olevien ehtojen mukaisesti ja myös vuok-
ra tulee olemaan ajankohdan hintatasoa vastaava. Tämä tarkoittaa käytännössä nykyisen 
vuokran moninkertaistumista. Aivan kunnan keskustassa vanhimpien rakennuspaikkojen 
vuokra on tällä hetkellä jopa alle 200 € vuodessa. Tämän hetken hintojen mukaan uusi 
vuokra tulee olemaan 1500 – 2000 € vuodessa, jopa ylikin. Kun muutos on näin suuri, on 
vuokralaisen kannalta kohtuullista, että vuokra nousee uuteen tasoon asteittain esimerkiksi 
viiden vuoden aikana.  

Asuinrakennuspaikkojen osalta vuokramiehen vaihtoehtona on tietysti oikeus lunastaa ra-
kennuspaikka omakseen kulloinkin voimassa olevalla hinnalla. 

Yritystoimen rakennuspaikkojen jatkovuokraus harkitaan tapauskohtaisesti, koska niissä 
tulee usein eteen myös tarve käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutokseen. 

4.4 Rakennuskielto 

Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle 
rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen. Ajatuksena on rauhoittaa tilanne niin, ettei kaa-
van laatimista tai toteuttamista vaarantavia hankkeita toteuteta ilman, että niiden mahdolli-
set vaikutukset harkitaan myös kaavoituksen kannalta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoi-
tus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi 
pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja ELY-keskus kunnan hakemuksesta erityisestä 
syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.  

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen 
on vireillä. Rakennuskiellon tarkoituksena on turvata suunnittelun kohteena olevan alueen 
säilyminen muuttumattomana siihen asti kunnes kaavalla on luotu edellytykset rakentami-
selle. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen kesken-
eräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä raken-
nuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. 

Rakennuskiellot ovat osa rakentamisen ohjausjärjestelmää. Niiden käyttämistä tulee harki-
ta osana laajempaa keinovalikoimaa erityisesti sellaisilla alueilla, jotka tulevaisuudessa 
ovat yhdyskuntarakenteen todennäköisiä tai mahdollisia laajentumissuuntia. 
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4.5 Asemakaavan toteuttamista edistävät toimet 

4.5.1 Rakentamisvelvoite 

Kunnan luovuttamiin rakennuspaikkoihin sisältyy aina rakentamisvelvoite, kuten tälläkin 
hetkellä. Rakentamisvelvoite voi olla sekä ajallinen että määrällinen. Rakentamisvelvoit-
teesta sovitaan myös mahdollisissa maankäyttösopimuksissa.  

4.5.2 Rakentamiskehotus 

Rakentamiskehotuksilla edistetään asemakaavan toteutumista. Tavoitteena on lisätä ra-
kentamattomien ja muulla tavoin vajaakäyttöisten rakennuspaikkojen toteutumista. Tätä 
menettelyä on kunta menestyksellisesti käyttänyt viimeksi vuosituhannen vaihteessa. 

Kunnalla on monia syitä edistää rakennuspaikkojen rakentamista. Kaava-alueen vajaara-
kentaminen aikaistaa uusien alueiden kaavoitusta ja luo alueen palvelujen vajaakäyttöä. 
Jokainen rakentamaton rakennuspaikka aiheuttaa joka vuosi kunnalle myös suoraan ra-
hassa mitattavan taloudellisen tappion. Tappio koostuu sekä investoidun rahan korkotap-
piosta että kunnallistekniikan kulumisen aiheuttamasta käyttöiän lyhenemisestä.  

Tyhjien rakennuspaikkojen rakentaminen on perusteltua myös taajamakuvan kannalta. 
Rakentamiskehotus on tehokas ja taloudellinen tapa täydentää kaavojen toteutumista.  

4.5.3 Korotettu kiinteistövero 

Korotetulla kiinteistöverolla voidaan myös edistää asemakaavan toteuttamista. Parhaiten 
se toimii yhdessä rakentamiskehotuksen kanssa mutta myös yksin omana toimenpitee-
nään. Näin on Siilinjärvellä tehty onnistuneesti ja on perusteltua toimia niin myös jatkossa. 
Korotettua kiinteistöveroa voidaan käyttää jatkuvasti, kun yksityistä rakennuspaikkavaran-
toa on rakentamatta, mutta maanomistajilla ei ole halukkuutta rakennuspaikkojen myyntiin. 
Koska korotettua kiinteistöveroa voidaan käyttää alueilla, joissa kunnallistekniikka on ra-
kennettu, edesauttaa se siihen sidottujen rahojen hyödyntämistä.  

4.6 Maankäyttösopimukset 

Maankäyttösopimuksilla kunta sopii maanomistajan alueiden kaavoittamisesta ja kaavan 
toteuttamiseen liittyvistä velvollisuuksista. Kunta siirtää sopimuksilla ensisijaisesti alueen 
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten velvoitteita maanomistajalle. Sopi-
muksessa on mahdollista päättää myös kaavoituskorvauksesta ja/tai maanarvon nousun 
osittaisesta leikkaamisesta korvauksena kaavoittamisesta.  

Maankäyttösopimuksia on Siilinjärvellä käytetty aiemmin maanhankintaa korvaavana kei-
nona. Näissä sopimuksissa yhdyskuntarakentamisen kustannukset ovat jääneet kunnalle 
ja hyödyn kaavoituksen tuomasta arvonnoususta on saanut maanomistaja. Tämä tie on 
kuntatalouden kannalta poikkeuksellisen raskas eikä sitä ole enää 1980-luvun jälkeen käy-
tetty. 
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Maankäyttösopimukset saattavat soveltua täydennysrakentamiskohteisiin, joissa maan-
omistus on pirstaleinen. Sopimuksessa voidaan jakaa kaavoituksesta saatavat hyödyt 
esimerkiksi maapinta-alan suhteen, jolloin varsinaisista kiinteistörajoista välittämättä saa-
daan tehtyä mahdollisimman hyvä kokonaissuunnitelma.  

Alueiden käyttötarkoituksen muutokset ovat myös hyviä kaavoitussopimuksella toteutetta-
viksi. Maankäyttösopimus sopii tilanteessa, jossa maanomistaja, toteuttajaksi valittu ra-
kennuttaja ja kunta sopivat kolmikantaisesti alueen kaavoittamisesta ja toteuttamisen vel-
vollisuuksista kohtuullisen nopealla aikataululla.  

Maankäyttösopimus ei sovellu uusiin, laajoihin tai epävarmoihin ja hitaalla aikataululla to-
teutuviin alueisiin, joissa yhdyskuntarakentamisen kustannusten rahoittaminen, rakennus-
paikkojen kohtuullinen hintataso ja alueen ripeä toteutuminen saattavat tulla ongelmaksi. 

Maankäyttösopimuksia voidaan jatkossa käyttää tilanteissa, joissa se maanomistuksen ja 
kiinteistöjaon pirstaleisuuden, nykyisen maankäytön, alueen rajallisen koon ja hankkeen 
toteutumiskelpoisuuden puolesta on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista, erityi-
sesti täydennysrakentamiskohteissa. Maankäyttösopimuksilla ei voida korvata kunnan ak-
tiivista maanhankintaa, vaan ne ovat sitä oikein käytettynä täydentävä keino. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskorvausmenettely mahdollistaa yhdys-
kuntarakentamisen kustannusten perimisen tietyin edellytyksin myös kaavoitettavan alu-
een maanomistajilta. Menettely on jäykkä ja byrokraattinen, ja jo lain lähtökohtana on pyr-
kimys ratkaista asia ensi sijassa sopimalla. 

4.7 Maaomaisuuden hallinta 

Maaomaisuuden hallinnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vastaa maankäyttöpalvelut. 
Maapoliittisten tehtävien hoitamisesta, päätösvallasta ja sen delegoinnista säädetään yksi-
tyiskohtaisemmin kunnan toimivaltasäännössä. Maankäyttöpoliittisen ohjelman mahdolli-
sesti edellyttämät toimivaltasäännön tarkistukset selvitetään erikseen.  
 

5 Toteuttaminen ja seuranta 

Vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä laaditaan yksityiskohtaisempi maankäytön 
toteuttamisohjelma, jossa määritellään lähiajan yleis- ja asemakaavahankkeet ja aikataulu-
tetaan maanhankinta. Samalla ohjelmoidaan maanluovutus, hyväksytään luovutushinnat ja 
tarpeen mukaan hyväksytään sopimusmallit.  

Maa- ja rakennuspaikkareservin seurantaan kehitetään mittarit, joiden avulla seurataan 
tilanteen kehittymistä. 

Maaseuturakentamisen ohjaamiseksi laaditaan ja hyväksytään rakennuspaikkojen mitoi-
tusperiaatteet sekä tarkennetaan vyöhykejakoa. 
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Maankäyttöpoliittisen ohjelman mahdolliset päivitystarpeet arvioidaan tarvittaessa toimin-
taympäristön muutosten (esimerkiksi lainsäädäntö) yhteydessä. 

Maankäytön toteuttamista sovitetaan yhteen Kuopion kaupunkiseudulla seudun maankäyt-
tötyöryhmän (MAL-työryhmä) puitteissa. 

Ohjelman toteutumisen varmistamiseksi osoitetaan riittävät henkilöstöresurssit sekä 
maankäytön suunnitteluun että maapolitiikan hoitamiseen. 
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